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EMBARGANTE: EDER SILVAFREITASALVES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 138518/2013
Data de Julgamento: 04-12-2014

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO

AO TRÁFICO E RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRETENDIDA A PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO EM QUE SE

IMPROVEU RECURSO DEFENSIVO PARASE READEQUAR A PENA,

MAS, DE OFÍCIO, SE ABSOLVEU O RECORRENTE DA PRÁTICA

DOS DELITOS DE RECEPTAÇÃOE DA ASSOCIAÇÃOAO TRÁFICO –

VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOSAPTOS

A ENSEJAR AS CONDENAÇÕES - QUANTO AO CRIME DE

RECEPTAÇÃO, NÃO SE COMPROVOU O PRÉVIO CONHECIMENTO

DA IILICITUDE DA COISA - ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO

ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA QUE NÃO RESTARAM

COMPROVADASNOS AUTOS - EMBARGOS PROVIDOS.

Do voto minoritário consta que não restou configurado o prévio

conhecimento da ilicitude da coisa, e de fato não se encontram nos autos

elementos de convicção suficientes para a configuração do delito de

receptação, previsto no art. 180, caput, do CP.

Ademais, recomenda-se a absolvição do delito de associação ao

tráfico, posto que, a informação de que a residência em que era desenvolvida

a pratica delitiva, levasse o nome de “boca de fumo da Sandra”, não serve

como elemento suficiente para configurar a permanência e estabilidade,

requisitos essenciaispara a configuração do crime.
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EMBARGANTE: EDER SILVAFREITASALVES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Egrégia Turma:

Os Embargos Infringentes foram opostos por Eder Silva Freitas

Alves em face do v. acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal quando

do julgamento do recurso de apelação registrado sob o n.º 126987/2012.

Por intermédio das razões recursais apresentadas às fls. 264/280,

o ora Embargante pretende a reforma do v. acórdão para fazer prevalecer o voto vencido

do Exmo. Des. Pedro Sakamoto que negou provimento ao recurso da defesa, mas, de

ofício absolveu o recorrente dos delitos de associação ao tráfico e receptação.

Em sede de contrarrazões (fls. 284/289), o i. Órgão Ministerial

requereu o não conhecimento dos embargos, e subsidiariamente opinou pelo seu

improvimento.

À fl. 292 foram os embargos admitidos pelo então Relator Exmo.

Des. MarcosMachado, sendo na sequência procedida sua regular distribuiçãonos moldes

regimentaisa este signatário (fl. 295).

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS

Ratifico o parecer escrito.
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V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

(RELATOR)

Egrégia Turma:

De acordo com a narrativa fática constante da denúncia, no dia

17 de novembro de 2011, por volta das 17h, o embargante e sua convivente Lizandra

Oliveira Santana, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se

para o fimde praticar tráfico de entorpecente, guardando 08 (oito) “papelotes” contendo

pasta base de cocaína, pesando no total, 3,75 (três gramas e setenta e cinco centigramas)

e outra porção maior, contendo cerca de 42,57g (quarenta e dois ramas e cinquenta e sete

centigramas), também, de pasta base de cocaína, destinados à comercialização e que

estavam escondidos em uma sacola plástica nas proximidades do muro do imóvel onde

residiam.

Da inicialacusatória consta, também, que entre o dia 25/10/2011

e 17/11/2011, tanto o embargante quanto sua “amásia”, adquiriramdo adolescente L. dos

S. G., uma centrífuga marca Muller, avaliada em R$ 300,00 (trezentos reais), cientes de

se tratar de produto de crime.

Quando da prolação da sentença condenatória foi imposta ao

Embargante a pena de 12 (doze) anos de reclusão, e 1250 (mil duzentos e cinquenta)

dias-multa, pela prática dos delitos de tráfico, associação ao tráfico e receptação, que fora

mantida em sede de recurso de apelação, todavia, por maioria de votos, o que ensejou a

interposição deste recurso, em que, se busca em consonância com o voto proferido pelo

douto revisor da apelação, vencido, seja o embargante absolvido dos delitos de

associação ao tráfico e receptação.

Ressalte-se que no referido voto, embora se tenha reconhecido

inexistir dúvidas de que a máquina apreendida na casa do apelante seja de propriedade da

vítima, Sra. Edinéia Duarte de Souza, constou que não ficou demonstrado o prévio

conhecimento da ilicitudeda coisa.

No mesmo sentido, no voto se consagrou que nos autos não
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foram comprovadas a permanência e a estabilidade, da imputada associação,

consignando-se que o fato do recorrente ser companheiro da corré Lizandra Oliveira

Santana, e comercializarementorpecentes no local em que residiam, por si só, não serve

como prova inconteste para embasar o decreto condenatório, posto que, o delito exige

animus associativo voltado a pratica do tráfico de entorpecentes.

Cingindo-se o objeto do feito às absolvições de ofício, passo a

analisar as provas de autoria e materialidade constantes nos autos, denotando-se do

acordão objurgado, que o voto vencidomerece prevalecer.

Da leitura aprofundada dos autos verifico plausibilidade na

procedência do voto minoritário proferido pelo Ilustre Revisor Des. Pedro Sakamoto,

considerando-se a sua sensibilidade quando da analise dos elementos de convicção

angariados nos autos, e sua insuficiência para condenação do embargante pelos delitos

descritos.

Note-se que o magistrado a quo ao decidir pela procedência da

denúncia e condenar o embargante pela prática dos delitos a ele imputados, utilizou-se de

provas produzidas na instrução do inquérito policial, ou seja, pela confissão parcial do

embargante quanto à comercialização dos entorpecentes (fl. 21/21-verso); no entanto,

equivocou-se a considerar comprovado o vinculo associativo pela declaração da amasia

do embargante, Elizandra Oliveira Santana que afirmou ter conhecimento da

comercializaçãode entorpecentes em sua residência (fl. 29/29-verso).

Equivocou-se também, em entender suficiente para o edito

condenatório, as declarações do menor L. dos S. G. ao narrar que praticou furtos na

cidade, dentre eles, da centrifuga de roupas, bem como, que os objetos foram trocados

por entorpecentes na “Boca de fumo da Sandra”, para configurar o conhecimento prévio

do recorrente quando à origem ilícitado bem, objeto de troca. (fl. 14).

Observa-se, portanto, da sentença proferida pelo magistrado

condutor do feito, que ao embargante assiste razão, haja vista, que quando do seu

interrogatório ante a autoridade judicial declarou ter adquirido a centrifuga pelo valor de

R$200,00, ou seja, valor próximo ao de mercado.

Note-se que a versão apresentada pelo menor, com relação ao
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furto, e a troca do bem por entorpecente, não possibilitam a conclusão nítida de que o

embargante tivesse ciênciaquanto à origem ilícitado bem.

Ademais, insta salientar que o elemento indispensávelno crime de

receptação dolosa é a certeza de que o agente tinha conhecimento da origem ilícita da

coisa por ele ‘adquirida’ em proveito próprio ou alheio, ou seja, para se configurar a

receptação dolosa exige-se dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de

praticar uma das ações vedadas pela norma do artigo 180, caput do Código Penal, isto é,

adquirir, receber, ocultar, etc.

Como bemmencionaDamásio E. de Jesus, o fato descrito no art.

180 caput do Código Penal é punível exclusivamentea título de dolo, “ ... que abrange a

consciência de que o objeto material é produto de crime ” (Código Penal Anotado,

Saraiva, art. 180, p. 633).

A apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a

presunção de sua responsabilidade, no entanto, como sabido, a presunção não enseja a

condenação, são necessários mais elementos, aptos a apontar indene de duvida a prática

delitiva.

Conforme acima demonstrado, ainda, que a posse do bem de

origem criminosa, esteja comprovada, não há acervo probatório robusto capaz de

sustentar a condenação do réu pela conduta prevista no art. 180, § 3º do Código Penal.

Nesse mesmo sentido vêm decidindo egrégio Tribunal Pátrio,

vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - IRRESIGNAÇÃO

MINISTERIAL -RECEPTAÇÃO DOLOSA - CONDENAÇÃO -

IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO DOLO DO

AGENTE. O crime de receptação, na sua modalidade dolosa, consiste na

aquisição de produto de crime, sabendo o agente que o objeto é realmente

proveniente de um ato ilícito praticado anteriormente, por seu revés, o

crime de receptação culposa caracteriza-se pela presunção do agente de que

o objeto é produto de crime, pelas circunstâncias que cercam o fato e pela

desproporção entre o valor do bem e o valor da aquisição. (Apelação

Fl. 5 de 11



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 138518/2013(OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃON. 126987/2012) - COMARCA DEMIRASSOL D´OESTE

Criminal 1.0056.06.133390-4/001, Rel. Des.(a) Walter Luiz, 1ª CÂMARA

CRIMINAL, julgamento em 22/01/2013, publicação da sumula em

29/01/2013).

Saliente-se que, as declarações do menor prestadas em juízo além

de destoarem daquelas prestadas perante a autoridade policial, não foram precisas em

apontar que o recorrente possuía conhecimento da origem ilícitado bem e, pior, em juízo

negou o furto e a troca do objeto da receptação por entorpecentes, não servindo, assim,

seus depoimentos como elementos suficientes para a caracterização do delito de

receptação.

Dessarte, verifico que não restou demonstrado o vínculo

associativo entre o embargante e sua amasia, Lizandra Oliveira Santana, posto que, não

consta nos autos qualquer elemento a comprovar que ela participava da comercialização

das drogas, subsistindo, tão somente, a notícia de que a suposta “boca de fumo” era

conhecida como “Boca de fumo da Sandra”, ou seja, alcunha declinada no termo de

qualificaçãoquando do interrogatório policial, não passando também de mera presunção,

já que, não se encontra nos autos qualquer outro elemento de convicção a comprovar a

estabilidadee permanênciaassociativa.

De fato, a razão assiste ao embargante quando insiste no voto que

restou vencido, vez que, o Excelentíssimo Desembargador Revisor Pedro Sakamoto,

andou bem ao absolver o embargante dos delitos, já que, não existem nos autos

elementos suficientespara manter as condenações.

Deste modo, provejo os Embargos Infringentes ou de Nulidade

opostos por Eder Silva Freitas Alves, para absolvê-lo dos delitos de receptação e

associação ao tráfico, acompanhando o voto vencido, proferido no acórdão da Apelação

126987/2012.

É como voto.
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V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTOGIRALDELLI (REVISOR)

Egrégia Turma:

Cumpre inicialmente registrar, o recurso se restringe à matéria

objeto da divergência, qual seja, a prevalência do voto vencido que, de ofício, absolveu o

Embargante dos delitos previstos no art. 35, da Lei 11.343/06 e art. 180, do Código

Penal.

Com relação ao crime de associação para o tráfico, vejo que

assiste razão ao douto Revisor, tendo em vista que não ficou comprovado que o

recorrente e a sua companheira faziamparte de organização permanente para a prática do

delito de venda de drogas.

Como se sabe, para que se possa imputar a conduta tipificada no

art. 35, da Lei nº 11.343/06, é imprescindívelque haja um animus associativo, em que a

vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado, o que

não ficou evidenciadono caso.

Sobre esse assunto, leciona a doutrina especialista, vejamos:

Associar-se significa unir-se de maneira estável. A característica

da associação, portanto, é a estabilidade do vinculo, ainda que não venha a

se concretizar qualquer crime planejado. Nesse sentido, trazemos à baila

lição de VicenteGreco Filho ao comentar o então art. 14 da Lei 6.368/76:

“Poder-se-ia entender que também configuraria o crime o

simples concurso de agentes, porque bastaria o entendimento de duas

pessoas para a pratica de uma conduta punível, prevista naqueles artigos,

para a incidência no delito agora comentado, em virtude da clausula

“reiteradamente ou não”. Parece-nos, todavia, que não será toda a vez que

ocorrer concurso que ficara caracterizado o crime em tela. Haverá

necessidade de um animus associativo, isto é um ajuste prévio no sentido da

formação de um vinculo associativo de fato, uma verdadeira ‘societas

sceleri’, em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária
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à pratica do crime visado. Excluído, pois, esta o crime no caso de

convergência ocasional de vontades para a pratica de determinado delito,

que estabelecera a coautoria”.

Assim, fixou-se na jurisprudência o entendimento de que a

distinção entre a associação para o trafico e o mero concurso eventual de

agentes esta na estabilidade do vínculo (Andrei Borges de Mendonça e

Paulo Roberto Galvão de Carvalho, Lei de Drogas Comentada Artigo por

Artigo. 3º edição.2013. Editora Método. Pág. 139).

Dessa forma, não comprovado nos autos o animus associativo,

imperioso se mostra a procedência do presente recurso, para prevalecer o voto vencido,

absolvendo o Embargante do delito tipificadono art. 35, da Lei 11.343/06.

Com relação ao crime de receptação, também assiste razão ao

douto Revisor, pois para a configuração do delito, imperioso se mostra que o Embargante

conhecesse a origem ilícita do bem, o que não ficou evidenciado nos autos, como bem

aponta o voto vencido.

A propósito, nesses termos já se manifestou anteriormente esta

eg. TerceiraCâmara Criminal,verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ART. 180,

CAPUT DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO EM INSTÂNCIA SINGELA

– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITEADA CONDENAÇÃO –

IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO FRÁGIL E

INSUFICIENTE A EMBASAR UM ÉDITO CONDENATÓRIO – DÚVIDA

QUANTO À AUTORIA DELITIVA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO ‘IN

DUBIO PRO REO’ – MANTIDA A ABSOLVIÇÃO – RECURSO

IMPROVIDO.

Não restando provado que o agente sabia da origem criminosa e

espúria do bem e nem que a conduta foi marcada pelo dolo direto, ou seja, a

vontade livre e consciente de receber a coisa que tinha ciência de ser

oriunda de fato considerado como criminoso, não há que se falar na prática

de receptação dolosa, uma vez que, para a configuração do crime de
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receptação, é necessário que o agente tenha a plena certeza da origem

ilícita da res, não bastando meras suspeitas a tal respeito.” (TJMT, RAC

136925/2013, Rel.: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA

CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 12/03/2014, Data da

publicação no DJE 21/03/2014).

Com efeito, é elementar do crime em apreço, o conhecimento

prévio, antecipado da origem ilícitado bem, ou seja, deve o agente ter efetiva consciência

de que o produto recebido tenha sido oriundo de uma atividade criminosa, sob pena de

estar-se aplicando no âmbito do Direito Penal, responsabilidadeobjetiva, o que é vedado

em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo, forçoso reconhecer que assiste razão ao douto

Revisor do Recurso de Apelação, para absolver tambémdeste delito, o Embargante.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso,

para o fim de fazer prevalecer o voto vencido do Desembargador Pedro Sakamoto, que

no julgamento da Apelação Criminalnº 1126987/2012, absolveu, de ofício, o Embargante

das sanções previstas no art. 35, da Lei 11.343/06 e art. 180, do Código Penal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2º

VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(4º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.
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V O T O

EXMO. SR. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA (5º

VOGAL)

Peço vênia para divergir e, pois, dar pelo desprovimento dos

embargos opostos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOSMACHADO (6º VOGAL)

Para manter coerência de minhadecisão, desprovejo os embargos

opostos.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO(7º VOGAL)

Mantenho meu voto e provejo os embargos opostos.
.
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A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA

DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato

Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da

Turma Julgadora, composta pelo DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Relator),

DES. GILBERTOGIRALDELLI (Revisor), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA(2º

Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(4º Vogal), DES. ALBERTO FERREIRA

DE SOUZA (5º Vogal), DES. MARCOS MACHADO (6º Vogal) e DES. PEDRO

SAKAMOTO (7º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA PROVERAM

OS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTODO RELATOR.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2014.

------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORRONDON BASSIL DOWER FILHO - RELATOR

------------------------------------------------------------------------------------------
PROCURADORDE JUSTIÇA
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