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EMBARGANTE:MARCOS PAULODA CRUZ IDALINO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 68130/2014
Data de Julgamento: 02-10-2014

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL - EMBARGOS

INFRINGENTES – PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO

VENCIDO QUE ABSOLVEU O EMBARGANTE DA ACUSAÇAO DA

PRÁTICA DE TRÁFICO ILICITO DE ENTORPECENTE ––

INVIABILIDADE- DEPOIMENTO DOS POLICIAS EM HAMONIA

COM O CONJUNTO PROBATORIO – VALIDADE - PROVAS

SUFICIENTES PARAA CONDENAÇÃO - EMBARGOS IMPROVIDOS.

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.

Embargos improvidos.
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EMBARGANTE:MARCOS PAULODA CRUZ IDALINO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTOGIRALDELLI

Egrégia Turma:

Cuida-se de Embargos Infringentes interposto porMarcos Paulo

da Cruz Idalino em face do acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminal desta

Corte de Justiça (fls. 223/229), em que, por maioria de votos, negou provimento ao

recurso de apelação criminal autuado sob n. 60306/2013, para manter a condenação do

embargante, como incurso na prática de tráfico ilícito de drogas, à pena privativa de

liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de

600 (seiscentos) dias-multa.

Nas razões recursais (fls. 235/249), o embargante postula a

prevalência do voto vencido, pelo qual a sentença foi totalmente reformada,

reconhecendo-se a sua absolvição pela prática do delito do art. 33, caput, da Lei

11.343/06, com fundamento na tese de insuficiência de provas, nos termos do artigo

386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sustenta o embargante o acerto da análise feita pelo ilustre

Desembargador revisor, Rondon Bassil Dower Filho, do conjunto fático-probatório

colhido nos autos, ao acolher a pretensão recursal versada no recurso de apelação, de

sorte que pede o provimento dos presentes embargos, a fim de fazer prevalecer o voto

vencido.

Contrarrazões encartadas a fls. 253/258, manifestando-se a d.

Procuradoria-geral de Justiça pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.
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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 a absolvição do embargante, pelo

delito de tráfico ilícito de entorpecente reconhecido no voto vencido do revisor, por ter

este considerado que o testemunho dos policiais em juízo não foi corroborado por outros

elementos jungidos aos autos, dando-se relevo para o fato de que o embargante, nas duas

ocasiões em que ouvido (fls. 12/13 e fls. 133), dissera que o material entorpecente teria

sido levado até o local onde ele se encontrava por agentes de policia, mas que estes não

seriam os mesmos que fizeram a sua abordagem em uma “blitz”.

Com efeito, do cotejo dos elementos constantes no caderno

processual entendo que o pleito embargatório não merece acolhimento, devendo, por

conseguinte, prevalecer o voto do e. Desembargador Relator, a fim de manter incólume

a sentença reprochada que reconheceu a responsabilidade do embargante pela pratica

delitiva.

Destarte, malgrado o embargante tenha negado a propriedade da

droga encontrada em seu poder quando da abordagem policial em uma “blitz”, esta

versão não se sustenta por estar totalmente dissociada dos demais elementos probatórios

constantes nos autos.

E tal constatação se evidencia notadamente porque os policias
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mantiveram as mesmas declarações sustentadas na fase inquisitorial, chamando-se

atenção para a narrativa do policial Fábio Alex da Costa Monteiro, que tanto na fase

policial quanto em juízo (fls. 04 e CD-R de fls. 130) confirmou o fato de que, durante

rondas realizadas pelo bairro 13 de setembro, por volta de 18:00 horas, depararam com o

embargante em atitudes suspeitas, trafegando em uma motocicleta titan de cor verde, na

Avenida Cuiabá, razão pela qual o abordaram. Disse que no momento da abordagem

encontraram um tablete grande de maconha em poder do embargante.

Aliado a isso, em juízo, referida testemunha recordou, quando

questionada pela acusação sobre os fatos, a peculiar circunstância de se tratar de

expressiva a quantidade de droga (“se não era um KG, aproximadamente isto de

maconha- tablete grande”), dizendo, inclusive, que pelo fato de o embargante não portar

habilitação, é que procedera à revista pessoal, tendo daí êxito na localização da droga

escondida “dentro da calça, por dentro da cueca”.

Confira-se, agora, outra parte deste mesmo depoimento:

“Juiz: “Tem uma história de que essa droga não estava com ele,

de que alguém jogou esta droga a Rua, alguém, vendo que seria parado

na bliz, e jogou essa droga, e que outro policial teria encontrado essa

droga, trouxe, e atribuiu a propriedade dessa droga para ele. Existiu

alguma coisa semelhante:

Testemunha:Não, porque ele estava sozinho.

Juiz: Tem uma história de que na verdade ele foi parado: ele e

mais dois motoqueiros, o que bate com o que o Senhor falou que parava

de três em três, e que essa droga teria sido encontrada na Rua e em tese

poderia ter sido atribuída a qualquer dos três, mas que foi atribuída a

ele, por ele já ter histórico. Existiu alguma coisa nesse sentido?

Testemunha: não porque a blitz estava sendo feita por 4 policiais

(...) e um ou outro ficava separando, mandando o pessoal, ali no lugar

mesmo;

Juiz: Enquanto o senhor parou ele, veio uma outra equipe de
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policias fora da bliz?

Testemunha: chegou

Juiz: antes de encontrar a droga ou depois?

Testemunha: depois que já havia detido ele; passamos o radio, a

viatura estava próxima e encostou lá para ver;

Juiz: encostou por causa da droga, não foi esta a viatura que

trouxe a droga e falou que era dele?

Testemunha: não.

Nesse sentido, o voto do Relator, no qual se infere que a

propriedade da droga pertencia, de fato, ao embargante, sendo significativa a quantia -

um tablete grande cujo peso apresentou 379,53g (trezentos e setenta e nove gramas e

cinquenta e três centigramas)-, verbis:

‘A testemunha Fabio Alex da Costa Monteiro ratificou, em

juízo, as mesmas declarações prestadas na delegacia, ou seja, no sentido

de que ao ser realizada a abordagem do acusado foi encontrado na sua

cintura, dentro da cueca, um tablete grande de substância entorpecente.

(Degravação – fls. 198 a 200 TJ). Ao ser questionado pelo magistrado a

respeito da versão apresentada pelo acusado de que a droga teria sido

jogada por outra pessoa e que lhe foi atribuída a propriedade apenas por

possuir passagem criminal, declarou que:

“(...)

DEPOENTE: Não, porque a blitz em si já estava sendo feita por

quatro policiais, são, no caso eu, Agrepino e mais dois policiais que

estavam na viatura.

(...)

JUIZ: Enquanto ele estava parado pela blitz, quando o senhor

parou ele, veio uma outra viatura, um outro carro trazendo, é, que

chegou alo e passou a conversar com vocês, chegou uma outra equipe de

policial, de policiais fora da blitz, de fora da blitz?
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(...)

DEPOENTE: Chegou.

JUIZ: Antes de encontrar a droga ou depois de encontrar a

droga?

DEPOENTE: Depois que já tínhamos delito ele, já tinha

passado, passou no rádio aí encostou uma viatura que estava próximo lá.

JUIZ: Ah sim, mas encostou por causa da droga, não foi essa

viatura que trouxe a droga e falou que era dele?

DEPOENTE: Não, não. A gente passou no rádio, falando que

tinha achado entorpecentes, a viatura estava próxima e encostou lá para

ver”. (Degravação – fls. 200 TJ).

(...)

No caso vertente, entendo que existem provas suficientes quanto

à prática do crime de tráfico ilícito de drogas pelo acusado Marcos

Paulo da Cruz Idalino, uma vez que os policiais foram uníssonos em

afirmaram que ao realizar a abordagem do mesmo, foi encontrado na sua

cintura um tablete grande se substância entorpecente, o qual, inclusive,

apresentou o peso de 379,53g (trezentos e setenta e nove gramas e

cinquenta e três centigramas). Dessa forma, a negativa de autoria do

apelado se encontra dissociada dos elementos produzidos nas fases

processuais, sendo que não restou demonstrado por quais motivos

alguém “teria jogado” a droga e lhe atribuído levianamente a

propriedade. (fls. 224/226).

Assim também concluiu o Juiz sentenciante:

“Como se vê, o acusado, tentando se afastar do delito, negou a

propriedade da droga, alegando que ela fora encontrada cerca de

oitocentos metros de onde estava conversando com os outros dois

motoqueiros.

Contudo, a testemunha Agripino desmentiu o acusado, atestando
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que a droga foi encontrada na cintura do acusado. Vejamos:

“... que durante revista encontramos na cintura do mesmo, um

tablete grande, de substância análoga à maconha;...” (Fase Policial –

TestemunhaAgripino de Oliveira Filho – Fls. 09).

Por seu turno, a testemunha Fábio confirmou, em linhas gerais,

as declarações prestadas por Agripino. Vejamos:

“... Estava fazendo uma barreira na principal do 13 de Setembro, o

cidadão estava vindo de lá para cá com a moto, abordamos ele, foi

indagado se tinha habilitação, ele falou que não tinha, que estava vindo

do serviço e pelo fato dele não ter habilitação fizemos uma revista

pessoal nele e foi achado entorpecente com ele. (…) Era, se não era um

quilo era aproximadamente. (…) Era maconha. (…) Sim, era um tablete

grande. (…) Se não me engano estava dentro da calça dele. (…) Dentro

da cueca. (…) Sim, tinha o pessoal que estava abordando. (…) A droga

estava com ele. (…) De então ele falou que não sabia. Inclusive chegou a

mãe dele, os parentes dele, criticando o serviço que a gente estava

fazendo, ele estava algemado, daí eles chegaram criticando, a princípio

eles acharam que ele ia ser preso só por não ter habilitação. (…) Era um

trabalho preventivo, de todos os crimes, principalmente de trânsito. (…)

A gente não estava revistando, mas achamos estranho ele não ter

habilitação, como é de praxe quando não tem habilitação fazer revista

pessoal. (…) Sim, ele estava sozinho na moto. (…) Nunca tinha visto ele

anteriormente aos fatos. (…) Não me lembro se foi feita alguma

checagem no nome dele. (…) Não, ele não resistiu à prisão. (…) Sim, no

momento em que ele foi parado foi parado outros motoqueiros também.

(…) Nós estávamos abordando de três em três. (…) Ele ficou um pouco

nervoso, meio exaltado. (…) Não, não tem como a droga ter sido achada

na rua porque a blitz em si estava sendo feita por quatro policiais e um ou

outro ficava separando, mandando o pessoal. (…) Sim, ali no lugar
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mesmo. (…) Sim, depois que ele foi parado chegou uma outra viatura.

(…) Depois que já tinha detido ele. Passamos o rádio e tinha uma viatura

perto, que encostou lá. (…) Sim, essa viatura encostou por causa da

droga. Não foi essa viatura que passou e falou que a droga era dele;...”

(Fase Judicial – Testemunha Fábio Alex da Costa Monteiro – Fls. 130 –

Cd-Rom – Fls. 133).

Analisando o contexto probatório, observa-se que os

depoimentos das testemunhas são coincidentes nos pontos essenciais de

forma a dar sustentação à denúncia.” (fls. 147-verso e fls. 148).

Ademais, 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 da Lei 11.343/06.

Logo, pelo que se dessume, a negativa de autoria mostra-se

contraditória e em dissonância com as demais provas, notadamente, o depoimento dos

policias harmônicos e coerentes durante toda a persecução penal.

Ora, não há que se olvidar que os policias militares, em razão de

sua função publica, gozam de presunção de boa-fé, e suas alegações constituem prova de

suma importância para embasar a condenação, quando em consonância com as demais

evidencias dos autos, razão pela qual não podem ser desprestigiados, apenas, e tão

somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, notadamente

quando as assertivas se mostram em conformidade com o remanescente do acervo

probatório, no qual não ficou demonstrado qualquer tendência dos milicianos em

incriminar injustificadamente o embargante/acusado, com o escopo de conferir

legalidade às suas atuações profissionais.

Do colendo Superior Tribunal de Justiça, em sintonia ao que ora

se sustenta:
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“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL

DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO

SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO

REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO

DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA

ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO

DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.

FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO

DEMONSTRADA.

1. Para se desconstituir o édito repressivo quanto ao delito de

tráfico ilícito de entorpecentes, como pretendido no writ, seria necessário o

exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do

habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal

brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode

decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.

2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de

policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio

de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando

corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.

CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NEGATIVA.

UTILIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS PRÓPRIAS DO TIPO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Revela-se ilegal a utilização de circunstâncias próprias do

tipo previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 para afastar a

incidência da causa de diminuição de pena prevista no seu § 4º.

2. Peculiaridades do caso concreto que autorizam a incidência

do referido redutor apenas na sua fração mínima.

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício

para reduzir a reprimenda do paciente pelo delito de tráfico de

entorpecentes para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão.” (HC

276.253/RJ. Rel. Ministro Jorge Mussi. 5ª Turma. julgado em 18/02/2014.

DJe 26/02/2014)

Nesse diapasão, não há que se falar em absolvição, devendo, por

conseguinte, prevalecer o voto vencedor.

Em razão do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente

embargos infringentes interposto porMarcos Paulo da Cruz, para o fim de prevalecer o

voto vencedor exarado pelo Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que manteve a

Fl. 9 de 11



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 68130/2014(OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO 60306/2013 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA DE VÁRZEA
GRANDE

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

11.343/06.

É como voto.
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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. PAULODA CUNHA, por meio da Turma Julgadora,

composta pelo DES. GILBERTOGIRALDELLI (Relator), DES. PAULODA CUNHA

(Revisor), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA

SILVA (2º Vogal), DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA (3º Vogal), DES.

MARCOS MACHADO (4º Vogal) e DES. PEDRO SAKAMOTO (5º Vogal), proferiu a

seguinte decisão: À UNANIMIDADEDESPROVERAMOS INFRINGENTES, NOS

TERMOS DO VOTODO RELATOR.

Cuiabá, 02 de outubro de 2014.

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

DESEMBARGADOR GILBERTOGIRALDELLI - RELATOR

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

PROCURADORDE JUSTIÇA
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