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APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRAFICO  DE
ENTORPECENTE.AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  CONDENAÇÃO.  APELO
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DOS  AUTOS.  VALIDADE.  COAÇÃO.  NÃO
COMPROVAÇÃO. APELO DESPROVIDO.

Demonstradas, pelo Ministério Público, a autoria e
a  materialidade  relativas  ao  delito  de  tráfico  de
entorpecentes, e não tendo a defesa apresentado
elementos sólidos para eventual  acolhimento da
tese  levantada,  deverá  ser  mantida  a  sentença
condenatória.

Reputam-se  válidos  os  depoimentos  prestados
pelos  policiais  encarregados  da  prisão  do
acusado,  após  submetidos  ao  contraditório,
principalmente quando acompanhados de outras
provas.

A  coação  moral  irresistível  para  excluir
culpabilidade,  precisa  ficar  inequivocamente
comprovada, não bastando a simples versão dada
pelo  agente  que  se  diz  vítima  de  coação,
notadamente  quando  sua  tese  é  fragilizada  por
outras provas produzidas nos autos.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal interposta por Adriana Pereira

Melo  (fl. 259) contra sentença prolatada pela  douta Juíza de Direito da 1ª

Vara da Comarca de Monteiro (fls.238/242) que a condenou nas sanções do

art. 33 da Lei nº 11.343/06, a uma reprimenda definitiva de 06(seis) anos, de

reclusão, em regime inicialmente fechado.

O apelante, em suas razões recursais (fls.320/322), aduz que as

provas  são  insuficientes  para  uma  condenação,  haja  vista  nunca  ter

participado de qualquer ato na venda de drogas. Alega também, que vivia com

o primeiro denunciado(esposo), e confessa que tinha conhecimento da venda

de droga, mas não podia denunciar por medo de atos de violência contra sua

pessoa,  de  forma  que  estava  protegendo  sua  própria  vida,  suplicando  por

absolvição.

Em contrarrazões (fls.325/328),  a  Promotoria  de  Justiça  pugna

pelo  desprovimento  do  recurso,  no  sentido  de  que seja  mantida  a  decisão

contestada.

A douta Procuradoria de Justiça, instada a se pronunciar, opinou,

às fls.330/332, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Desembargador João Benedito da Silva
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VOTO

Consta  dos  autos  que  o  representante  do  Ministério  Público

denunciou Juliano de Oliveira Pereira e Adriana Pereira Melo acusados de

no dia 24 de agosto de 2010, por volta das 05h, na Cidade de Monteiro, terem

sido  presos  em  flagrante,  após  cumprimento  de  mandado  de  busca  e

apreensão da Operação “Tarrafa de Runfo”, ocasião em que foi apreendido

na residência dos denunciados 1,900KG (um quilo e novecentos gramas), de

Canabis Sativa Lineu – MACONHA, escondidas dentro de uma caixa, conforme

Laudo de Constatação de fl.33.

Infere-se ainda da inicial que conforme apurado, os denunciados

JULIANO e ADRIANA, juntamente com terceiras pessoas, dividiam o comando

do  tráfico  de  drogas  na  cidade  de  Monteiro,  assim  como  nas  cidades

circunvizinhas  a  exemplo  de  Prata,  Sumé,  cuja  droga  tinha  sua  origem no

vizinho  Estado  de  Pernambuco  e,  diante  das  inúmeras  notícias  de  que  os

acusados exerciam o comando na distribuição e venda de entorpecentes, além

de  cooptar  revendedores,  ora  aliciar  usuários,  ampliava  o  vicio  e  os

consumidores da  droga  na  região  do  Cariri,  cuja  organização criminosa  foi

desmanchada com a operação batizada de  'Tarrafa de Runfo', quando após

inúmeras  diligências,  chegou-se  aos  acusados  e  constatou-se  a  direta

participação dos mesmos no tráfico de drogas.

Por  fim  os  acusados  foram  denunciados  como  incursos  nas

sanções do art. 33 da Lei 11.343/2006 c/c art. 29 do Código Penal. 

Ultimada  a  instrução  criminal,  o  douto  magistrado  julgou

procedente  a  pretensão  punitiva  Estatal  para  condenar  os  acusados  nas

sanções do  art. 33 da Lei 11.343/2006 c/c art. 29 do CP, aplicando a ora

apelante Adriana Pereira Melo  uma reprimenda  definitiva de 06(seis) anos

de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Desembargador João Benedito da Silva
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Em seu arrazoado aduz a apelante ser  as provas insuficientes

para uma condenação, haja vista nunca ter vendido ou participado de qualquer

ato  na  venda  de  drogas.  Alega  também,  que  vivia  com   o  primeiro

denunciado(esposo),  e confessa que tinha conhecimento da venda de droga,

mas não podia denunciar por medo de atos de violência contra sua pessoa,  de

forma que estava protegendo sua própria vida, suplicando por absolvição.

Contudo, sem razão a Apelante.

A materialidade do delito  restou consubstanciada pelo  Auto  de

Prisão  em Flagrante(fls.  06/10),  Auto  de  Apreensão  e  Apresentação(fl.  16),

Laudo Preliminar de Constatação da Natureza da Substância(fl. 19), além do

acervo probatório constante nos autos.

A  autoria,  de  igual  modo,  resta  inconteste,  eis  que  quando

interrogada em Juízo(fls. 175/177), confessou a prática delitiva, narrando com

riqueza de detalhes a sua participação no fato delituoso, vejamos:

Que é verdadeira a acusação que lhe é feita; […]
que o  tráfico  acontecia  na  sua  casa[...]  que  não
fazia nem 1 ano que a interrogada e seu esposo
vendiam  maconha;  que  o  acusado  Juliano  era
quem comprava a droga em Campina Grande;  que
o  acusado  Juliano  vendia  a  droga  e  a  interrogada
ajudava porque era obrigada; que todas as vezes que
a  interrogada  dizia  que  ia  denunciá-lo,  ele  metia  o
cassete e não deixava ela sair de casa; que estava
casada com o denunciado[...] grifei.

As testemunhas indicadas na denúncia,  policiais, asseveraram: 

Que confirma o depoimento prestado na esfera policial
de fls.06;  que já conhecia os acusados Juliano e
Adriana   que  são  conhecidos  como  traficantes
nesta  cidade;  que  tem  conhecimento  de  que  o
acusado Juliano traficava em casa e traficava a droga
para outras pessoas; que tem informações de que ele

Desembargador João Benedito da Silva
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sozinho  repassava  a  droga  para  outras  pessoas;[...]
Fábio  Wanderley  Mendes  Remigio, fl.  171,:  grifo
nosso

que, em 24 de agosto de 2010, por volta das 05 horas,
juntamente  com  outros  policiais  civis,  foi  dar
cumprimento  a  mandados  de  prisão  e  de  busca  e
apreensão  na  casa  do  acusado  Juliano  de  Oliveira
Pereira; que ao chegarem no local e dar cumprimento
às ordens judiciais, em um dos quartos do imóvel, um
embrulho  de  aproximadamente  dois  quilos  de
substância  pesada,  em  um  único  volume,  com  as
características  da  droga  conhecida  popularmente
como maconha; que foi dada voz de prisão;   Cicero
Lucas do Nascimento fls.201. - grifei

Assim, pelas provas colhidas no caderno processual, verifica-se

que a autoria do delito, encontra-se indiscutível, tendo em vista a confissão da

acusada, corroborada com os depoimentos dos policias civis que efetuaram a

prisão em flagrante, onde ficou constatado ser a residência dos acusados um

ponto de venda de drogas,  daí o desencadeamento de operação batizada de

Tarrafa  de  Runfo,  o  que  aponta  a  existência  de  circunstâncias  da  prática

delitiva.

Ademais,  vale  ressaltar  que  os  depoimentos  prestados  por

policiais, reputo-os com válidos, até porque coincidentes com a confissão da

apelante e demais provas dos autos. Nesse sentido:

HABEAS  CORPUS.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.
PENA:  7  ANOS  E  4  MESES  DE  RECLUSÃO  E  17
DIAS-MULTA.   VALIDADE  DOS  DEPOIMENTOS
PRESTADOS,  EM  JUÍZO,  POR  POLICIAIS  QUE
EFETUARAM  A  PRISÃO.  PRECEDENTES  DESTE
STJ.  PRETENSÃO  DE  ABSOLVIÇÃO  POR
RECONHECIMENTO  DE  INSUBSISTÊNCIA  DAS
PROVAS  DOS  AUTOS.  REVOLVIMENTO  DE
MATÉRIA  FÁTICA.  IMPOSSIBILIDADE.
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  ORDEM
DENEGADA.  1.    Conforme  orientação  há  muito
sedimentada  nesta  Corte  Superior,  são  válidos  os
depoimentos  dos  policiais  em juízo,  mormente  quando
submetidos  ao  necessário  contraditório  e  corroborados

Desembargador João Benedito da Silva
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pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.
2.    A  absolvição  do  paciente  por  reconhecer  a
insubsistência  do acervo probatório  que  dá suporte ao
decreto  condenatório  implica  exame  aprofundado  das
provas,  providência  que  refoge  aos  estreitos  limites  do
Habeas Corpus. 3.   Ordem denegada, em consonância
com  o  parecer  ministerial.  (STJ.  HC  156.586/SP,  Rel.
Ministro  NAPOLEÃO  NUNES  MAIA FILHO,  QUINTA
TURMA,  julgado em 27/04/2010,  DJe  24/05/2010)  (grifo
nosso)

Dessa  forma,  a  defesa  não  trouxe,  aos  autos,  elementos

suficientes para afastar a veracidade das acusações imputadas, eis que pela

natureza,  as  condições  em que  se  desenvolvia  a  atividade  criminosa,  com

apreensão da substância tóxica em grande quantidade 1,900kg (um quilo e

novecentas  gramas),  de  forma  que  restou  demonstrado  por  todo  o  acervo

probatório  carreado  aos  autos  que  a  conduta  da  recorrente  se  amolda

perfeitamente às disposições contidas no artigo 33, caput, da Lei Antidrogas.

Pretende ainda a apelante absolvição, ao argumento de que era

coagida pelo acusado/esposo a praticar o crime, haja vista ter medo  de atos

de violência contra sua pessoa, de forma que estava protegendo a sua própria

vida. 

Também, sem razão.

Sabe-se que para a exclusão da culpabilidade, é indispensável a

comprovação  da  causa  excludente  por  meio  de  elementos  probatórios

concretos existentes nos autos. 

No entanto, constata-se,  que a defesa não se desincumbiu de tal

ônus,  limitando-se a  dizer  que a  ré  não denunciava o  acusado/esposo por

medo  de  violência  contra  sua  pessoa,  sem contudo,  apresentar  elementos

comprobatórios da coação supostamente por ela sofrida. Ressalto que é ônus

Desembargador João Benedito da Silva
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da parte provar a sua alegação, conforme disciplinado no artigo 156 do Código

de Processo Penal.

Em  qualquer  das  hipóteses  do  artigo  22  do  Código  Penal,  a

coação deve ser irresistível, insuperável e inevitável, uma força que o coacto

não pode enfrentar. Na espécie, além de não comprovada a alegada ameaça

suportada pela ré, na hipótese de ser verídica, o recorrente poderia ter evitado

o  fato  delituoso  comunicando  a  irregularidade  às  autoridades  policiais

competentes, com o intuito de repelir as ameaças.

Assim é o entendimento Pátrio:

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
TRANCAMENTO  DE  AÇÃO  PENAL.  DENÚNCIA
INEPTA.  EXPOSIÇÃO  DOS  FATOS.  AUSÊNCIA DE
PROVAS  DA TRAFICÂNCIA.  INEXIGIBILIDADE  DE
CONDUTA  DIVERSA.  INVIABILIDADE.  ORDEM
DENEGADA. 1. Não há que falar em denúncia inepta
quando  esta  descreve,  mesmo  que  de  maneira
sucinta, a moldura fática ocorrida, apresentando todos
os  elementos  e  circunstâncias  que  caracterizam  a
prática  do  crime.  2.  (omissis)  3.  (omissis)  4.  A
inexigibilidade  de  conduta  diversa  se  configura
quando  não  há  outra  maneira  de  o  agente  agir
naquele  momento,  excluindo-se  reprovabilidade,
no  entanto,  no  caso,  fazendo  uma  análise
perfunctória,  avaliando  as  circunstâncias  que
envolveram  o  fato,  não  se  vislumbra  nenhuma
excludente de criminalidade.  5. (omissis) 6. Ordem
denegada.  TJDFT-(20110020159535HBC,  Relator
SILVÂNIO  BARBOSA  DOS  SANTOS,  2ª  Turma
Criminal, julgado em 08/09/2011, DJ 21/09/2011 p. 237
– grifo nosso)

TRÁFICO  DE  DROGAS.  PRELIMINAR.  NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INEXIGIBILIDADE
DE CONDUTA DIVERSA. NÃO RECONHECIMENTO.
PENAS-BASE.  REDUÇÃO.  POSSIBILIDADE.  1.
Inexistindo  nos  autos  prova  de  que  a  ofendida  se
recusou a ser submetida à busca pessoal, não há se
falar em ilegalidade das buscas efetuadas pela polícia,
durante a apuração de denúncia informando que ela
tentaria  ingressar  no  estabelecimento  prisional
portando  drogas.  2. A  tese  da  coação  moral

Desembargador João Benedito da Silva
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irresistível  só  pode  ser  acolhida  quando
inequivocamente demonstrada nos autos,  não se
podendo  aceitar  apenas  a  versão  isolada  do
agente. 3.  Inexistentes nos autos  provas suficientes
acerca da absoluta e extrema necessidade da conduta
praticada  pelo  agente,  em  contrariedade  com  as
normas  legais  em vigor,  não  há como se acolher  a
tese  de  inexigibilidade  de  conduta  diversa.  4.
Constatados alguns equívocos na análise desfavorável
de  algumas  circunstâncias  judiciais,  as  penas-base
devem  sofrer  o  devido  ajuste.  (TJ-MG  -  APR:
10479130116730001  MG,  Relator:  Maria  Luíza  de
Marilac,  Data  de  Julgamento:  22/04/2014,  Câmaras
Criminais  /  3ª  CÂMARA  CRIMINAL,  Data  de
Publicação: 30/04/2014) – grifei.

Sendo  assim,  impossível  se  mostra  a  absolvição

consubstanciada na ausência de culpabilidade da conduta da apelante.

Dessa  forma,  restando  demonstrado  por  todo  o  acervo

probatório  carreado  aos  autos  que  a  conduta  da  recorrente  se  amolda

perfeitamente às disposições contidas no artigo 33,  caput, da Lei Antidrogas,

mantenho a sentença como lançada originariamente em todos os seus termos.

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a

condenação do apelante. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio.

Participaram do julgamento, além do Relator, o Exmo. Sr. Des. João Benedito

da Silva, o Exmo. Sr. Dr. Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado

para substituir  o  Exmo.  Des.  Luiz  Silvio  Ramalho Júnior) o  Exmo. Sr.  Des.

Carlos Martins Beltrão Filho. Ausente temporariamente o Exmo. Sr. Des. Joás

de Brito  Pereira  Filho. Presente  à sessão o Exmo.  Sr.  Dr.  Amadeus Lopes

Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Desembargador João Benedito da Silva
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Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho do ano de 2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


