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APELANTE : Adriano Martins da Silva
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APELADO : Justiça Pública Estadual

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Art. 33,
da  Lei  nº  11.343/2006.  Materialidade  e  autoria
reconhecidas. Condenação. Irresignação. Ausência de
provas  para  condenação.  Absolvição.
Impossibilidade. Provas firmes, coesas e extreme de
dúvidas.  Depoimento  dos  policiais  envolvidos  na
prisão. Plena validade. Manutenção da condenação.
Redução  pena.  Inexistência  de  reincidência.
Inviabilidade. Crime cometido no “período depurador”
de  delito  anteriormente  praticado.  Reconhecimento
devido da reincidência. Redução da pena pela regra
do art. 33, § 4º, da Lei Anti-Tóxicos. Incabível. Réu
que ostenta maus antecedentes. Desprovimento do
apelo.

–  Indiscutível  a  materialidade  e  autoria  do  delito
apurado  nos  autos,  como  sendo  de  tráfico  de
entorpecentes, praticado pelo réu/apelante quando a
prova é firme, coesa e extreme de dúvida acerca de
sua conduta delitiva praticada.

–  Os depoimentos  dos  policiais  envolvidos  em sua
apreensão,  foram ricos  e  detalhados,  não podendo
serem  vistos  com  ressalva  simplesmente  pelo
exercício da atividade miliciana, sendo merecedores



de fé, na medida em que provêm de agentes públicos
no exercício de suas atribuições, mormente quando
estão em consonância com o restante do conjunto
probatório,  como  ocorre  no  caso  dos  autos,
especialmente se oportunizado o contraditório.

– Os efeitos deletérios da reincidência perduram pelo
prazo máximo de 05 (cinco) anos, contados da data
do cumprimento ou da extinção da pena,  hipótese
deste feito, conforme regra do art. 64, I, do CP.

– Quanto a aplicação da regra do § 4º do art. 33 da
Lei  Anti-Drogas,  o  próprio  dispositivo  é  assertivo
quando diz: “nos delitos definidos no caput e no § 1o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um
sexto  a  dois  terços,  desde  que  o  agente  seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique às
atividades  criminosas  nem  integre  organização
criminosa”, o que não é a espécie aqui enfrentada,
no qual o réu ostenta reincidência delitiva, devendo a
pena ser mantida inalterada.

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal, à fl. 123, do réu Adriano
Martins da Silva, irresignado com a sentença de fls. 113/117, que julgou
procedente a denúncia, para condená-lo como incurso nas penalidades do
art. 33, da Lei nº 11.343/2006, a uma pena de 06 (seis) anos e 07 (sete)
meses  de  reclusão,  a  ser  cumprida  em  regime  inicial  fechado,  e  750
(setecentos  e  cinquenta)  dias-multa,  no  valor  unitário  de  um  trigésimo
(1/30) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Concedido o direito de apelar em liberdade.

Razões do apelo, nas fls. 165/175, onde o apelante aduz
a ausência de provas para sua condenação, tendo em vista que era mero
passageiro do carro conduzido pelo verdadeiro autor do delito apurado nos
autos, não sendo encontrada droga em seu poder.

Conforme aduz, ele havia entrado no carro apenas para



fazer  viagem  ao  município  de  Guarabira,  a  fim  de  fazer  uma  cirurgia,
todavia, no meio do caminho, o condutor parou o veículo para entregar uma
encomenda, e, quando se ausentou, o carro foi abordado por policiais, que
depois encontraram droga em local próximo, atribuindo-lhe a autoria pelo
delito de tráfico de entorpecentes.

Contudo, a prova aponta autoria diversa, uma vez que o
referido condutor, foi preso na mesma conduta delituosa, respondendo ao
crime por meio de Ação Penal própria.

Por  tais  razões,  pugna  pela  sua  absolvição,  ou,  acaso
impróspero  seu  pleito,  pede  nulidade  da  pena,  uma  vez  que  não  era
reincidente, já que o delito anterior tinha transitado em julgado a mais de 05
anos antes de sua prisão, bem como a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº
11.343/2006.

Contrarrazões, às fls. 178/183, no qual o  parquet do 1º
Grau roga que seja negado provimento ao recurso apelatório.

Nesta 2ª Instância, o representante ministerial, o Exmo.
Promotor de Justiça convocado, Amadeus Lopes Ferreira, em parecer de fls.
185/190,  opinou pelo  não provimento  do apelo,  e  imediata execução da
pena, conforme entendimento atual do Superior Tribunal Federal.

É o relatório.

VOTO:  O  Exmo.  Des.  ARNÓBIO  ALVES  TEODÓSIO
(Relator)

Conheço  do  apelo,  porquanto  tempestivo,  cabível  e
adequado. Sem preliminares e/ou prejudiciais, passo ao exame do mérito no
qual  o  apelante  aponta  a  ausência  de  provas  para  ser  condenado  pela
traficância.

Conforme  aduz,  o  contexto  fático  não  lhe  imputaria
atividade criminosa, posto que estava no veículo onde foi abordado e preso,
em função de que se dirigia, como passageiro, para Guarabira, local onde
passaria por uma cirurgia.

Segundo  aduz,  o  verdadeiro  autor  do  crime,  seria  o
condutor do automóvel, o qual teria parado próximo a um matagal, para
deixar  uma encomenda,  e,  na  sua  ausência,  os  policiais  o  abordaram e
efetuaram  a  prisão,  encontrando,  momentos  depois,  a  droga  em  local
próximo, tendo o referido motorista se evadido.

Este mesmo condutor, em ocasião futura, e alugando o
mesmo veículo, foi preso na posse de crack, e responde a ação penal por tal
prática, comprovando, assim, que a droga encontrada nunca pertenceu ao
ora recorrente.



Acaso impróspero seu pleito, pede nulidade da pena, uma
vez que não era reincidente, já que o delito anterior tinha transitado em
julgado a mais de 05 anos antes de sua prisão, bem como a aplicação do §
4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, vejamos, antes de tudo, os termos da denúncia
(fls. 02/03):

“Consta do auto de prisão em flagrante incluso que na
tarde do dia 28 de maio de 2014, a polícia realizou a
prisão em flagrante do ora denunciado, após denúncias
anônimas que noticiavam tráfico de drogas. 
As  denúncias  anônimas  davam  conta  de  que  uma
mulher acompanhada de uma criança e alguns homens
chegariam  na  cidade,  vindos  de  João  Pessoa,  para
abastecer traficantes de droga da região. 
Ainda segundo as informações, a mulher desceria do
veículo  nas  proximidades  do  Cemitério  Novo  deste
município. 
Montando  campana  na  localidade  indicada,  os
milicianos  conseguiriam  localizar  a  tal  mulher,
identificada  como  Martina  Silva  Santana,  que  trazia
consigo  uma  criança,  muito  embora  a  mesma  não
estivesse portando nada ilícito que autorizasse a sua
prisão. 
O veículo do qual a mesma teria descido também foi
localizado  e  abordado,  nas  proximidades  de
Renascença. Com ele foi identificado o denunciado, que
se apresentou nervoso perante os policiais e não soube
explicar o que fazia naquela localidade erma. 
Em buscas empreendidas no local  citado, os policiais
conseguiram perceber que, em meio ao canavial, um
indivíduo  não  identificado  evadiu-se,  mas  nas
proximidades onde foi encontrado o veiculo objeto das
denúncias, foi encontrada uma mochila contendo cerca
de  dez  quilos  de  maconha.  O  entorpecente  estava
acondicionado e distribuído em oito tabletes envoltos
em  fita  plástica  e  com  a  inscrição  "1200",
possivelmente, referente ao peso de cada embalagem. 
Perante  os  policiais,  já  na  Delegacia  de  Polícia,  o
denunciado  negou  que  a  droga  lhe  pertencesse,
afirmando que a droga seria de um indivíduo conhecido
como Daniel.  Aduziu,  ainda,  que  trazia  no  veículo  a
referida mulher com a criança, mas não detalhou o que
ela estaria fazendo com ele e com o seu amigo, não
mencionando  mais  qualquer  detalhe  sobre  a
propriedade  dos  entorpecentes  encontrados  e
reservando-se no direito de só se manifestar em juízo. 
O laudo do exame de constatação de droga, de fl. 09,
apontou como sendo maconha a substância apreendida



nas proximidades da localidade na qual  fora preso o
implicado. 
Por  assim ter  agido e diante  de todas as evidências
constantes nos autos, encontra-se ADRIANO MARTINS
DA SILVA incurso nas penas cominadas ao delito  de
tráfico jlícito de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. °
11.343/2006.”

Quando do inquérito policial, testemunhas foram ouvidas
perante o Delegado. Vale transcrever os seguintes depoimentos:

 QUE:  na  tarde  de  hoje  se  encontrava  de  serviço,
ocasião  em  que  através  de  denuncias  anônimas,
empreendeu  diligencias  no  sentido  de  localizar  e
prender  uma  mulher  que  deveria  estar  com  urna
criança  e  mais  alguns  homens  que  viriam  de  João
Pessoa para esta cidade no intuito de trazerem drogas
para abastecer traficantes da região; QUE na denuncia
ainda ficou dito que a referida mulher deveria descer
do suposto carro nas proximidades do Cemitério Novo
deste  município;  QUE  juntamente  com  o  agente  de
policia  civil  JOSE  SEVERINO  montaram  campana  e
conseguiram localizar uma mulher que estava com uma
criança  e  teria  descido  de  um  veículo;  QUE  na
abordagem do referido veículo a mulher se identificou
corno sendo MARTINA SILVA SANTANA, sendo que a
mesma aparentemente não tinha nada de ilícito, tendo
sido  logo  liberada;  QUE  minutos  depois  ao
retornarem  para  a  DEPOL  voltaram  a  receber
denuncias, onde diziam que a mulher seria aquela
a qual foi abordada, e que a droga provavelmente
estaria  no  veiculo  que  trouxe  de  João  Pessoa,
pois  a  mulher  só teria  descido  para negociar  o
entorpecente;  QUE  a  partir  desse  momento
retornaram as diligencias, desta vez na intenção
de  localizar  o  suposto  veículo;  QUE  nas
proximidades  da  entrada  da  localidade  rural
denominada Renascença, localizaram um veículo
parado em atitude suspeita, tendo procedido com
uma abordagem; QUE com veículo foi encontrado
o nacional ADRIANO MARTINS DA SILVA, o qual
ficou  nervoso  ao  ser  abordado  e  não  soube
explicar o ali estaria fazendo naquele local ermo;
QUE  como  locai  era  de  risco  para  permanecer  com
apenas dois homens e por medida de segurança o até
então suspeito ADRIANO fora conduzido a está DEPOL;
QUE  após  solicitar  reforço  da  policia  militar
retornou ao local onde ADRIANO fora encontrado
e  juntamente  com  mais  quatro  guarnições
empreenderam uma busca no local; QUE em dado
momento quando alguns policias iam adentrar a
plantação de cana de açúcar perceberam quando



alguém saiu correndo do escuro, e a partir desse
momento, todos os policiais ficaram mais alertas
para  qualquer  adversidade;  QUE ao  adentrarem
cerca de cinquenta  metros  dentro  da  plantão  o
SARGENTO UBIRATAM localizou urna mochila do
tipo que se usa nas costas e todos se juntaram,
tendo constatada que a mesma estava cheia de
uma  substancia  vegetal  com  aparência  de
maconha: QUE o entorpecente estava distribuído
em oito tabletes envoltos em fitas plásticas e com
a  inscrição  “1200",  possivelmente  indicando  o
peso  de  um mil  e  duzentos  gramas;  QUE  após
localizar a droga retornarem a DEPOL dando voz
de  prisão  ao  acusado  ADRIANO  MARTINS  DA
SILVA o qual inda afirmou que a droga seria de
seu coiega,  dizendo  que trata-se  de alguém de
prenome DANIEL,  sendo que não soube ou não
quis  dá  mais  nenhum  detalhe  a  cerca  do  tal
DANIEL;  QUE  ADRIANO  confessou  que  realmente
teriam trazido uma mulher morena e com uma criança
até esta cidade, no entanto não quis dizer o que estava
mulher estaria fazendo com ele e seu amigo; QUE o
veículo que estava com ADRIANO, trata-se de um
CORSA SEDAN CLASSIC DE PLACA OFD 3888/PB,
e  dentro  do  mencionado  foram  encontrados  a
CÉDULA (RG) pertencente a CAMILA SILVA SANTANA,
ou seja, a mencionado mulher que teria vindo com uma
criança,  assim como  uma bolsa  contendo  fraldas  de
criança,  também foi  encontrada  a  CNH — Carteira
Nacional de Habilitação pertencente ao nacional
MICHEL MANOEL DA SILVA OLIVEIRA, sendo que
quanto a  este  documentos o  acusado ADRIANO
afirma não  saber  quem seria  esta  pessoa;  QUE
curiosamente  ADRIANO  está  com  uma  das  mãos
enrolada  com  ataduras,  e  segundo  o  mesmo  seria
proveniente  de  uma  cirurgia  realizada  no  local  em
decorrência  de  uma  briga;  QUE  ADRIANO  nega  a
propriedade da droga, no entanto não esclarece a
quem  poderia  pertencer,  pois  o  mesmo  afirma
que estaria na companhia do suposto DANIEL, no
entanto  não  sabe  dizer  qualquer  informação
maior  a  respeito  de tal  pessoa;  QUE de acordo
com o interrogado o carro apreendido pertence a
DANIEL;  QUE  não  conhece  o  acusado,  porem  foi
informado  pelo  mesmo  que  já  havia  sido  preso,  no
entanto sem dizer o motiva da prisão”  (Policial Civil
Jose Eduardo Pereira Elias, depoimento nas fls.
05/06)

“QUE: na noite de hoje se encontrava de serviço na
DELEGACIA  de  Policia  militar  quando  o  agente  da
policia civil ELIAS o solicitou para desenvolverem uma



operação  policial  no  sentido  de  tentar  localizar  certa
quantidade  de  drogas  e  se  possível  prender  alguns
componentes  de  um  grupo  de  traficante;  QUE  de
acordo com o Agente da Policia Civil ELIAS, momentos
antes já haviam prendido um dos integrantes do grupo
assim como um veiculo, no entanto a suposta droga
não teria sido localizada e como o local era ermo e de
grande risco tiveram que realizar uma operação onde
foram usadas cerca de cinco guarnições policiais; QUE
na  mencionada  operação  se  dirigiram  para  as
proximidades  da  entrada  de  Renascença,  Zona
Rural deste município, local onde os agentes da
policia  civil  já  haviam  prendido  o  acusado
ADRIANO  MARTINS  DA  SILVA, e  lá  chegando
dividiram  todo  o  pessoal  para  realizar  uma
incursão no local  tendo após adentrar  cerca de
cinquenta metro pelo plantio de cana de açúcar,
encontrado  uma  mochila  cheia  de  tabletes
envoltos em material plástico de uma substancia
vegetal com aparência de maconha; QUE a drogas
estava em oito tabletes com a inscrição "1200",
possivelmente referente ao peso de cada tablete,
ou  seja,  um  mil  e  duzentos  gramas,  o  que
totalizaria aproximadamente dez quilos da droga; QUE
no  momento  em que  adentraram  a  cana  de  açúcar
perceberam  que  alguém  estaria  no  local  e  saiu
correndo no meio da cana pelo escuro, como o local era
muito  escuro,  impossibilitou  a  prisão  desta  outra
pessoa,  assim  corno  a  sua  identificação;  QUE após
apreensão  da  droga  retornaram  a  DEPOL  e
chegando  foi  dada  voz  de  prisão  ao  acusado
ADRIANO,  sendo  que  o  mesmo ainda  negara  a
propriedade  da  droga,  afirmando  que  esta
pertenceria  ao outro rapaz que veio consigo de
João  Pessoa;  QUE  ADRIANO ainda  disse  que
realmente  teriam  trazido  uma  mulher  com  uma
criança, no entanto não informou o porque esta mulher
estaria  com  eles,  disse  apenas  que  teria  sido
chamada para  fazerem uma viagem,  sendo que
isto  não  corresponde  com  a  verdade,  pois  se
fosse  para  apenas  realizar  uma  viagem,  não
estaria naquele local com o veiculo parado, com
alerta  ligado,  sendo  que  o  veiculo  não  tinha
nenhum  problema;  QUE  no  veículo  do  acusado
ainda  foram  encontrados  diversos  depósitos
bancários realizados no dia de hoje, que totalizam
cerca  de  nove  mil  reais,  depósitos  este  que  o
acusado não quis explicar a procedência; QUE no
veículo CORSA SENDAN QUE não conhece o acusado e
não  sabe  dizer  se  o  mesmo  já  fora  preso  ou
processado:  QUE o veículo apreendido trata-se de
um  CORSA  SEDAN  CLASSIC  DE  PLACA  OFD



3888/113,  e  dentro  do  mencionado  foram
encontrados a  CÉDULA (RG)  pertencente a CAMILA
SILVA SANTANA,  ou  seia,  a  mencionado mulher  que
teria vindo 'com uma criança, assim como uma bolsa
contendo fraldas de criança, também foi encontrada a
CNH  -  Carteira  Nacional  de  Habilitação
pertencente  ao  nacional  MICHEL  MANOEL  DA
SILVA OLIVEIRA, sendo que o acusado não soube
explicar  quem  seria  a  pessoa  de  MICHEL
MANOEL.”  (Sargento Ubiratan Batista de Sales,
depoimento à fl. 07) Com destaques

Não menos importante as declarações do proprietário do
veículo:

“QUE,  é  proprietário  de  uma  locadora  de  veículos
denominada LOK MOTOS RENT A CAR,  localizada no
Bairro de Mangabeira I, João Pessoa/PB; QUE no dia 15
de Maio  do  corrente  ano,  alugou um veículo  CORSA
CLASSIC PRATA DE PLACAS OFD 3888/PB, ao senhor
MICHEL MANOEL DA SILVA OLIVEIRA; QUE ao locar o
veículo, MICHEL ficou de devolvê-lo dois dias seguintes,
porem  no  dia  17  de  Maio  renovou  a  locação,  não
informando ao declarante qual o destino ou motivo do
aluguel  do  carro;  QUE no  dia  28 de  maio,  viu  uma
reportagem na televisão  de  que  o seu  veículo  havia
sido  apreendido  nesta  cidade  de  Sapé  e  que  um
individuo teria sido preso com cerca de dez quilos de
maconha; QUE no mesmo dia procurou MICHEL, porem
no mais o encontrou em casa; QUE o pai de MICHEL
forneceu um número de aparelho celular e alguns dias
depois o declarante conseguiu falar com MICHEL; QUE
perguntado  acerca  da  droga,  MICHEL  disse  ao
declarante que havia emprestado o veículo a um
amigo  dele  de  nome  ADRIANO  MARTINS  DA
SILVA, e que este teria sido preso nesta cidade de
Sapé; QUE MICHEL negou veementemente o seu
envolvimento com o trafico de drogas; QUE no dia
em que locou o veículo MICHEL compareceu na
locadora  na  companhia  de  ADRIANO,  porem  o
declarante não o conhece; QUE conhece MICHEL a
bastante tempo, já alugou vários carros a ele e nunca
ouviu dizer que o mesmo teve qualquer problema com
a policia;  QUE  não  pode  afirmar  que  MICHEL  esteja
envolvido com drogas, mas como desde o dia do fato o
mesmo desapareceu, suspeita que o mesmo tenha feito
coisa  errada.”  (Declarações  do  proprietário  do
Veículo  Corsa  Sedan,  Werton  Galdino  de
Meireles, à fl. 21)

Apurando-se os fatos na esfera judicial, podemos citar:



“que é policial civil e como as investigações adentraram
no  turno  da  noite,  pediram reforço  à  Policia  Militar,
razão pela qual aponta denúncia a outra testemunha
como policial  militar; que a policia civil  recebeu uma
ligação anônima, noticiando que chegaria uma mulher
com alguns  homens  em um veiculo,  trazendo  droga
para Sapé e que se perceberia esta mulher porque ela
desceria  do  carro  com  uma  criança  de  braço,  nas
proximidades do Cemitério  Novo; que imediatamente
saiu em diligência com o policial civil José Severino e
ficaram observando  o  movimento;  que  essa  mulher,
assim  que  desceu  do  carro,  na  frente  do  cemitério
novo, com a criança no braço, parou uma moto e logo
ela  subiu  na  moto  e  seguiu;  que  o  depoente  e  seu
companheiro seguiu a moto; que em uma determinada
altura abordaram a moto e nada encontraram com o
motoqueiro, conhecido por Jocemir ou Junior Caldeirão,
já preso por tráfico, nem com a mulher e nas roupas da
crianças;  que  no  primeiro  momento  essa  mulher  se
apresentou como Martina, mas quando foi vistoriado o
carro, foi  encontrado o documento dela com o nome
Camila; que o depoente e seu companheiro, como não
encontraram nada,  retornaram para a delegacia  e  lá
chegando  receberam  outra  ligação  dizendo  que  a
mulher abordada era exatamente a da denúncia e que
a mesma havia deixado a droga no carro e saído com o
motoqueiro para negociá-la; que a denúncia também
dizia  que  a  droga  estava  sendo  levada  para  a
zona rural conhecida por Renascença, onde seria
o ponto de entrega da droga; que o depoente com
seu companheiro se dirigiu até o local e logo que
chegou constataram o mesmo carro que já havia
sido visualizado e trazido a mulher para Sapé e
procederam diligências, encontrando-se no carro
Adriano no banco do passageiro; que no momento
da diligência o carro estava com alertas ligado e
Adriano  sozinho  no  banco  do  passageiro,
enquanto a porta do motorista estava aberta; que
questionado  se  o  carro  estava  quebrado  e
percebeu  o  depoente  que  o  acusado  logo  ficou
nervoso,  principalmente  porque  foi  questionado
onde se encontraria o motorista, tendo o acusado
inventado histórias, como que ele teria pego uma
moto  e  ido  para  o  sitio;  que  na  vistoria  foi
encontrado  o  documento  da  mulher,  constando
outro  nome  daquele  apontado,  não  sabendo  o
acusado informar sobre a mulher; que como era
noite  e  o  local  era  ermo,  encaminharam  o
acusado  para  a  delegacia  e  retornaram  com  a
ajuda da PM; que fizeram buscas no canavial  e
encontraram  a  bolsa  com  a  droga,  tendo  essa



terceira  pessoa  fugido;  que  na  bolsa  foram
encontrados  oito  tabletes  de  droga,  cada  um
contendo  a  descrição  de  1,200;  que  o  acusado
negou ser o dono da droga, afirmando pertencer
ao motorista;  que foi  encontrado no carro uma
carteira  de  habilitação  de  Michel.  (…)  que  o
acusado  apresentava  um  curativo  no  punho  direito,
tendo o acusado afirmado que acabara de se submeter
a uma cirurgia por causa de um ferimento provocado
em uma briga; que não conhecia o acusado e não tinha
noticias  sobre  envolvimentos  anteriores;  (…)  que  o
acusado  afirmou  que  veio  para  Sapé  na  companhia
desse  Michel,  da  mulher  e  do  bebê;  que  o  acusado
afirmou que trouxe essa mulher para dar uma carona,
não falando nada sobre sua relação com a mesma; que
falou  ser  conhecido  de  Michel;  que foi  perguntado
porque  ficou  com  o  documento  da  mulher,
momento  em  que  disse  na  delegacia  que  só
falaria  na  frente  do  juiz;  que  a  militar  já  tinha
recebido várias denúncias de que no local onde foi o
acusado  abordado  estava  havendo  muita  disparo  de
arma  de  fogo;  que  foram feitas  várias  diligêncais  e
nada encontrado, provavelmente estavam dando tiros
para que o local ficasse desocupado e pudesse a droga
ser escondida por ali; que os tiros não foram no dia do
fato” (depoimento de José Eduardo Pereira Elias,
Policial Civil, nas fls. 75/76)

“que o próprio acusado, quando abordado, afirmou que
tinha vindo de João Pessoa para Sapé, com Michel e a
mulher  e  parado  no  cemitério,  onde  a  mulher  teria
descido e seguido com uma moto; que o carro depois o
cemitério seguiu para Mari; que no segundo telefonema
disseram que  eles  não  tinham ido  para  Mari  e  que
apenas pegaram esse caminho para desviar a atenção,
em razão  da  mulher  ter  sido  abordada,  mas  que  o
acusado voltaria para distribuir a droga na Renascença;
que o telefonema apontava a Renascença como ponto
de  distribuição  da  droga.”  (Complemento  do
depoimento de José Eduardo Pereira Elias, na fl.
80)

“que é policial militar e estava de serviço no dia do fato
e o agente Elias procurou o depoente para dar reforço
a uma diligencia na Renascença, pois a informação era
que havia uma movimentação anormal  de veículos e
motos;  que  Elias  já  tinha  feito  todo  o
levantamento preliminar;  que o depoente,  como
mais graduado,  convocou cinco guarnições para
diligência  e  se  dirigiram  até  o  local;  que  ao
chegar no local, fizeram um cerco no canavial e



localizaram  a  droga,  que  presenciaram  pessoas
correndo, mas como canavial era muito grande, escuro
e  de  difícil  acesso,  não  deu  para  alcançar  outras
pessoas que correram; que Adriano inicialmente foi
encaminhado para a delegacia para averiguação e
apenas  lhe  foi  dada  voz  de  prisão  após
encontrarem  a  droga;  que  não  tem  maiores
informações sobre o caso, apenas que lhe foi solicitada
ajuda em razão de uma suspeita e foi dado o apoio;
que o acusado afirmou que a droga pertencia ao
outro rapaz que com ele veio de João Pessoa; que
no  veículo  foram  encontrados  vários  depósitos
bancários  feitos  no  dia  da  prisão,  os  quais
totalizavam  o  valor  de  aproximadamente  R$
9.000,00  (nove  mil  reais);  que  o  acusado  não
explicou a procedência da droga; que o acusado
afirmou que veio para Sapé no carro, juntamente
com o  motorista,  essa  mulher  e  um bebê;  que
nem  a  mulher  nem  o  outro  rapaz  foram
encontrados; que não soube nada sobre o aluguel do
veículo;  (…)  que  todos  os  policiais  participaram  da
abordagem do acusado no carro; que entre a condução
do acusado até a delegacia até a diligência realizada no
canavial  decorreu  aproximadamente  uma  hora;  que
uma guarnição isolou a entrada da Renascença para
que não entrassem mais pessoas; que a movimentação
existente foi  dentro do Canavial;  que não conhece o
acusado; (…) que não tomou conhecimento, ainda que
por  comentários  dos  colegas,  o  que  o  acusado  veio
fazer em Sapé, pois estava preocupado em organizar
seus  homens  para  encontrar  elementos  dentro  do
canavial;  que  no  começo  do  dia  o  Copom  já  tinha
recebido denúncia sobre uma movimentação estranha,
próximo a Renascença; Que Elias contou ao depoente
que durante o dia havia montado uma campanha em
relação ao carro onde se encontrava o acusado; que
não  se  recorda se  Elias  lhe  comentou se  o  acusado
teria  sido  visto  logo  cedo  nesse  carro  apreendido.”
(depoimento do Policial Militar Ubiratan Batista
de Sales, nas fls. 77/78) Fiz destaques

Percebe-se  dos  depoimentos  acima  transcritos,  firmes,
coesos e extreme de dúvidas, que, ao contrário do que afirma o apelante,
ele tinha plena ciência da droga transportada.

Ao ser abordado pelas autoridade policiais diligentes, em
local ermo e com veículo parado com piscas ligados, mostrou-se nervoso e
contraditório, afirmando não conhecer o condutor do veículo e nem a mulher
que estava com ele, entretanto, os elementos posteriormente encontrados
demonstravam o contrário.



Inicialmente,  para  despistar  os  intentos  dos  milicianos,
disse que mal conhecia o motorista do carro, que seu suposto nome seria
Daniel,  entretanto,  encontrados  os  documentos  do  referido,  chamava-se
Michel  Manoel  da  Silva  Oliveira  (ver  fl.  11,  do  auto  de  apresentação  e
apreensão),  pessoa  com  a  qual  havia  pessoalmente  locado  o  carro  em
momento anterior, conforme testemunho do proprietário do veículo Werton
Galdino de Meireles, à fl. 21, caindo por terra a alegação de que se tratava
de mero carro de lotação.

Percebe-se de todo amealhado,  que ele  transportava a
droga com seus  comparsas,  tendo  Michel  tentado  esconder  os  08 (oito)
tabletes de maconha no meio do canavial, em uma mochila, na qual também
restavam  contidos  diversos  comprovantes  de  depósitos  em  nome  do
réu/apelante (fl. 14), no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Não é a toa que tais comprovantes com seu nome e a
droga teriam sido encontrados na mesma bolsa, no mesmo local, e com a
ciência de sua existência, pois tinha desígnio páreo ao de Michel, o qual
conseguiu se evadir do local do crime. 

Laudo  de  constatação  nº  01020514,  da  Seção  de
Laboratório Forense, do Núcleo de Polícia Científica de Guarabira – NPC/GB,
de fl. 20, e laudo químico-toxicológico (fls. 92/94), comprovam que os 9,4Kg
(nove  quilos  e  quatrocentos  gramas)  eram do  entorpecente  denominado
cannabis sativa, popularmente conhecido como maconha.

Portanto, indiscutível a materialidade e autoria do delito
apurado nos autos, como sendo de tráfico de entorpecentes, praticado pelo
réu/apelante Adriano Martins da Silva.

Vale ressaltar, em suma, que os depoimentos dos policiais
envolvidos  em  sua  apreensão,  foram  ricos,  coesos  e  detalhados,  não
podendo ser vistos com ressalva simplesmente pelo exercício da atividade
miliciana.

Ademais disto, os depoimentos prestados por policiais são
merecedores  de  fé,  na  medida  em que  provêm de  agentes  públicos  no
exercício de suas atribuições, mormente quando estão em consonância com
o restante do conjunto probatório, como ocorre no caso dos autos.

E,  em consonância com as demais  provas colhidas nos
autos,  merecem credibilidade,  mormente se oportunizado o contraditório,
como  in  casu.  Nessas  situações,  é  dever  da  parte  trazer  as  evidências
necessárias para macular os depoimentos prestados por agentes públicos, o
que não aconteceu na espécie.

Nesse sentido:

“PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL.



TRÁFICO  DE  DROGAS.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS.  DEPOIMENTO  DE  POLICIAL.
VALIDADE.  PEDIDO  DE  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
PORTE  DE  DROGAS  DESTINADO  AO  PRÓPRIO
CONSUMO.  IMPOSSIBILIDADE.  1.  Mantém-se  a
condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas
quando  comprovadas  a  materialidade  e  autoria  do
delito,  em  face  dos  depoimentos  dos  policiais  que
realizaram  o  flagrante,  prestados  sob  o  crivo  do
contraditório  e  da  ampla  defesa,  de  forma  clara  e
harmônica, corroborados pelas declarações do usuário
e  pela  apreensão  das  drogas,  sendo  inviável  a
desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei
nº 11.343/2006. 2. Apelação conhecida e desprovida.”
(TJDF  Acórdão  n.1074447,
20140111719584APR,  Relator:  JOÃO  BATISTA
TEIXEIRA,  Revisor:  JESUINO  RISSATO,  3ª
TURMA  CRIMINAL,  Data  de  Julgamento:
08/02/2018,  Publicado  no  DJE:  21/02/2018.
Pág.: 119/137)

“TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.  PALAVRA  DO
POLICIAL.  VALOR.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.  Os
depoimentos  dos  policiais  envolvidos  nas  diligências
devem  ser  analisados  como  os  de  qualquer  outra
pessoa.  Não  se  imagina  que,  sendo  o  policial  uma
pessoa idônea e sem qualquer animosidade específica
contra  o  agente,  vá  a  juízo  mentir,  acusando
falsamente um inocente. Aqui, em prova convincente,
os  policiais  militares  informaram  que,  durante  o
patrulhamento  em  local  usado  pelos  traficantes,
desconfiaram  das  atitudes  do  apelante.  Detido,
encontraram com ele porções de cocaína,  mostrando
que  estava  traficando  drogas  na  ocasião.  DECISÃO:
Apelo  defensivo  parcialmente  provido.  Unânime.”
(Apelação  Crime  Nº  70076410190,  Primeira
Câmara  Criminal,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator:  Sylvio  Baptista  Neto,  Julgado  em
21/02/2018)

“APELAÇÃO  CRIMINAL  -  TRÁFICO  DE  DROGAS  -
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS  -
DESNECESSIDADE  DE  COMPROVAÇÃO  DE  ATOS  DE
MERCANCIA  -  CONTEXTO  PROBATÓRIO  SUFICIENTE
PARA  A  MANUTENÇÃO  DA  CONDENAÇÃO  -
DEPOIMENTOS  POLICIAIS  -  VALIDADE  -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - IMPOSSIBILIDADE -
DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO ART.  40,  III,
LEI  N.  11.343/06  -  INADMISSIBILIDADE -  RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. - Se a prova dos autos,
em seu conjunto, aponta para a materialidade e autoria



do crime de tráfico de drogas em desfavor do réu, é de
se  manter  a  sentença  condenatória  recorrida,  sendo
inviável  falar-se  em  desclassificação  para  uso  por
ausência  de  elementos  probatórios  acerca  da
comercialização  do  entorpecente.  -  Os  depoimentos
testemunhais dos policiais envolvidos na prisão do réu,
desde que harmônicos com o contexto probatório e não
maculados  por  interesses  particulares,  são  idôneos
para  embasar  a  condenação.  -  Comprovado  que  o
tráfico  ocorreu  nas  dependências  de  estabelecimento
prisional,  impossível  o  decote  da  causa  de  aumento
prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/06.”  (TJMG -
Apelação  Criminal  1.0431.16.001572-0/001,
Relator(a):  Des.(a)  Adilson  Lamounier,  5ª
CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em
23/01/2018,  publicação  da  súmula  em
29/01/2018)

Logo, sem sucesso o pleito absolutório.

Acaso  impróspero  seu  pedido  de  absolvição,  espera  a
nulidade da pena, uma vez que não era reincidente, já que o delito anterior
tinha transitado em julgado a mais de 05 anos antes de sua prisão, bem
como a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Quando do cometimento do novo delito, em 28/05/2014,
ele  já  contava  com  uma  condenação,  pelo  crime  do  art.  333,  do  CP
(corrupção ativa), no qual foi condenado a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, cuja pena privativa de liberdade foi convertida em restritiva de
direitos,  consistente na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo
período, nos autos da ação penal nº 0001989-27.2007.815.0061, transitada
em julgado em 29/06/2009, e arquivada em 20/08/2010, conforme consta
dos antecedentes, fls. 39/41.

Pois bem. Os efeitos deletérios da reincidência perduram
pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, contados da data do cumprimento ou
da extinção da pena. Após esse período, ocorre a caducidade da condenação
anterior para fins de reincidência. É o que afirma o art. 64, I, do CP:

“Art. 64. Para efeito de reincidência:
I - não prevalece a condenação anterior, se entre a
data  do  cumprimento  ou  extinção  da  pena  e  a
infração posterior tiver decorrido período de tempo
superior a 5 (cinco) anos, computado o período de
prova da suspensão ou do livramento condicional, se
não ocorrer revogação;”

Assim,  diz-se  que,  em tema  de  reincidência,  o  Código
Penal adota o sistema da temporariedade, uma vez que os efeitos negativos
da reincidência duram apenas por determinado período de tempo. O prazo



em que a reincidência ainda vigora é chamado de “período depurador”.

No  caso  dos  autos,  a  extinção  da  pena,  por  seu
cumprimento, deu-se 02 (dois) anos e 06 (seis) após o trânsito em julgado
da  sentença  condenatória,  ou  seja,  extinguiu-se  a  reprimenda  em
29/12/2011,  após  o  que,  num  período  de  05  (cinco)  anos,  se  o  réu
cometesse outro crime, seria considerado reincidente, o que é a hipótese
dos autos, cujo delito foi perpetrado em data de 28/05/2014.

Portanto, a consideração de sua reincidência, para fins de
cálculo da pena pelo Juiz a quo não merece nenhum reparo.

Quanto a aplicação da regra do § 4º do art. 33 da Lei
Anti-Drogas,  o  próprio  dispositivo  é  assertivo  quando  diz:  “nos  delitos
definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas
de um sexto  a  dois  terços,  desde que o  agente  seja  primário,  de bons
antecedentes,  não  se  dedique  às  atividades  criminosas  nem  integre
organização criminosa”, o que não é o caso dos autos, no qual o réu ostenta
reincidência delitiva, devendo a pena ser mantida inalterada.

Logo,  sem  mais  delongas,  CONHEÇO  E  NEGO
PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial. 

É como voto.

Expeça-se  Mandado  de  Prisão,  após  o  decurso  do
prazo de Embargos de Declaração, sem manifestação.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo
Senhor Desembargador João Benedito da Silva, decano no exercício da
Presidência da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, e Marcos
William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da
vaga  de  Desembargador),  revisor.  Ausente  justificadamente  o
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho. 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  "Des.  Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho" do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, em João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


