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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIMES  DE  TRÁFICO
ILÍCITO  DE  SUBSTÂNCIA  ENTORPECENTE  E
RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DOS
RÉUS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE
AUTORIA E FALTA DE PROVAS.  MATERIALIDADE E
AUTORIA  DOS  DELITOS  COMPROVADAS  ATRAVÉS
DE  ROBUSTO  ACERVO  DE  PROVAS  MATERIAIS  E
DEPONENCIAIS  CONSTANTES  NO  PROCESSO.
PEDIDO  DE  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  USO  DE
ENTORPECENTES.  NÃO  ACATAMENTO.  RÉUS
DEPENDENTES  QUÍMICOS.  CONDIÇÃO  QUE  NÃO
OBSTA  A  PRÁTICA  DO  DELITO  DE  TRÁFICO  DE
DROGAS,  SENÃO  A FOMENTA.  PROVA SEGURA DA
TRAFICÂNCIA. PENA  RESTRITIVA  DE  DIREITOS.
COMINAÇÃO  EM  PATAMAR  DIVERSO  DA  PENA
CORPÓREA.  ERRO  MATERIAL.  RETIFICAÇÃO  DE
OFÍCIO. DESPROVIMENTO.

- Na hipótese vertente, a tese de negativa de autoria, levantada
pelos réus em seus interrogatórios judiciais resta isolada das
diversas  evidências  materiais  e  deponenciais  coligidas  aos
autos  na  instrução,  as  quais,  por  sua  vez,  constituem-se  de
sólido  acervo  probatório,  apto  a  lastrear  o  decreto
condenatório  ora  fustigado,  não  prosperando,  também,  a
alegativa deduzida de ausência de provas.

- A absolvição pelo crime de receptação não tem lugar, quando
a  alegação  de  que  uma  das  motocicletas  apreendidas,  a
despeito  de  possuir  restrição  de  furto/roubo,  estava
desembaraçada  e  tinha  procedência  lícita,  não  encontra
respaldo  em nenhum outro  elemento  de  prova  produzido  na
instrução, senão em um depoimento prestado por declarante na



seara administrativa, que não fora arrolada, por quaisquer das
partes,  para  depor  em  juízo,  confirmando  ou  não  as
informações  inquisitoriais.  De  igual  modo,  não  prospera  o
argumento de desconhecimento da procedência ilícita da outra
motocicleta, que não se coaduna com a prova legitimamente
produzida no processo.

- A tese desclassificatória, do tipo penal do art. 33 para o art.
28, da Lei nº 11.343/2006, é medida que não se sustenta, posto
que  a  alegada  condição  de  dependente  de  drogas  dos
recorrentes  não  tem  o  condão  de,  de  per  si,  excluí-los  da
traficância.  Demais  disso,  as  circunstâncias  em  que  a
flagrância ocorrera, da vasta quantidade de entorpecentes aos
bens e valores apreendidos, não tornam crível o argumento de
que  os  réus  detivessem  as  drogas  apenas  para  consumo
próprio.

- Constatada a ocorrência de erro material, concernente, pois,
à aplicação, em desfavor de ambos os réus, da pena alternativa
de  prestação  de  serviços  à  comunidade  por  um  período
temporal maior do que as reprimendas corpóreas cominadas,
constitui  medida  impositiva  a  sua  retificação,  de  ofício,  no
sentido de readequá-las ao patamar equânime, relativo, pois, à
pena menor.

- Recurso a que se nega provimento.

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 NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
REDIMENSIONANDO,  de  ofício,  a  pena  restritiva  de  direitos  cominada  em
desfavor do apelante, nos termos do voto do Relator, e em harmonia com o parecer
ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  apelação  criminal interposta  pelos  réus  Jailson
Ferreira de Araújo e  Amanda do Nascimento Oliveira, em face da sentença de fls.
150/155,  prolatada  pelo  Juiz  de  Direito  da  Vara  de  Entorpecentes  da  Comarca  de
Campina  Grande,  Dr.  Edvan  Rodrigues  Alexandre,  nos  autos  da  ação  penal  supra
numerada,  promovida  pelo  Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba,  que  julgou
procedente em parte a denúncia, para:

1 – CONDENAR a apelante AMANDA DO NASCIMENTO
OLIVEIRA pela prática dos crimes de tráfico ilícito de substância entorpecente (art.
33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e de receptação (art. 180, caput, do CP), imputando-
lhe uma pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no
regime aberto, cumulada com 177 (cento e setenta e sete) dias multa, sendo cada



dia-multa  no  valor  de  1/30  (um  trinta  avos)  de  um  salário  mínimo,  reprimenda
substituída por 2 (duas) restritivas de direito, sendo uma prestação de serviços à
comunidade (pelo período de 3 anos) e uma prestação pecuniária, no valor de 01
(um) salário mínimo, em prol da instituição Centro de Recuperação Homens de
Cristo;

2  –  CONDENAR  o  apelante JAILSON  FERREIRA  DE
ARAÚJO pela prática dos crimes de tráfico ilícito de substância entorpecente  (art.
33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e de receptação (art. 180, caput, do CP), imputando-
lhe uma pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no
regime aberto, cumulada com 177 (cento e setenta e sete) dias multa, sendo cada
dia-multa  no  valor  de  1/30  (um  trinta  avos)  de  um  salário  mínimo,  reprimenda
substituída por 2 (duas) restritivas de direito, sendo uma prestação de serviços à
comunidade (pelo período de 3 anos) e uma prestação pecuniária, no valor de 01
(um) salário mínimo, em prol da instituição Associação Movimento pela Vida;

Narra a denúncia que, no dia 14/08/2014, no período diurno, os
Policiais foram recebidos pela denunciada Amanda do Nascimento em sua residência,
situada  na Rua Severina  Lima de  Gusmão,  nº  476,  bairro  José  Pinheiro,  cidade  de
Campina Grande – PB, onde, ao efetivarem buscas, encontraram no quarto do casal,
mais precisamente embaixo da cama, 472,8g (quatrocentos e setenta e dois vírgula oito
gramas) de maconha, 2 (duas) motonetas (sendo uma da marca Jey Shineray e outra
Wuyang), ambas produto de roubo, assim como um tablet marca Positivo (pertencente
ao  Ministério  da  Educação)  e  uma caixa  de  sapato,  contendo a  importância  de  R$
648,00 (seiscentos e quarenta e oito reais), obtida com a venda de drogas e inúmeros
comprovantes  de  depósitos  bancários  em  nome  de  Jailson  Ferreira  de  Araújo,
companheiro de Amanda, e também denunciado.

Assevera,  por  fim,  a  inicial  acusatória,  que  a  denunciada
Amanda,  ouvida  na  Delegacia,  confessou  que  a  droga  apreendida  pertencia  a  seu
companheiro Jailson, e que mantinha guarda do referido entorpecente a mando deste.
Informou, outrossim, que mesmo recolhido na Penitenciária Padrão, Jailson distribui e
comercializa drogas.

Irresignado, os réus interpuseram a apelação de fls. 160.

Em suas razões recursais (fls. 173/178), os apelantes aduzem:
(1) que,  da  instrução,  restou  comprovado  que  a  apelante  Amanda  do  Nascimento
Oliveira detém a propriedade lícita de uma das motos apreendidas à ocasião da operação
policial  que culminou no presente processo,  e  que  a  outra  motocicleta  também não
possui procedência criminosa, sendo de propriedade do recorrente Jailson, ao passo que
a absolvição da ré Amanda das imputações relativas ao crime de receptação constitui
medida impositiva para o caso em epígrafe, nos termos do art. 386, III e VII, do CPP;
(2) que, dos autos, emergem provas de que o réu Jailson Ferreira de Araújo é mero
consumidor de entorpecentes, e não traficante, circunstância deflui na necessidade da
absolvição do apelante quanto ao delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sob o
comando da regra contida no art. 386, VII, do CPP, operando-se, em hipótese remota, a
desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28, da Lei de Drogas; (3) que, de
igual modo, deve o apelante Jailson ser absolvido da imputação de receptação, posto
que logrou comprovar a procedência lícita de uma das motocicletas apreendidas.



Nas  contrarrazões  de  fls.  179/183,  a  Promotoria  de  Justiça
pugnou  pelo  desprovimento  do  recurso  apelatório  e,  consequente,  manutenção  da
sentença recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça estadual, através do
Procurador  José  Roseno  Neto,  no  seu  parecer  das  fls.  194/196,  opinou  pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO:

Conheço o recurso apelatório, eis que presentes os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos para a admissibilidade dos mesmos.

Os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
foram  amplamente  observados  nesta  ação  penal.  Não  há,  desse  modo,  nulidades
permeando o processo.

Compulsando a prova produzida no presente encarte processual,
concluo  que  não há, todavia, como subsistir  às  pretensões  deduzidas  no  apelo  em
epígrafe.

Ao  contrário  do  que  afirmam  os  apelantes  em  suas  razões
recursais, a autoria dos delitos,  nos moldes delineados pela decisão guerreada, está
cabalmente evidenciada, não pairando quaisquer dúvidas acerca de tais considerações.

De fato, e a despeito das teses desclassificatória e de negativa de
autoria,  levantadas  pelos  apelantes  em  seus  interrogatórios  judiciais,  toda  a  prova
material produzida neste processo conduz firmemente ao fato de que os réus eram
responsáveis  pela  distribuição  e  comércio  de  entorpecentes  na  localidade  onde
residiam, sendo que o réu Jailson, mesmo preso, controlava o tráfico de drogas
através  de  sua  companheira,  a  ré  Amanda,  que,  em  liberdade,  gerenciava  o
recebimento  e  distribuição  de  maconha,  bem  como  a  percepção  dos  créditos
oriundos  da  mercancia,  repassando-os  ao  corréu  Jailson,  mediante  depósitos
reiterados  em  sua  conta  bancária.  De  igual  modo,  da  instrução  emana  prova
suficiente de que as motocicletas apreendidas tinham procedência ilícita, e que os
acusados  conheciam  essa  nefasta  origem,  praticando,  deliberadamente,  os
elementos do tipo previsto no artigo 180, do Código Penal.

Nesse sentido,  destaco QUATRO elementos fundamentais a
comprovar  a  materialidade  e  autoria  delitivas:  (1)  o  auto  de  apresentação  e
apreensão  (fl.  15),  que  descreve  as  motocicletas  apreendidas;  (2)  as  certidões  de
ocorrência  policial  (fls.  36  e  42),  que  atestam  a  origem  ilícita  das  motocicletas
apreendidas em poder dos réus (3) o laudo de constatação nº 0303.0814 CG, aportado
no feito (fl. 25), que elucida a natureza e a quantidade da droga apreendida, qual
seja,  472,8  gramas  de  maconha;  e  (4)  o  depoimento  judicial  das  testemunhas
ministeriais, que confirmam,  com  certeza e convicção, as informações de que se
valeu o julgador para condenar os réus na sentença vergastada, senão vejamos:



Ouvida  perante  a  autoridade  judiciária,  a  testemunha  Carlos
Augusto Pedrosa Oliveira Lucas (mídia de fl. 113), informou que estava na operação
que deflagrou os fatos narrados na denúncia. Disse que se dirigiu juntamente com a
guarnição até a residência de Amanda, que, a priori, não estava em casa. Salientou que
próximo à casa de Amanda mora uma parente dela, e que a equipe policial entrou em
contato com essa parente de Amanda, que ligou pra ela. Mencionou que instantes depois
Amanda apareceu, pilotando uma das motocicletas que foram apreendidas, tendo sido
abordada, ao chegar em casa, pelo depoente e seus colegas, permitindo-lhes a entrada
em sua residência. Afirmou que realizaram buscas no interior da residência da apelante
Amanda, vindo a encontrar uma quantidade de maconha, de mais ou menos meio quilo,
além de dinheiro em uma caixa de sapato e diversos comprovantes de depósito em nome
de Jailson, seu companheiro. Esclareceu, ainda, que a equipe policial que o depoente
integra  já  detinha  informações  de  que  essa  residência  possuía  intensa  e  reiterada
movimentação,  concernente  ao  tráfico  de  drogas,  e  que,  quando  a  equipe  policial
chegou, tal movimento se dispersou. Disse ter conhecimento de que, naquela época, o
réu Jailson estava preso. Aduziu, por fim, que fez consulta dos códigos de chave das
motonetas  (pois  as  mesmas  não  estavam emplacadas),  constatando  que  os  veículos
possuíam restrição de queixa de roubo e furto no sistema.

No juízo processante, a testemunha Francistone Tomaz (mídia
de  fl.  124),  que  é  policial  civil,  disse  que  a  sua  equipe  tinha  conhecimento,  em
decorrência das investigações que precederam a operação, que, todas as semanas, a ré
Amanda do Nascimento recebia uma quantidade de drogas, e as repassava para venda
no bairro José Pinheiro. Esclareceu, ainda, que fora informado, pela própria Amanda,
que esta  atuava no tráfico de entorpecentes  na localidade por  ordem do réu Jailson
Ferreira de Araújo, que era o real dono de toda a droga que era comercializada pela ré.
Salientou  que  as  duas  motos  que  foram  apreendidas  estavam  com  restrição  de
roubo/furto, e que a ré foi abordada pelos policiais guiando uma delas. Informou que a
ré Amanda, quando ouvida na delegacia, não soube explicar a procedência das quantias
de  dinheiro  que  eram frequentemente  depositadas  na conta bancária  do réu Jailson.
Afirmou,  por  fim,  desconhecer  a  procedência  do  tablet que  fora  encontrado  na
residência do casal, presumindo que tal aparelho eletrônico provavelmente pertencia a
algum viciado.

A alegação  da  ré  Amanda  de  que  uma  das  motocicletas,  a
despeito de possuir restrição de furto/roubo, estava desembaraçada e tinha procedência
lícita,  não  encontra  respaldo  em  nenhum  outro  elemento  de  prova  produzido  na
instrução,  senão  em um depoimento  prestado  por  Izaura  Moura  de  Sousa  na  seara
administrativa (fl. 40), que não fora arrolada, por quaisquer das partes, para depor em
juízo, confirmando ou não as informações inquisitoriais.

De igual modo, não prospera o argumento de desconhecimento
da procedência ilícita da outra motocicleta,  que o réu Jailson Ferreira alega em seu
interrogatório,  por  tratar-se de  elemento  completamente  isolado de  todo o conteúdo
fático relatado na denúncia, e produzido com clareza e segurança na instrução.

Banda outra, melhor sorte não assiste a tese desclassificatória do
crime de tráfico para uso de entorpecentes, levantada no apelo em favor do réu Jailson
Ferreira de Araújo.



De  fato,  a  condição  de  dependentes  químicos  e,
consequentemente, de usuários de entorpecentes dos réus, restou evidenciada nos autos,
posto  que  a  declaração  pessoal  de  cada  um  dos  apelantes  fora  corroborada  pela
testemunha Gilmara Lino Pereira, que, em seu depoimento judicial (mídia de fl. 113),
afirmou  que  conhecia  os  réus  Jailson  e  Amanda  há  cerca  de  dois  anos,  sabendo
informar, tão somente, que se tratam de viciados em drogas.

Nesse contexto, tenho que a condição de dependente de drogas,
alegada  e  comprovada  pelos  apelantes  nos  autos  para  imiscuirem-se  na  tese
desclassificatória, não tem o condão de, de per si, excluí-los da traficância.

Primeiro, porque nada obsta que um traficante seja usuário de
drogas.

Segundo, e mais importante, porque as circunstâncias em que a
prisão  da  apelante  Amanda  se  deflagrou,  da  vasta  quantidade  de  entorpecente
encontrado em seu poder até a forma em que estava acondicionado, passando pelos
diversos comprovantes de depósitos bancários em nome do corréu Jailson e de dinheiro
apreendidos, e levando-se em conta, ainda, a informação dos investigadores de polícia,
de que a residência dos réus era ponto de movimentação e distribuição de drogas no
bairro,  não tornam crível o argumento de que estes as estivessem portando apenas
para consumo próprio. Evidentemente, as detinham consigo para difusão ilícita.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  PENAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  COMPROVADAS.
CIRCUNSTÂNCIAS  DO  FLAGRANTE.  HORÁRIO  DA  PRISÃO.
LOCAL COMUMENTE UTILIZADO POR TRAFICANTES PARA A
DIFUSÃO  ILÍCITA  DE  ENTORPECENTES.  QUANTIDADE  DE
DROGAS APREENDIDAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGAS
NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE.
-  Comprovada  a  materialidade  e  a  autoria  do  crime  de  tráfico  ilícito  de
entorpecentes, deve ser mantida a sentença condenatória.
- As circunstâncias do flagrante, o horário em que a prisão ocorreu, o local
do  fato,  normalmente  utilizado  por  traficantes  para  difusão  ilícita  de
entorpecentes  e  a  quantidade  de  drogas  apreendidas,  demonstram  que  a
apelante foi flagrada em atividade própria de traficante de entorpecentes e
não de usuário.
-  A condição de usuário de tóxicos não exclui  a conduta de traficante,
comportamentos que coexistem.
- Apelação desprovida.
(TJDFT  –  Apelação  criminal  nº  2008.011.154443-3  APR  –  2ª  Turma
Criminal  –  Relator:  DES.  SOUZA E  ÁVILA –  Data  do  julgamento:
05/11/2009 – Publicação: 03/02/2010)

Dessa  forma,  não  vinga,  também  neste  particular,  o  apelo
deduzido.

Por  oportuno,  cumpre  observar  que  as  penas  restritivas  de
direito cominadas em desfavor dos réus (3 anos para cada um) encontram-se dissonantes
da reprimenda corpórea aplicada (2 anos e 8 meses).



Trata-se, portanto, de mero erro material do julgador a quo, que
deve ser retificado, de ofício, por este Sodalício, à luz da regra insculpida no artigo 55,
caput, do CP, que assim dispõe:

Art. 55. As penas restritivas de direitos referidas nos incisos III, IV, V e VI
do  art.  43  terão  a  mesma  duração  da  pena  privativa  de  liberdade
substituída, ressalvado o disposto no § 4o do art. 46. (Redação dada pela Lei
nº 9.714, de 1998). (Grifei e destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso apelatório
interposto, mantendo-se incólume a R. sentença vergastada, e, retificando erro material
constatado, procedo ao redimensionamento da pena restritiva de direitos cominada
em  desfavor  dos  réus  Jailson  Ferreira  de  Araújo  e  Amanda  do  Nascimento
Oliveira,  readequando-as  ao  patamar  de  02  (dois)  anos  e  08  (oito)  meses  de
prestação de serviços à comunidade, para cada um dos réus.

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),  oficie-se  ao  Juízo  de
Execuções  Penais  competente,  comunicando-o  da  confirmação  da  sentença
condenatória.

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 Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 3 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9714.htm#art55
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9714.htm#art55

