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APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.  PLEITO  DE  ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.  APELO
DESPROVIDO.

Restando  comprovadas  a  materialidade  e  a
autoria do delito descrito na denúncia, mostra-se
descabida a pretensão absolutória do réu, pois a
evidência dos autos converge para entendimento
contrário.

Vistos, relatados e discutidos os autos identificados acima;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em  NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS
TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  (fl.  106) interposta,

tempestivamente,  por  Alessandra  Narciso  Rodrigues  contra  sentença

(fls.102/105) proferida pelo Juízo da Vara de Entorpecentes da comarca de

Campina Grande, que julgando procedente a denúncia (fls. 2/5), a condenou

às  sanções  penais  constantes  no  art.  33,  caput,  da  Lei  n.º  11.343/2006,

aplicando uma pena de  05 (cinco)  anos de reclusão e 500 (quinhentos)
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dias-multa, em regime semiaberto, ao reconhecer que a apelante, no dia 05

de setembro de 2016, pela manhã, na Rua José Carmélio Machado, nº 637,

Pedregal,  Campina  Grande,  fora  presa  em flagrante,  em razão  de  guardar

substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação

legal ou regulamentar.

Em suas  razões recursais  (fls.115/119),  a  apelante  alega não

haver provas suficientes de autoria e materialidade delitiva, requerendo, assim,

a aplicação do princípio in dubio pro reo, e, consequentemente, sua absolvição,

nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 

Ao oferecer  contrarrazões  (fls. 121/124), o Ministério Público  a

quo requer que seja negado provimento ao apelo.

Da mesma forma, a Procuradoria de Justiça, por intermédio do

Procurador Álvaro Gadelha Campos, ao exarar parecer (fls. 126/129), opinou

pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Narra a inicial acusatória (fls. 02/05) que, no dia 05 de setembro

de 2016, pela manhã, na Rua José Carmélio Machado, nº 637, Pedregal, em

Campina Grande, a denunciada foi presa em flagrante, em razão de guardar

substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação

legal ou regulamentar.

Extrai-se  da  exordial  que,  segundo  os  relatos  colhidos  na

instância inquisitorial, a polícia recebeu denúncia anônima através do Disque

Denúncia 197, informando acerca da chegada de drogas no endereço acima

mencionado.  Diante  dos  relatos,  investigadores  entraram  em  contato  com

colaboradores do serviço de inteligência e estes corroboraram as informações

Desembargador João Benedito da Silva
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de  que  a  denunciada  Alessandra  Narciso,  conhecida  por  “Princesa”,

costumeiramente,  recebia entorpecentes em sua residência,  para guardar  e

fracionar as drogas a mando de um traficante não identificado.

Infere-se do caderno inquisitorial que, os agentes dirigiram-se ao

endereço acima mencionado e, ao abordarem a denunciada e questionarem

sobre  os  fatos,  ela  se  identificou  imediatamente,  confirmando  que  havia

recebido  uma  caixa  de  papelão  cheia  de  drogas  na  noite  anterior,  de  um

homem não identificado, para que guardasse até o dia seguinte, serviço pelo

qual receberia a importância de R$ 2000,00 (dois mil reais).

Depreende-se  dos  autos  que,  foram  realizadas  buscas  na

residência  da  acoimada,  sendo  encontrado,  na  cozinha,  em uma  caixa  de

papelão, 09 (nove) tabletes grandes de substância entorpecente semelhante a

maconha,  peso  total  de  8.570,0g  (oito  quilogramas e  quinhentos  e  setenta

gramas). Além disso, dentro de um armário na cozinha, encontraram 23 (vinte e

três)  “trouxinhas”  e  03  (três)  porções  pequenas  de  maconha,  envoltas  em

plástico como usualmente são comercializadas, totalizando 352,0g (trezentos e

cinquenta e dois gramas).

Consta ainda dos autos que, continuadas as buscas na residência

de Alessandra, foram apreendidos 03 (três) “pinos” e 04 (quatro) embrulhos

plásticos  com  substância  entorpecente  semelhante  a  cocaína  em  pó,  na

quantidade de 120,3g (cento e vinte gramas e três decigramas), além de uma

“pedra”  da  droga  crack,  pesando  45,8g  (quarenta  e  cinco  gramas  e  oito

decigramas), uma balança de precisão, fita adesiva e vários sacos plásticos

transparentes tipo “dim-dim”, geralmente utilizados para embalar droga.

Em esfera policial, a increpada confirmou a posse das drogas e

demais objetos apreendidos, contudo, negou a propriedade dos entorpecentes,

afirmando que ganharia a quantia de R$2000,00 (dois mil reais) para guardar a

droga.

Pelos fatos narrados, foi  a apelante denunciada nos termos do

Desembargador João Benedito da Silva
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art. 33, caput, da Lei n.º 11.434/06.

Concluída a instrução criminal, foi proferida sentença pelo  Juízo

de Direito da Vara de Entorpecentes da comarca de Campina Grande para

condená-la como incursa nas penas do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, sendo-

lhe atribuída a reprimenda de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa,

a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em suas  razões recursais  (fls.115/119),  a  apelante  alega não

haver provas suficientes de autoria e materialidade delitiva, requerendo, assim,

a aplicação do princípio in dubio pro reo, e, consequentemente, sua absolvição,

nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

 

Insatisfeita,  a  acusada  interpôs  recurso  de  apelação,  em suas

razões recursais (fls. 115/119) requereu sua absolvição, sob o argumento de

não existir provas suficientes de autoria e materialidade, pugnando, assim, a

aplicação do princípio in dubio pro reo.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à  materialidade delitiva,  tem-se que

resta comprovada, por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 07/11), termo

de apresentação e apreensão (fls. 15), onde faz constar a apreensão de “03

(três) “pinos” plásticos e 04 (quatro) embrulhos com substância em pó de cor

branca,  que  se  presume  ser  cocaína  em  pó;  01  (um)  embrulho  plástico

contendo uma porção (pedra) de substância sólida amarelada que se presume

ser crack; 23 (vinte e três) “trouxinhas” de substância vegetal esverdeada que

se  presume  ser  maconha;  03  (três)  porções/pedaços  retangulares  da

substância  vegetal  esverdeada  que  se  presume  ser  maconha;  09  (nove)

tabletes  da substância  vegetal  que se  presume ser  maconha;  vários  sacos

plásticos transparentes tipo “dim-dim”; 01 (uma) balança de precisão SF-400ª;

e 01 (uma) fita adesiva”, laudos toxicológicos preliminares (fls. 21, 23, 25 e 27)

e definitivos (fls. 38/54), os quais confirmam que os materiais examinados se

tratavam de maconha (8.570,0g e 352,0g) e cocaína (120,3g e 45,8g).

Desembargador João Benedito da Silva
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Quanto  à  autoria,  encontra-se  igualmente  demonstrada  no

conjunto probatório, ao contrário do que alega o apelante. Vejamos:

Alessandra  Narciso  Rodrigues,  vulgo  “Princesa”  ou

“Aninha”,  quando  interrogada  pela  autoridade  policial  (fl.  11),  confirmou  a

posse das drogas, mas negou sua propriedade, dizendo:

“que  confirma  que  estava  na  posse  das  drogas
ilícitas  e  demais  objetos  descritos  nos  autos,
apreendidos em sua casa na manhã de hoje, por
volta  das  10:00h;  que,  no  entanto,  nega  a
propriedade  dos  entorpecentes,  sendo  que  na
noite  de  ontem  um  homem  não  identificado
chegou à sua casa em um veículo tipo Ecosport de
cor preta e a contratou para guardar as drogas até
o  dia  de  hoje,  oferecendo-lhe  a  quantia  de  R$
2000,00  (dois  mil  reais)  para  guardar  as  drogas,
valor que seria pago posteriormente; que o homem
é  moreno  e  que  não  saiu  do  interior  do  veículo,
dificultando, assim, que a interrogada possa descrevê-
lo;  que  o  homem  estava  sozinho  no  veículo;  que
conhecer  esse homem por  meio  do Facebook,  mas
não sabe indicar qual a página ou o nome dele na rede
social; que o homem informou que hoje uma pessoa
iria  à casa da interrogada e  pegaria  as  drogas,  por
volta das 21:00h; que foi a primeira vez que guardou
drogas  em  sua  casa;  que  não  é  traficante  e  nem
usuária  de  drogas  ;que  possui  advogado,  Paulo  de
Tarso  Medeiros  –OAB/PB  8801;  que  sua  prisão  foi
comunicada aos seus familiares”. (grifei).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídia digital de fl.

90), ratificou em parte seu depoimento policial, onde confirmou que receberia

R$ 2.000,00 (dois mil reais) para guardar uma caixa em sua residência.

Entretanto, contrariamente ao que foi dito anteriormente, alegou

não saber que dentro da caixa apreendida continha drogas, pois acreditava ser

shampoo e condicionador em seu interior.

Ademais, afirmou que nenhum tóxico foi encontrado no armário

de sua cozinha, tão somente dentro da caixa, onde também havia balança de

precisão.

Desembargador João Benedito da Silva
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Por fim, disse que a caixa estava lacrada com fitas, tendo sido

aberta pela polícia, e que nunca teve envolvimento com crimes.

Entretanto,  em  que  pese  o  esforço  da  Defesa,  com  a  devida

vênia, não há como acolher o pleito absolutório, pois, ao contrário do alegado,

as provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para

ensejar a condenação que foi imposta a apelante, já que não há nos autos

nenhum elemento capaz de desconstituir a prova produzida contra a ré. Senão

vejamos:

Dois policiais civis  que participaram da operação que culminou

com a prisão da ré foram ouvidos em Juízo. Todos eles foram unânimes em

relatar que havia informações no sentido de que a apelante, estava guardando

entorpecentes em sua residência.

Na  esfera  extrajudicial  (fl.  07/08),  o  policial  civil,  condutor  e

primeira testemunha, Jocélio Raposo de Andrade, disse:

“que é agente de investigação lotado nesta DRE/CG e
na noite de ontem esta especializa recebeu uma
denuncia  apócrifa  por  meio  do Disque Denúncia
197, registro nº 2963/2016, dando conta da chega
de drogas ilícitas na residência de uma suspeita de
epiteto PRINCESA, residente na Rua José Carmélio
Machado,  nº  637,  bairro  do  Pedregal,  neste
município; que na manhã de hoje entrou em contato
com colaboradores e foi  confirmado que PRINCESA
costumeiramente  recebia  entorpecentes  em  sua
residência  para  depositar  e  fracionar  as  drogas,  a
mando  de  um  traficante  não  identificado;  que  os
colaboradores  informaram  que  PRINCESA  se
chamava ALESSANDRA e era  branca,  com cabelos
vermelhos e várias tatuagens pelo corpo; que diante
dos fatos o depoente e o APC TOMAZ se dirigiram ao
referido  endereço  e  abordaram  a  suspeita
questionando-a sobre os fatos,  quando  de pronto a
mulher  se  identificou  como  ALESSANDRA
NARCISO  RODRIGUES,  de  alcunha  PRINCESA,
confirmou que havia recebido uma caixa com as
drogas  até  o  dia  de  hoje,  serviço  pelo  qual
receberia o valor de R$ 2.000,00 (dois mil  reais);
que  na  casa  de  ALESSANDRA  fora  encontrada

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n. 0008509-34.2016.815.0011

uma caixa contendo tabletes da substância vegetal
esverdeada  que  se  presume  ser  maconha  na
cozinha  da  casa;  que  continuadas  as  buscas,
dentro  de  um  armário,  ainda  na  cozinha,  foram
encontradas  trouxinhas  da  substância  vegetal
esverdeada que se presume ser maconha, além de
papelotes  com  um  pó  de  cor  branca,  que  se
presume ser cocaína, uma “pedra” da substância
sólida amarelada que se presume ser crack, além
de balança de precisão, fita adesiva e vários sacos
plásticos transparentes tipo “dim-dim”, geralmente
usados  para  a  embalagem  da  droga;  que  as
trouxinhas  e  papelotes  estavam  envoltas  em  saco
plástico transparente,  da forma como sã usualmente
comercializadas para viciados; que os tabletes com a
suposta maconha seriam certamente fracionados em
pedaços menores, como os três apreendidos, além de
serem confeccionadas as “trouxinhas”,  considerando-
se que ALESSANDRA estava na posse de balança,
fita adesiva e sacos transparentes” (grifei).

Em juízo (mídia digital de fl. 90), confirmou o depoimento prestado

na delegacia, afirmando que recebeu denúncia anônima pelo Disque Denúncia

da Polícia Civil,  onde passaram a informação de que a ré teria recebido na

noite  anterior  certa  quantidade  de  droga  que  seria  guardada  para

posteriormente ser distribuída entre os traficantes.

Afirmou, também, que a acusada negou ser de sua propriedade a

droga  apreendida,  mas  que  tão  somente  estava  guardando-a  em troca  de

receber R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Informou que na cozinha da residência foi encontrada uma

caixa de papelão contendo tabletes interior de maconha, estando a caixa

lacrada  e  exposta  no  momento  da  apreensão.  Acrescentou  que,  no

armário  da  cozinha,  foi  encontrado  cocaína,  balança  de  precisão,  fita

adesiva  e  saquinhos  plásticos,  não  justificando  a  acusada  esses

materiais.

Ato contínuo, disse que a acusada é esposa de um presidiário e

que, supostamente, a droga apreendida é de propriedade de Andreis.

Por  sua  vez,  o  policial  civil,  Francistone  Tomaz,  em  fase

Desembargador João Benedito da Silva
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inquisitorial (fls. 08/09), ratificou o teor do depoimento de Jocélio Raposo de

Andrade, apresentando a mesma versão dos fatos ao afirmar que atuou em

sua companhia nas investigações e ação policial do presente caso.

Perante a autoridade judicial (mídia digital de fl. 90), afirmou:

“que chegaram até a denunciada através de uma
denúncia anônima, pelo disque denúncia da polícia
civil;  que ela tem o apelido de PRINCESA;  que o
informe  chegou  com  esse  vulgo  da  mesma;  que  o
informe foi  muito  preciso  dando o  endereço da rua,
numero da casa e detalhes físicos da proprietária da
casa,  então  conseguimos  chegar  sem  muita
dificuldade  na  mesma;  que  chegaram na  casa  pela
manhã, mas não lembra o horário; que ela estava no
local;  que  a  porta  estava  aberta;  que  se  não  se
engana, tinha uma construção ao lado da casa e aí o
portão já  estava aberto;  que entraram na casa com
ela; que nos identificamos e falamos que recebemos a
denúncia; que não foi difícil encontrar a droga, pois
a  mesma  ainda  estava  em  cima  da  mesa  da
cozinha,  dentro  da  caixa;  que  era  uma caixa  de
papelão,  bem visível,  aberta,  e  vimos  o  material
dentro da caixa;  que fora essa caixa de papelão
encontraram balança e embalagens plásticas para
o embrulho, sacos de “din-din”; que estava tudo
dentro da casa da mesma; que ela falou que tinha
chegado na  noite  anterior,  um desconhecido em
um carro preto e tinha contratado a mesma para
guardar a droga, que viria outra pessoa pegar no
outro  dia;  que  o  rapaz  não  se  identificou  e  ela
também falou que era noite e não deu para ver a
fisionomia  do  mesmo;  que  segundo  ela,  ele
prometeu o valor  de R$ 2.000,00 (dois mil  reais)
para  ela  guardar  a  droga;  que  não  lembra  se  foi
apreendido dinheiro, mas se foi deve ter sido um valor
irrelevante;  que antes da denúncia,  a delegacia não
tinha conhecimento dela; que ela não declinou se tinha
companheiro;  que  ate  o  momento  do  flagrante  não
sabíamos a quem pertencia a droga, mas que ainda
está  sendo  investigado,  não  acrescentando  nada  a
esse inquérito”. (grifei).

No presente caso, os policiais informaram, de forma coerente e

concatenada, as circunstâncias da prisão em flagrante, sendo elas bastante

incriminadoras para o tipo penal  do art.  33,  caput,  da Lei  nº 11.343/06, em

detrimento da apelante.

Desembargador João Benedito da Silva
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É que, dos depoimentos policiais colhidos, é possível concluir que

a casa da Apelante servia de depósito para os entorpecentes, sendo também

em sua residência o local onde a droga era preparada para o comércio.

Outrossim,  válido  salientar  que,  na  conformidade  da  uníssona

orientação doutrinária e jurisprudencial,  não há restrições ao depoimento de

policial que funcionou na prisão em flagrante da acusada, notadamente quando

prestados sob compromisso e em juízo, sob o crivo do contraditório.

Além do mais, não há nos autos indício algum de que os policiais

não agiram com ética, ou de que detinham a intenção de incriminar falsamente

a acusada.

Colaciono o seguinte aresto:

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES.  NULIDADE  DA  SENTENÇA
CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE
ACUSAÇÃO.  DEPOIMENTOS  PRESTADOS  EM
JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS.  VALIDADE.
REVOLVIMENTO  DO  ACERVO  FÁTICO-
PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  É  da
jurisprudência  desta  Suprema  Corte  a  absoluta
validade,  enquanto  instrumento  de  prova,  do
depoimento  em  juízo  (assegurado  o  contraditório,
portanto)  de  autoridade  policial  que  presidiu  o
inquérito  policial  ou  que  presenciou  o  momento  do
flagrante.  Isto  porque  a  simples  condição  de  ser  o
depoente  autoridade  policial  não  se  traduz  na  sua
automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade
de suas informações. (...) Ordem denegada. (STF. HC
87662 / PE. Relator(a): Min. CARLOS BRITTO. DJ 16-
02-2007)

Ademais, vê-se que a prova produzida pela Defesa não obteve

êxito em derrogar os depoimentos policiais prestados na delegacia e em juízo,

bem como as circunstâncias do flagrante, de forma que não há como se dar

crédito à versão da ré.

Dessa  forma,  ainda que a  acusada afirme que  não sabia  que

Desembargador João Benedito da Silva
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dentro da caixa de papelão havia droga, pensando que em seu interior continha

tão somente shampoo e condicionador,  sua versão cai  por terra diante das

provas colacionadas ao longo da instrução, principalmente quando os policiais

afirmaram  que  foram  encontradas  drogas  no  armário  da  cozinha  de  sua

residência, bem como fita adesiva, balança de precisão e saquinhos plásticos,

costumeiramente utilizados para embrulho de drogas.

Assim, levando-se em consideração a quantidade e a natureza

dos  entorpecentes  apreendidos,  sua  forma  de  acondicionamento,  as

circunstâncias da prisão em flagrante e as informações fornecidas, conclui-se

que a acusada atuava em atividade criminosa de traficância, nos termos do

art. 33 da Lei de Drogas.

Ressalte-se que o núcleo do tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/2006

é  bastante  extenso,  sendo  suficiente  “ter  em  depósito”  ou  “guardar”  a

substância entorpecente para configurar o delito. Assim, para que se configure

o delito de tráfico de drogas, não se faz mister que o agente seja flagrado no

ato de mercância.

No mais, vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre

convencimento motivado, segundo o qual o julgador  forma a sua convicção

pela  livre  apreciação da  prova.  Indícios  veementes equivalem a qualquer

outro  meio  de prova  e  são  aptos  para  embasar  uma condenação  criminal,

desde que justificada e fundamentada.

João Gaspar Rodrigues, em excelente obra, afirma, a respeito,

que:

Para  a  formação  de  um  juízo  de  certeza  razoável
sobre o comércio de entorpecentes, não é necessário
prova  efetiva  do  tráfico.  O  conjunto  de  indícios  e
elementos  que  cercam  o  agente  infrator  podem
fornecer o material  de convencimento da traficância.
Inexige-se,  portanto,  prova  flagrancial  do  comércio
ilícito,  bastando,  como já  dito,  elementos  indiciários,
como 'confissão extrajudicial, a quantidade e qualidade
do material apreendido, a conduta e os antecedentes
do agente, bem como as circunstâncias da prisão' (art.
37,  LT),  ser  substância  oriunda  de  área  e  rota  de

Desembargador João Benedito da Silva
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comércio  ilícito  etc.  Erigir-se,  como  regra,  a
necessidade de prova direta da finalidade comercial da
substância entorpecente em poder do acusado, para
fazer  incidir  o  art.  12,  por  um  lado  é  inviabilizar  o
combate ao tráfico e ao mesmo tempo dar ensejo à
disseminação do comércio ilícito. Além de sob o ponto
de  vista  jurídico  constituir-se  numa  teratologia."  (in,
RODRIGUES,  João  Gaspar.  Tóxicos:  Abordagem
crítica da Lei nº 6.368/76. Campinas: Bookseller, 2001)

In  casu,  todas  as  circunstâncias  que  cercam o  caso  concreto

formam um conjunto probatório firme e coerente, apontando a autoria do crime

de tráfico, indicando que o recorrente comercializava drogas.

Logo,  a  condenação  imposta  através  da  sentença  recorrida  é

absolutamente necessária.

Dessa forma, não tendo o recorrente feito prova inequívoca das

escusas  apresentadas,  nem  desconstituído  as  fortes  provas  indiciárias

existentes em seu desfavor, impõe-se a manutenção da condenação imposta

na r. sentença condenatória.

Remeto ainda ao seguinte julgado:

TRÁFICO  DE  DROGAS  -  AUTORIA -  NEGATIVA -
INDÍCIOS  CONVERGENTES  -  CAUSA  DE
DIMINUIÇÃO  -  REQUISITOS  NÃO  ATENDIDOS  -
PENA-BASE - REGIME PRISIONAL - FIXAÇÃO.

Para  a  condenação  do  acusado,  basta  apenas  a
existência de um quadro suficiente de indícios, todos
harmônicos  e  convergentes  para  caracterizar  que  a
sua conduta incidira num dos núcleos do tipo do art.
33,  caput,  da  Lei  nº  11.343/2006.  (...)”  (TJMG.
Apelação Criminal 1.0672.11.017764-5/001. Relator(a):
Des.(a)  Delmival  de  Almeida  Campos.  Julgamento:
06/02/2013)

Forte em tais razões, NEGO PROVIMENTO  ao apelo.

Expeça-se  Mandado  de  Prisão,  após  o  decurso  do  prazo  de

Embargos de Declaração, sem manifestação.
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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 Benedito da Silva, relator, e Márcio Murilo da Cunha Ramos. 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 Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 24 (vinte

e quatro) dias do mês de abril de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR
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