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E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL - EMBARGOS INFRINGENTES -

PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE PROCEDEU À

DESCLASSIFICAÇÃODA PRÁTICA DE TRÁFICO ILICITO DE ENTORPECENTE

PARA A CONDUTA DE USO DE ENTORPECENTES, COM O POSTERIOR

RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - DEPOIMENTO DOS

POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO

NOS AUTOS - VALIDADEDAS PROVASCONSIDERADAS SUFICIENTES PARA

SUSTENTARA CONDENAÇÃO - NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

O depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando

prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, em consonância com as demais provas

jungidas aos autos, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo

desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de

ofício, da repressão penal.

Para a configuração do delito de trafico não é necessário que o agente seja

pego em pleno ato de mercancia, pois, como é de trivial sabença, a consumação prescinde

de exposição explicita da venda da substancia tóxica, uma vez que o narcotráfico é

praticado, na maior parte, de forma clandestina, na surdina, bastando que se perpetre

quaisquer dos núcleos do tipo previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Acórdão mantido.
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R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTOGIRALDELLI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Embargos Infringentes opostos por Felipe Thomas

Quintino Silva em face do acórdão proferido nos autos do recurso de Apelação n.

118685/2013, pela Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça (fls.219/223), que,

por maioria de votos, manteve a condenação imposta em primeiro grau ao embargante,

negando provimento ao recurso de apelação, tendo lhe atribuído a pena privativa de

liberdade de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial fechado,

além do pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, no valor mínimo

legal, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, com

posterior reconhecimento da extinção da punibilidade, pela prescrição (fls.

228/246-TJ/MT).

Pelo presente recurso, visa o embargante a prevalência do voto

vencido, da lavra do Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, que, deu provimento

ao seu recurso de apelação, para efeito de reformar a sentença e proceder à pretendida

desclassificação da conduta do tráfico para aquela descrita no artigo 28 da Lei n.º

11.343/2006, com o reconhecimento da extinção da punibilidade do embargante, em

razão do tempo de seu encarceramento ter superado aos prazos previstos no §§2º e 3º do

citado dispositivo legal.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou as contrarrazões, nas

quais pugna o não provimento do recurso. Destaca que a valoração do juízo sentenciante

encontra-se escorreita, razão pela qual há que ser mantido o voto proferido pelo

Desembargador, Paulo da Cunha, revisor, que foi seguido pelo vogal, Desembargador

Rui Ramos. Isso porque, no caso, a própria Lei n.º 11.343/2006, no seu artigo 28,

confere parâmetros para que o julgador possa aferir se a droga destinava-se a consumo

pessoal. Na espécie, entende no sentido de que o conjunto probatório revela-se

devidamente suficiente, firme e harmônico dando conta da prática do crime de tráfico
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ilícitode entorpecentes pelo embargante.

É o relatório que se submete à douta revisão.

P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. AMARILDOCÉSAR FACHONE

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTOGIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O objeto da divergência limita-se acerca da existência ou não de

provas idôneas para legitimar a condenação em desfavor do embargante pela prática do

crime de tráfico de drogas, tipificadono artigo 33, “Caput”, da Lei n.º 11.343/2006.

A posição majoritária conclui pelo acerto da valoração do juízo

sentenciante ao condenar o embargante, nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei n.º

11.343/2006.

Ocorre que diferente disso, o douto relator do respectivo recurso

de apelação, entendeu por bem desclassificar o tráfico para o uso, descrito no artigo 28

da Lei n.º 11.343/2006, considerando que:

“Dessarte, sopesando concomitantemente: a) a forma de

acondicionamento do entorpecente apreendido (solto em um prato); b) a sua

quantidade que, embora não seja irrisória, também não é de tamanha monta

que afaste o delito de uso de drogas (12,40g); c) a ausência de apreensão de

outros objetos que denotem a traficância (por exemplo balança de precisão

e plásticos cortados); d) a falta de testemunhas atestando ser ele

comerciante de drogas e a presença de duas afirmando ser usuário, concluo

que é imperiosa a invocação do princípio in dubio pro reo, para
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desconstituir o édito singular hostilizado e desclassificar a conduta delitiva

de tráfico imputada ao recorrente para aquela prevista no art. 28 na Lei de

Drogas.” (fls. 221-TJ).

Ora, com a devida vênia, o raciocínio a ser levado a efeito é

justamente o contrário, isto é: apesar de a polícia não ter obtido êxito em flagrar o

embargante em ato de mercancia de substâncias entorpecentes, ficou claro nos autos, ante

a fartura e robusteza do conjunto fático probatório reunido neste processado, que ele

comercializavadrogas, vejamos.

A materialidade do crime pode ser verificada por meio dos autos

de apreensão de fls.22, laudo pericial de fls. 27, além da prova oral que foi colhida neste

processado.

Destarte, os depoimentos dos policiais militares Kleberson

Marcelo Ferreira de Matos e Marcelo Rosa de Moraes, prestados em juízo (DVD às fls.

80), deram conta de que, a partir de denúncias anônimas de que o local de residência do

embargante apresentava movimentação suspeita e poderia abrigar motocicletas oriundas

de furto ou roubo, efetuaram diligências no local, onde encontraram o material

entorpecente – 12,40 g (doze gramas e quarenta centigramas) de massa bruta de cocaína,

mais R$266,00 (duzentos e sessenta e seis reais), além de diversos objetos,

provavelmente, provenientes do tráfico: 07 óculos de praia, 02 relógios, 03 aparelhos

celulares, GPS, DVD, dentre outros objetos, conforme se infere da certidão de fls. 40.

Nesse contexto, relativamente à autoria, o embargante assumiu a

propriedade da droga encontrada em seu poder em juízo, invocou em sua autodefesa o

fato de ser usuário de drogas, enquanto que, na delegacia, verifica-seque ele a atribuiu ao

menor Eric da Silva Barba (fls. 12). A par disso, em nenhuma dessas duas ocasiões em

que o embargante foi ouvido, ele conseguiu se desincumbir do ônus de provar a

propriedade e origem dos objetos eletrônicos encontrados em sua residência, tampouco a

importância em dinheiro, sem contar que, quando interrogado na delegacia, declarou-se

“desocupado” (fls. 06).

O menor Eric da Silva Barba, que na época residia com o ora
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recorrente, embora tenha se retratado em juízo, na fase policial contou que o Embargante

procedia à venda de substâncias entorpecentes. Portanto, tal elemento indiciário, somado

aos já destacados acima, são o suficientea sustentar o édito condenatório.

Confira-se parte deste depoimento:

“que mora de aluguel com Felipe há aproximadamente 01 (um)

mês; que nega ser usuário de drogas; (...) que os produtos encontrados na

residência alguns pertencem ao declarante e outros pertencem a Felipe; que

afirma ser de Felipe o dono de toda a droga apreendida em sua residência;

que afirma o declarante que nunca viu Felipe fazendo uso de entorpecente;

que afirma saber o declarante que Felipe vende entorpecentes de vez em

quando para alguns usuários que vão em sua casa; que afirma não saber de

quem Felipe pega a droga para vender; que afirma que o dinheiro

encontrado na carteira de Felipe era do declarante (fls. 05).

Conforme destacado pelo doutro Promotor de Justiça designado,

AmarildoCesar Fachone, às fls. 253.

“A prova cabal da autoria assenta-se no cotejo dos depoimentos

dos policiais com a assunção da propriedade pelo acusado. Reforça essa

concisão o fato de o embargante não ter comprovado possuir renda,

chamando a atenção para a expressiva quantidade de eletrônicos cuja

propriedade o embargante igualmente não logrou demonstrar.

Nessa esteira, valendo-se exatamente dos parâmetros do §2º do

artigo 28, não se pode afirmar seja a espécie mero caso de usuário de

drogas.” (fls. 253-TJ/MT).

Assimtambém concluiu o Juiz sentenciante:

“Conquanto o acusado tenha afirmado que a substância

entorpecente apreendida se destinava a seu uso próprio, não logrou

demonstrar a propriedade dos objetos apreendidos em sua residência, tendo

afirmado apenas que o Tablet pertencia a sua genitora e que o GPS era seu,

embora não tivesse motocicleta ou automóvel, e o usaria para ouvir música
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e tirar fotos (DVD acostado às fls. 80).

Ademais, o próprio acusado, quando ouvido pela Autoridade

Policial, afirmou não possuir qualquer trabalho ou ocupação (fls. 06/07),

não apresentando, portanto, qualquer fonte de renda, o que configura sério

indício de que os bens apreendidos, de fato, se originavam do comércio de

substância entorpecente.

Não se pode olvidar, ainda, a existência de sentença penal

condenatória proferida pelo Juízo Federal da Varade Cáceres, condenando

o acusado pela prática de tráfico de substância entorpecente (processo nº

2010.36.01.001376-6 ou 0001822-71.2010.4.01.3601).

Nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, o juiz

analisará, para verificar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, a

natureza da substância, o local e as condições da ação, as circunstâncias

pessoais e sociais do agente, bem como sua conduta e antecedentes.

Destarte, o conjunto probatório decorrente das provas e indícios

apresentados contra o acusado - as circunstâncias da apreensão da

substância entorpecente, o relato dos policiais que participaram das

diligências na residência do acusado, os depoimentos extrajudiciais

acostados aos autos e a existência de sentença penal condenatória por fato

análogo - conduz à conclusão de que o acusado, de fato, comercializava

substância entorpecente.

Portanto, demonstradas a materialidade e a autoria e ausente

qualquer causa excludente do crime ou da pena, impõe-se a condenação do

acusado nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. (fls. 146).

Como é cediço, para a configuração do delito de trafico não é

necessário que o agente seja pego em pleno ato de mercancia, pois, como é de trivial

sabença, a consumação prescinde de exposição explicita da venda da substancia tóxica,

uma vez que, o narcotráfico é praticado, na maior parte, de forma clandestina, na surdina,

bastando, para tanto, que se perpetre quaisquer dos núcleos do tipo previsto no artigo 33
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da Lei 11.343/06.

Nesse diapasão, não há que se falar em desclassificação,devendo,

por conseguinte, prevalecer o voto vencedor, o qual, nesse sentido, com acerto expos:

“Os depoimentos dos policiais militares estão sólidos e possuem

valor probante devidamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

Ademais, embora tenha retratado em juízo, o adolescente Eric

da Silva Barba declarou à autoridade policial que o réu realizava, de fato, a

comercialização de entorpecente. De igual modo, o próprio réu declarou à

autoridade policial que não possuía ocupação, tampouco apresentou

justificativa para os bens e valores apreendidos com ele.

Assim, não visualizo a possibilidade de reformar a sentença

condenatória, para fins de desclassificar a conduta para uso de drogas.

Por fim, também não há como modificar o regime prisional

fixado na sentença, uma vez que o réu é reincidente, inclusive específico,

sendo impositivo o regime fechado para o cumprimento da pena de 05

(cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão lhe aplicada.” (fls. 222-verso).

Em razão do exposto, nego provimento ao presente embargos

infringentesinterposto por Felipe Thomas Quintino Silva, para o fimde prevalecer o voto

vencedor exarado pelo Relator Desembargador Paulo da Cunha, que manteve a

condenação do réu, ora embargante, como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei

11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial

fechado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULODA CUNHA (REVISOR)

Egrégia Turma:
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Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (1º

VOGAL)

Egrégia Turma:

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL)

Egrégia Turma:

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(3º VOGAL)

Egrégia Turma:

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA (4º

VOGAL)
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Egrégia Turma:

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOSMACHADO (5º VOGAL)

Egrégia Turma:

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO(6º VOGAL)

Egrégia Turma:

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (7º

VOGAL)

Egrégia Turma:

Peço vênia ao Relator para dele divergir; 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 , por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES.

GILBERTO GIRALDELLI (Relator), DES. PAULO DA CUNHA (Revisor), DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA(1º Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º Vogal),

DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (3º Vogal), DES. ALBERTO FERREIRA DE

SOUZA (4º Vogal), DES. MARCOS MACHADO (5º Vogal), DES. PEDRO

SAKAMOTO (6º Vogal) e DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (7º Vogal),

proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA DESPROVERAM OS

INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTODO RELATOR.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2014.

------------------------------------------------------------------------------------------

DESEMBARGADORGILBERTOGIRALDELLI - RELATOR

------------------------------------------------------------------------------------------

PROCURADORDE JUSTIÇA
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