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APELAÇÕES  CRIMINAIS.  CRIMES  DE  TRÁFICO
ILÍCITO  DE  SUBSTÂNCIA  ENTORPECENTE  E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IRRESIGNAÇÃO DE
DOIS  DOS  RÉUS.  QUESTÃO  PRELIMINAR. RÉUS
AGRACIADOS COM A CONCESSÃO DO DIREITO DE
APELAREM EM LIBERDADE. PLEITO DE EXPEDIÇÃO
IMEDIATA DE ALVARÁ DE SOLTURA. PROVIDÊNCIA
JÁ  ADOTADA  PELO  JUÍZO  DE  PISO.
PREJUDICIALIDADE  CONSTATADA.  MÉRITO.  TESE
DE  ABSOLVIÇÃO  POR  AUSÊNCIA  DE  PROVA.
DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS
DELITOS  COMPROVADAS.  ROBUSTO  ACERVO  DE
PROVAS MATERIAIS E DEPONENCIAIS CONSTANTES
NO  PROCESSO. CONHECIMENTO  PARCIAL  DOS
APELOS,  E  DESPROVIMENTO  QUANTO  A  PARTE
CONHECIDA.

- O pleito preliminar de expedição de alvará para a soltura dos
apelantes,  agraciados  com  a  revogação  de  suas  prisões
preventivas,  pelo  juízo  primevo,  à  ocasião  da  prolação  da
sentença  guerreada,  resta  manifestamente  prejudicado,  posto
que  a  providência  ora  requestada  pelos  insurgentes  já  fora
oportunamente  adotada  pelo  juízo  de  piso,  à  ocasião  da
remessa  dos  autos,  com  vistas  a  notificação  do  Ministério
Público  comarcano  para  oferecimento  de  contrarrazões
recursais.

-  Na  hipótese  vertente,  e  em que  pese  as  teses  absolutórias
levantadas pelos apelantes, as diversas evidências materiais e
deponenciais,  coligidas  aos  autos,  se  constituem  em  sólido
acervo probatório, apto a lastrear o decreto condenatório ora
fustigado,  não  prosperando  alegação  defensiva  em  sentido
contrário.



-  Recursos  conhecidos  parcialmente,  e  desprovidos  quanto  a
parte conhecida.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE
dos  apelos,  NEGANDO-LHES  PROVIMENTO  quanto  a  parte  conhecida,  nos
termos do voto do Relator, e em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Tratam-se de  apelações criminais  interpostas pelos réus  Ana
Cláudia de Sousa Alves e José Fábio Queiroz dos Santos, em face da sentença de fls.
195/202,  prolatada  pelo  Juiz  de  Direito  da  Vara  de  Entorpecentes  da  Comarca  de
Campina  Grande,  Philipe  Guimarães  Padilha  Villar,  nos  autos  da  ação penal  acima
numerada,  promovida  pelo  Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba,  que  julgou
PROCEDENTE a denúncia, para:

1)  CONDENAR a  ré ANA CLÁUDIA DE SOUSA ALVES
pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico
(art. 33,  caput, e 35, da Lei nº 11.343/2006), em concurso material (art. 69, caput,
do CP), estabelecendo uma pena de 8 (oito) anos de reclusão no regime inicialmente
semiaberto,  além de  1.200 (mil e duzentos) dias multas,  sendo cada dia multa no
importe de um 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

2)  CONDENAR o  réu JOSÉ  FÁBIO  DE  QUEIROZ
SANTOS pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para
o tráfico (art. 33,  caput, e 35, da Lei nº 11.343/2006), estabelecendo uma pena de 8
(oito)  anos de reclusão no regime inicialmente  semiaberto,  além de  1.200 (mil e
duzentos) dias multas, sendo cada dia multa no importe de um 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo vigente à época dos fatos;

3) CONDENAR o réu JADSON FERNANDO CABRAL pela
prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (art.
33,  caput, e 35, da Lei nº 11.343/2006), estabelecendo uma pena de 8 (oito) anos de
reclusão no regime inicialmente  semiaberto,  além de  1.200 (mil e duzentos) dias
multas, sendo cada dia multa no importe de um 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo
vigente à época dos fatos;

A denúncia descreve os fatos, nos termos a seguir transcritos:

“(…)

Narra o incluso inquérito policial que, no dia 30 de maio de 2016, por volta
das 10:00h, em frente ao ‘Bar da Creche’, situado no bairro Monte Castelo,
nesta  cidade,  os  denunciados  foram  surpreendidos  em  flagrante  delito
guardando substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar além de associarem para praticar esse
delito, além de se associarem para prática desse delito.

Segundo  os  relatos  colhidos  na  instância  inquisitorial,  investigadores  da
polícia receberam informações de que Jadson buscaria drogas ilícitas no



endereço supramencionado. Diante dos informes, os policiais se dirigiram às
imediações do ‘Bar da Creche’, onde permaneceram em campana, quando
um homem com as mesmas características de Jadson apareceu na garupa de
uma motocicleta de moto táxi. Lá chegando, Jadson efetuou uma ligação e
permaneceu  no  local  por  alguns  instantes,  momento  em que  José  Fábio
chegou, e ambos saíram com destino a uma rua calçada no bairro Monte
Castelo, nesta cidade.

Ato seguinte, os policiais seguiram os acusados supracitados e visualizaram
quando  eles  ingressaram  na  residência  de  Ana  Cláudia,  na  Rua  Zumba
Monteiro,  n°  98,  Monte  Castelo,  nesta  cidade.  Em  continuidade  as
diligências, os milicianos foram até a frente da casa de Ana Cláudia, que
estava com o portão aberto, quando conseguiram ver Jadson pegando uma
sacola plástica com um volume suspeito,  momento em que os  acoimados
foram abordados.

Infere-se ainda dos autos que, no momento da abordagem Jadson soltou a
sacola  plástica  em  uma  cadeira  da  cozinha,  contendo  dois  tabletes  da
substância  ilícita  semelhante  a  maconha,  totalizando  1.900  g  (mil  e
novecentos  gramas),  conforme  Laudo  de  Constatação  de  fl.02.03.
33.052016.03091.

Ao  ser  ouvido  na  esfera  policial,  o  acusado  Jadson  confessou  q  e  foi
contratado por um homem desconhecido para pegar a droga na casa de Ana
Cláudia, local onde a substância ilícita estava depositada. Por sua vez, Ana
Cláudia  confessou  que  estava  na  posse  da  droga,  e  que  guardou  o
entorpecente pela quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). Já Fábio alegou
que tinha ido à casa de Ana Cláudia ajudá-la na reforma da residência.

Vale destacar que, para efeito de caracterização das condutas criminosas
previstas na Lei de Drogas, deverão ser analisadas a natureza e quantidade
da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a
ação  criminosa,  as  circunstâncias  da  prisão,  bem  como  a  conduta  e  os
antecedentes do agente.

Com esta conduta ilícita,  sobejam indícios  suficientes  de autoria e  prova
inconteste  da  materialidade  dos  crimes  de  associação  e  tráfico  de
entorpecentes.

Ante  o  exposto,  encontram-se ANA CLÁUDIA DE SOUSA ALVES,  JOSÉ
FÁBIO QUEIROZ DOS SANTOS e JADSON FERNANDO CABRAL incursos
nas  sanções  previstas  no  art.  33,  caput,  c.c.  art.  35,  ambos  da  Lei  n°
11.343/06, pelo que oferece o Ministério Público a presente  DENÚNCIA,
que espera seja recebida, com a instauração do processo-crime contra os
acusados,  citando-se  para  todos  os  seus  termos,  sob  pena  de  revelia,
prosseguindo-se nos demais atos processuais de acordo com o rito previsto
no artigo 54 e seguintes da mencionada lei, e intimando-se as testemunhas
no final arroladas, para virem depor em Juízo acerca dos fatos, sob as penas
da  lei,  de  tudo  ciente  este  Órgão  Ministerial  e,  sendo  julgado  esta
procedente, sejam os acusados condenados nas cominações legais.

(...)”.

Irresignados, os réus Ana Cláudia de Sousa Alves e José Fábio
Queiroz dos Santos interpuseram os apelos de fls. 205 e 206, respectivamente.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  225/230),  os  apelantes
argumentam: (a) a imediata expedição de alvará para a soltura dos apelantes, posto que
o juízo primevo, à ocasião da prolação da sentença guerreada, revogou-lhes a prisão
preventiva, concedendo-lhes o direito de aguardar o julgamento dos recursos interpostos
em liberdade; (b) que a instrução não logrou comprovar, de forma cabal, a materialidade



e autoria dos crimes descriminados na denúncia, quedando-se imperiosa a absolvição
dos recorrentes, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP.

Nas  contrarrazões  de  fls.  232/234,  a  Promotoria  de  Justiça
comarcana  pugnou  pelo  desprovimento  dos  recursos  apelatórios,  e  consequente
manutenção da sentença recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça estadual, através do
eminente  Promotor  de  Justiça  convocado  Amadeus  Lopes  Ferreira,  no  seu  emérito
parecer de fls. 244/256, opinou pelo  provimento parcial apelo no seu mérito, com a
manutenção  da  condenação  da  apelante  Ana Cláudia  de  Sousa  Alves  nos  termos
delineados na sentença vergastada, e a absolvição do recorrente José Fábio Queiroz
dos Santos, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO:

Conheço  os  recursos  apelatórios,  eis  que  presentes  os
pressupostos extrínsecos e intrínsecos para a admissibilidade dos mesmos.

1. DA PRELIMINAR

1.1. Do pedido de expedição de alvará de soltura

Os apelantes propugnam, em caráter de urgência, pela expedição
de alvará para a soltura, posto que o juízo primevo, à ocasião da prolação da sentença
guerreada, revogou-lhes a prisão preventiva, concedendo-lhes o direito de aguardar o
julgamento dos recursos interpostos em liberdade.

Compulsando  o  encarte,  vislumbro  que  a  providência  ora
requestada pelos insurgentes já fora oportunamente adotada pelo juízo de piso (vide fls.
235/240),  à  ocasião  da  remessa  dos  autos,  com  vistas  a  notificação  do  Ministério
Público comarcano para oferecimento de contrarrazões recursais.

Manifestamente prejudicada, portanto, a medida pleiteada.

2. DO MÉRITO RECURSAL

2.1. Da tese de ausência de prova para a condenação (pleitos absolutórios)

Os  insurgentes  Ana  Cláudia  de  Sousa  Alves  e José  Fábio
Queiroz dos Santos, nas razões recursais aportadas às fls. 225/230, aduzem que, da
instrução, nada restou demonstrado que os mesmos praticaram os crimes descritos na
denúncia, e pelos quais foram condenados.

Todavia, ao contrário do que afirmam os sobreditos recorrentes
em suas razões recursais,  a  autoria  criminosa,  nos moldes  delineados pelo pórtico
inaugural acusatório, está  cabalmente evidenciada, não pairando quaisquer dúvidas
acerca de tais considerações.



De fato, toda a prova material produzida neste processo conduz
firmemente ao fato de que os réus atuavam, em conjunto e de forma organizada, no
comércio de entorpecentes na região onde os fatos criminosos se desencadearam.

Comprovam  esses  fatos,  além  das  evidências
documentais/periciais –  Auto  de  Apresentação  e  Apreensão  (fl.  21),  Laudo  de
Constatação  nº 02.03.33.052016.0391  (fl.  23),  e  Exame  Toxicológico  Definitivo  nº
02.03.33.052016.0391 (fls. 103/104), que elucidam a natureza e a quantidade das drogas
apreendidas (1.900 gramas de maconha) e material fotográfico (fl. 48) –, o depoimento
judicial  das  testemunhas,  que  ratificam,  com  certeza,  convicção  e  riqueza  de
detalhes, como todo o ínterim criminoso transcorria, a exemplo dos policiais civis
João Henriques da Silva Neto e José Jadson Sarmento Bento (mídia inserta na fl.
170),  cujas informações foram convergentes,  no sentido de apontar,  com riqueza de
detalhes, todo o iter criminis percorrido pelos réus no dia da flagrância. Asseveraram,
ainda,  que  todos  os  réus  confessaram a  autoria  delitiva  ao  momento  da  prisão  em
flagrante. Disseram, por fim, que os réus já eram conhecidos da polícia, em virtude de
passagens delitivas anteriores, inclusive por tráfico ilícito de entorpecentes.

Não vinga, pois, no particular, o apelo deduzido.

Inexistem, no feito, quaisquer outras matérias de ordem pública,
a serem enfrentadas ex officio por este Sodalício, razão pela qual, não obstante as razões
contidas nos apelos sob estudo, não vislumbro meios de cassar o julgamento
impugnado, devendo-se manter hígida a sentença prolatada pelo Juízo  da  Vara  de
Entorpecentes da Comarca de Campina Grande.

Ante o exposto, e em harmonia com o parecer ministerial,
CONHEÇO  PARCIALMENTE  os  apelos  em  epígrafe,  NEGANDO-LHES
PROVIMENTO quanto a parte conhecida, para manter hígida a sentença vergastada,
em sua integralidade.

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido  de  ser  possível  a  execução  provisória  da  pena  após  a  confirmação  da
condenação pelo Tribunal de Justiça (STF, HC 126.292; STF, ADC 43; STF, ADC 44),
após  o  decurso  do  prazo  para  a  eventual  interposição  de  embargos  de  declaração,
expeça-se de mandado de prisão.

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  decano  do  exercício  da
Presidência  da  Câmara  Criminal  e  relator,  dele  participando  os  Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio (com jurisdição limitada), revisor,
e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga
de Desembargador). Ausentes justificadamente os Desembargadores João Benedito da
Silva e Carlos Martins Beltrão Filho.

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

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em



João Pessoa, 10 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


