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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004277-74.2012.815.0251 –  6ª  Vara
Mista da Comarca de Patos

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE 01 : Rucinara da Silva Ferreira
ADVOGADO : Djalma Queiroga de Assis Filho
APELANTE 02 : Rossana Medeiros de Souza
ADVOGADO : Djalma Queiroga de Assis Filho
APELADO : Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas.
Artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. Materialidade e
autoria comprovadas. Condenações. Irresignação
comuns aos dois  apelos. Insuficiência probatória.
Alegações  inverossímeis.  Delito  perfectibilizado.
Provas cabais do tráfico. Policiais que confirmam a
considerável quantidade de droga encontrada com
as apelantes. Conjunto probatório suficiente, coeso
e  extreme  de  dúvidas.  Redução  da  pena.
Atenuantes.  Impossibilidade.  Regra  expressa  da
Súmula  231,  do  STJ.  Desprovimento dos
apelos.

-  Não  existem  nos  autos  motivos  escusantes  à
prática  criminosa,  uma  vez  que  no  conjunto
probatório  firme,  coeso  e  extreme  de  dúvidas,
apoiado nos depoimentos dos policiais envolvidos
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com  a  prisão  das  rés,  restou  sobejadamente
comprovada a materialidade do crime, bem como
as autorias das apelantes no seu cometimento.

-  Restando  comprovada  a  posse  de  substâncias
entorpecentes  dos  tipos  crack  e  cocaína  na
residência  de  uma  das  recorrentes,  lá  colocada
com  sua  anuência  pela  própria  irmã,  também
apelante, correta está a condenação nas sanções
do art. 33, da Lei 11.343/06.

- Conforme melhor entendimento jurisprudencial,
traficante não é apenas aquele que comercializa o
material ilícito, mas também todo aquele que, de
alguma forma, participa na produção e circulação
da  droga  apreendida,  mesmo  acondicionando-a
para posterior revenda, como no caso em espécie,
razão  da  manutenção  da  condenação  pela
traficância.

-  A  redução  esperada  das  penas,  pelo  pedido
genérico de aplicação de alguma atenuante resta
impossível,  vez  que  resvala  no  fato  de  que  as
penas-bases das rés, tanto para o delito comum de
tráfico  de  drogas  para  ambas  as  apelantes,  ou
mesmo naqueles  do  Estatuto  do  Desarmamento,
inerentes  tão  somente  a  uma  das  recorrentes,
foram fixadas  em seus  mínimos  legais  previstos
em abstratos  para os  tipos  penais,  o  que colide
com a regra da Súmula 231, do Superior Tribunal
de Justiça.

APELAÇÃO CRIMINAL. Posse  irregular  de
arma de  fogo  de  uso permitido  e  posse  ou
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Artigos  12 e 16,  ambos da Lei  nº 10.826/2003.
Materialidade e autoria comprovadas. Condenação.
Irresignação da defesa. Ausência  de  provas
suficientes  para  condenação.  Não  vislumbrado.
Provas  suficientes  e  bastantes  à  conclusão
condenatória. Desprovimento do apelo.

- O crime previsto no art. 16, da Lei nº
10.826/2003 constitui delito de ação múltipla, que
açambarca, de forma alternativa, a posse, o porte,
a  aquisição,  o  transporte  ou  o  fornecimento  da
arma de fogo de uso restrito pelo agente, dentre
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outros, não se exigindo a respectiva consumação
de  todos  os  resultados  para  a  configuração  do
crime, mas apenas de um deles.

- O delito tipificado no artigo 12, do Estatuto do
Desarmamento, é delito de perigo abstrato, quer
dizer, para sua configuração a Lei requer apenas a
probabilidade  de  dano,  cujo  objeto  jurídico
imediato  é  a  segurança  coletiva,  bastando  a
simples  posse  irregular  de  arma  de  fogo  ou
munição, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar,  para caracterizar  o  ilícito  penal  do
artigo  12  da  Lei  nº  10.826/03.  Logo,  resta
configurado o crime apurado nestes autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AOS APELOS, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações criminais das rés Rucinara  da
Silva  Ferreira  e  Rossana  Medeiros  de  Souza, às fls. 230  e  231,
irresignadas com a sentença, de fls. 220/227  verso, que julgou
procedente a denúncia, para condenar ambas nas penalidades do art. 33,
caput, da Lei nº 11.343/2006, e a segunda apelante, ainda, nas sanções
do art. 12 e 16, da Lei nº 10.826/2003, nas seguintes penas:

Rossana  Medeiros  de  Souza,  a  uma  pena  de  04
(quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, no valor
unitário de um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época do
crime; e

Rucinara  da  Silva  Ferreira,  a  uma reprimenda de 07
(sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 01 (um) ano de detenção, a
serem  cumpridas,  inicialmente,  em  regime  semiaberto,  e  437
(quatrocentos e trinta e sete) dias-multa, no valor unitário um trigésimo
(1/30) do salário-mínimo vigente quando do delito.
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Nas razões do recurso de Rossana Medeiros de Souza,

às fls. 237/238, pede absolvição, segundo a alegação de que não era
traficante, e que a droga encontrada pertencia ao seu ex-companheiro,
conhecido pela alcunha de “Arrepiado”, estando guardada na casa de sua
irmã Rucinara. Ademais, acaso não prospere o pleito absolutório, pede o
reconhecimento de atenuantes em seu favor, na aplicação da pena.

Razões do apelo de Rucinara da Silva Ferreira, nas fls.
240/241,  aduz  que  não  era  traficante,  a  droga  apenas  estava
acondicionada em sua casa, não sabendo que o material ilícito estava em
sua residência, motivo pelo qual espera ser absolvida. Lado outro, ainda
requer o reconhecimento de atenuantes em seu favor,  na aplicação da
pena, acaso não tenha sucesso no pedido absolutório.

Contrarrazões do Ministério Público, nas fls. 243/250,
pugna pelo desprovimento dos apelos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, às
fls. 255/257, através de parecer do Dr. Álvaro Gadelha Campos,
Procurador de Justiça, opinou pelo não provimento dos recursos
apelatórios.

É o relatório.

VOTO: O Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Conheço dos apelos, porquanto tempestivos, cabíveis e
adequados. 

Sem preliminares, as apelantes aduzem que não eram
traficantes à época dos crimes apurados, vez que a droga encontrada
pertencia ao ex-companheiro da apelante Rossana Medeiros de Sousa,
conhecido como “Arrepiado”,, estando os entorpecentes na casa da
também  recorrente  Rucinara  da  Silva  Ferreira  sem a ciência desta,
motivos pelos quais pedem absolvição.

Lado outro, esperam redução de suas reprimendas, à
vista da aplicação de alguma atenuante, deixando, contudo, de especificar
qual.

Vejamos o que consta dos autos.

Primeiro, os termos da denúncia (fls. 02/05):

“(...)
No dia 21 de maio de 2012, pelas 5 hs e 30 min,
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Policiais Militares e Civis, compareceram a rua Antônio
Torres de Moraes, Monte Castelo, nesta cidade, e, em
cumprimento a mandados judiciais de busca e
apreensão e de prisão, adentraram à residência da
segunda denunciada e lá apreenderam uma arma de
fogo longa, um fuzil cal. 762, um revólver cal. 38, 18
munições deste último calibre, dois tabletes grandes e
outros de pedaços de pedras, pesando 2.718,87g (dois
mil, setecentos e dezoito gramas) de substância
assemelhada ao "Crack", ainda, quatro saquinhos de
plástico transparente, equivalente a cerca de 70,53 g
aparentando substância ilícita cocaína, além de duas
balanças de precisão e outros objetos conforme auto de
apreensão de fls.
Infere-se que no dia e hora mencionados, equipes de
Policiais da região de Patos executavam operação
denominada "Hidra", onde, pelo investigado, as
denunciadas, faziam parte de uma organização
criminosa que atuava desde o ano de 2011 com
destaque no comércio ilícito de drogas na região da
Espinharas, bem como, no estado vizinho de
Pernambuco, tendo como escritório executivo o Presídio
Masculino de Patos, e, principais líderes o
preso/denunciado Carmésio Claudiano Leonardo,
conhecido por "Arrepiado"; Carlito Claudiano Leonardo,
conhecido por "Carlito" (irmão de "Arrepiado"); Estênio
da Nóbrega Dantas (ex-diretor do Presídio Regional);
FRANCISCO MOREIRA RAMOS, conhecido por 'Caboré;
Damião Gouveia; Maria José dos Santos Alves
(companheira de "Caboré");   "Galego  do  Gás";  o
ex-diretor  do  presídio  Demitrius   Dias Mendonça e,
ainda, Marcos Rodrigues dos Anjos, este preso em São
José do Egito/PE.
Pois bem, nesse compasso, e, atendendo a fiel divisão
de trabalho ditado pelos cabeças da empresa
criminosa, a denunciada ROSSANA MEDERIOS,
companheira do preso "ARREPIADO", fazia a
arrecadação dos numerários fruto da venda de drogas
e sua irmã, a acusada RUCINÁRA DA SILVA FERREIRA,
se encarregava da sua distribuição aos pontos de
vendas nas "boca de fumo", bem assim, fornecia a
conta para que fossem depositados os valores em
pagamento pelo comércio do produto ilícito.
Registre-se que, após a exitosa operação, a
Organização Criminosa foi desarticulada, sendo a
maioria de seus membros presos, originando processo
criminal sob o n" 025.2012.002.285-7, que tramita
neste juízo.
Diante de tais constatações, restou evidente que a
droga apreendida na residência da segunda acusada,
aliados a forma de acondicionamento, balanças de
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precisão e numerários, tinha fim mercadológico,
inclusive, com os beneplácitos da primeira denunciada,
sua irmã como já apresentado.
Em depoimento na Delegacia a primeira acusada negou
veementemente qualquer participação nos eventos
criminosos, atribuindo ao companheiro de sua irmã.
Esta, por sua vez, além de confirmar que a droga e
armas tinham como proprietário, o preso
"ARREPIADO", aponta sua irmã ROSSANA, como
pessoa que teria levado tanto a droga, quanto as
armas, para sua residência.
Portanto, por demais comprovado que as denunciadas
mantinha em depósito, para fins de comércio,  drogas
sem autorização e em desacordo com determinação
legal, bem assim, a última possuía, em sua residência,
umas de fogo de uso permitido e restrito (cal.762),
também, sem autorização e em desacordo com
determinação legal.
(...)”

Apesar de contestar tão somente o delito de tráfico
(art. 33, da Lei nº 11.343/2006), a ré Rucinara da Silva Pereira pugna
pela sua total absolvição. Portanto, cabível o reexame das provas no que
tange ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigos 12 e 16,
ambos da Lei nº 10.826/2003), crimes pelos quais támbém foi condenada.

Assim, das provas amealhadas, podemos destacar:

No que tange ao tráfico, a materialidade se
consubstancia no Auto de Apresentação e Apreensão, de fl. 14, do qual
consta terem sido encontrados 03  kg  (três quilos) de substância
semelhante a crack, bem como 65 g  (sessenta e cinco gramas) de pó
branco, identificado como cocaína, além de uma balança de precisão. O
que se confirmou pelos laudos de constatações preliminares, às fls. 15 e
16, e os laudos químicos-toxicológicos, nas fls. 105/106 e 107/108,
positivos para cocaína, respectivamente presentes no pó e na pasta
encontrados.

Já a materialidade dos crimes da Lei Contra Armas,
firma-se no mesmo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 14), no qual
consta a apreensão de 01 (um) fuzil cal. 762 e um (um) revólver cal. 38,
de nº 97061, além de 18 (dezoito) munições intactas de cal. 38, e 04
(quatro) munições já deflagradas. Sendo que as referidas armas de fogo e
as munições encontradas, tiveram suas eficiências  aferidas, no laudo de
exame de eficiência de disparo e armas de fogo e munição, às fls.122/
125.

Por outro prisma, as autorias se delinearam pelos
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testemunhos colhidos. 

Vejamos o que se detêm no inquérito policial:

“QUE hoje, por volta das 05h30min, deu cumprimento
a um Mandado Prisão, Busca e Apreensão em desfavor
de RUCINARA DA SILVA FERREIRA; QUE ao chegar na
residência da acusada iniciou as buscas onde foi
encontro um Fuzil 762, debaixo do Guarda-roupas, um
revólver Cal. 38, dentro do Guarda-roupas, no quarto
de RUCINARA; QUE foram encontrados cerca de 03
(três) quilos de uma substância semelhante a crack,
bem como uma certa quantidade de um pó semelhante
a cocaína, em um cofre que ficava dentro do quarto do
filho de RUCINARA; QUE em ação contínua foram
apreendidos 30 (trinta) folhas de cheques em nome de
diversas pessoas, bem como outros documentos como
Cartões Bancários, extratos de contas bancárias e
outros objetos conforme consta no Relatório de
Ocorrência que segue anexo; QUE foram apreendidas
também duas balanças de precisão, sendo que uma foi
encontrada dentro do cofre citado acima e uma outra
balança foi encontrada na bolsa de RUCINARA,
possivelmente utilizadas para a pesagem da droga;
QUE foi apresentado também nesta delegacia o veículo
Moto Honda Biz, placa NQB0684, de cor vermelha,
pertencente a RUCINARA DA SILVA FERREIRA; QUE
foram encontrados e apreendidos 11 (onze) telefones
celulares de marcas diversas que estavam em diversos
locais da residência de RUCINARA; QUE no ato da
prisão de RUCINARA a mesma informou que as armas e
a droga pertenciam a sua irmã ROSSANA e ao seu
companheiro ARREPIADO.” (Cap. PM Esaú de
Lucena Barboza, na fl. 08)

“QUE hoje, por volta das 05h30min, em companhia do
CAP ESAÚ e de outros policiais deram cumprimento ao
Mandado Prisão, Busca e Apreensão em desfavor de
RUCINARA DA SILVA FERREIRA; QUE na residência da
acusada foram encontrados um Fuzil 762, sem
numeração ou especificação de marca, debaixo do
guarda-roupas, um revólver Cal. 38, dentro do guarda-
roupas, no quarto de RUCINARA; QUE foram
encontrados cerca de 03 (três) quilos de uma
substância semelhante a crack, bem como uma certa
quantidade de um pó semelhante a cocaína, em um
cofre que ficava dentro do quarto do filho de
RUCINARA; QUE em ação contínua foram apreendidos
30 (trinta) folhas de cheques em nome de diversas
pessoas, bem como outros documentos como Cartões
Bancários, extratos de contas bancárias e outros
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objetos conforme consta no Relatório de Ocorrência
que segue anexo; QUE foram apreendidas também
duas balanças de precisão, sendo que uma foi
encontrada dentro do cofre citado acima e uma outra
balança foi encontrada na bolsa de RUCINARA,
possivelmente utilizadas para a pesagem da droga;
QUE foi apresentado também nesta delegacia o veículo
Moto Honda Biz, placa NQB0684, de cor vermelha,
pertencente a RUCINARA DA SILVA FERREIRA; QUE
foram encontrados e apreendidos 11 (onze) telefones
celulares de marcas diversas que estavam em diversos
locais da residência de RUCINARA; QUE no ato da
prisão de RUCINARA a mesma informou que as armas e
a droga pertenciam a sua irmã ROSSANA e ao seu
companheiro ARREPIADO.” (Valdene Martins da
Silva, Policial Militar, na fl. 09)

Interrogado perante a autoridade policial, Rucinara da
Silva Ferreira, à fl. 11, revelou:

“QUE, a droga (craque), o Fuzil e o revolver
apreendidos em sua casa no dia de hoje pertencem a
CARMEZIO vulgo ARREPIADO, que se encontra preso
no PB 1 em João Pessoa; QUE a droga e as armas
foram levadas para a casa da interrogada por sua irmã
ROSSANA, A QUAL, a aproximadamente um ano,
mantém um relacionamento amoroso com ARREPIADO;
QUE ROSSANA levou a droga para a casa da
interrogada semana passada, e a própria ROSSA a
escondeu em um cofre que fica no quarto do filho da
interrogada; QUE o FUZIL e o REVOLVER ROSSANA
levou para a casa da interrogada a mais dias, dizendo
que pertenciam a ARREPIADO e pedindo para a
interrogada guardá-los, pois ARREPIADO iria vendê-los;
QUE ROSSANA já visitava ARREPIADO no Presídio de
Patos e continuou a visitá-lo no PB depois de sua
transferência; QUE ARQUIMEDES e ARREPIADO são
muito amigos e ARQUIMEDES tinha a função de passar
informações para ARREPIADO; QUE a interrogada ouviu
ROSSANA dizer que ARQUIMEDES tinha virado as
costas para ARREPIADO depois de sua transferência
para o PB1; QUE o ex Diretor do Presídio de Patos
ESTENIO DANTAS era "conluiado" com ARREPIADO;
QUE ESTENIO era apenas diretor no papel, mas quem
mandava mesmo no Presídio de Patos era ARREPIADO;
QUE no tempo em que ESTENIO era diretor do Presídio
de Patos ARREPIADO tinha plena liberdade e
costumava receber visitas na hora que quisesse e até
assentar com os agentes no portão de fora do Presídio;
QUE MONICA vulgo MOINQUINHA, tem um salão de
beleza no São Sebastião; QUE MOINQUINIIA tem uma
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forte ligação com ROSSANA, elas vivem se encontrando
e conversando; QUE o marido de MOINQUINHA é ex
presidiário e ela tem um filho que estar preso em
Patos; QUE tem conhecimento que o Agente
Penitenciário FÁBIO é do mesmo conluio de ESTENIOI e
ARREPIADO; QUE DAMIÃO GOUVEIA, cunhado de
ARREPIADO, é outro que tem conluio com as safadezas
de ARREPIADO; QUE no dia de hoje foi apreendido em
sua casa uma grande quantidade de craque,
aproximadamente três quilos; QUE em outra
oportunidade ROSSANA tentou levar droga para a casa
da interrogada (um saco com aproximadamente meio
quilo), mas a interrogada não permitiu a entrada, e ela
foi embora levando a droga; QUE essa droga também
pertencia a ARREPIADO; QUE ARREPIADO costuma
ligar para ROSSANA de dentro do PB1; QUE a
interrogada guardava a droga e o armamento por medo
de ARREPIADO, pois ele é muito perigoso; QUE a
interrogada resolveu colaborar voluntariamente com a
investigação devido ao fato de a droga e as armas não
lhe pertencerem e de apenas ter sido usada por
ROSSANA e ARREPIADO; QUE a renda de ROSSANA é
baixa, menos de um salário mínimo, e portanto ela não
teria condições de ser a dona da droga e das armas
apreendidas no dia de hoje na casa da interrogada.”

Além destes depoimentos e interrogatórios, foi colhido
na judiciosa instrução:

“VALDÊNIO MARTINS DA SILVA, brasileiro, separado,
Cabo da Policia Militar, com endereço profissional na
sede do Comando Regional II, Sete Casas, Patos-PB.
TESTEMUNHA COMPROMISSADA NA FORMA DA LEI
PROMETEU DIZER A VERDADE DO QUE SOUBESSE E
LHE FOSSE PERGUNTADO, ADVERTIDA DAS SANÇÕES
LEGAIS PREVISTAS PELO CRIME DE FALSO
TESTEMUNHO. PELO MINISTÉRIO PÚBLICO: que
confirma o depoimento prestado na esfera policial
(fls.09)lido integralmente em juizo. Que chegou a casa
da denunciada Rucinara e bateu à porta tendo ela
demorado abrir a porta, que após abrir o capitão
mostrou o mandado de busca e apreensão, ela estava
com um filho em casa. Que no quarto do filho
encontraram droga do tipo crack em tabletes e uma
balança de precisão, dentro de um cofre, e no quarto
da denunciada Rucinara que estava com as roupas
reviradas encontraram a cocaina. Que armas e
munições (meia caixa) encontraram no quarto da
denunciada Rucinara no guarda-roupa. Que outra
balança de precisão foi apreendida mas não se recorda
em que local da casa. Que havia muitos cheque e
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cartões de crédito. Que a denunciada disse que o ex-
esposa tinha um comércio e os cheque era proveniente
do comércio. Que vários celulares foram apreendidos,
não disse a denunciada a quem pertenciam. Uma moto
foi apreendida. A denunciada Rucinara disse que a
droga tinha sido lá deixada pela irmã Rossana e
Carmésio.(...)”  (Policial Militar Valdênio Martins
da Silva, à fl. 179)

“que juntamente com outros policiais foram a casa de
Rucinara cumpriir mandado de busca e apreensão. A
denunciada demorou um pouco abrir a porta apesar de
ter se identificado como policia. Ao adentrar no imóvel
fizeram revista e no quarto da denunciada Rucinara,
que estava muito bagunçado, questionou dela
denunciada e disse que era porque estava fazendo uma
arrumação no guarda-roupa. Que dentro do quarto
encontrou droga (pedras de crack) . Por baixo das
roupas a depoente encontrou um revólver 38 e um
fuzil. Que também foram encontra, munições, não
sabendo precisamente em que cômodo d a casa. Que
dentro de um saquinho no quarto também encontrou
drogas. Não se recorda onde foi encontrada dois
tabletes grades de droga. Quando apreensão de um
Honda Biz, não sabe dizer se alguma droga foi
encontrada, nem se recorda qual dos componentes da
guarnição fez a revista na Biz. Que n]ao se recorda de
ter dito a denunciada Rucinara quando da prisão a
quem pertencia a droga e armas. . A depoente
encontrou na bolsa pessoal da denunciada Rucinara 1
das 2 balanças de precisão apreendidas, junto com
outros documentos pessoais, mas ela não disse para
que queria aquela balança. Não sabe dizer se tiveram
de arrombar o cofre onde droga foi apreendida. Que
conversou com um filho de Rucinara de menor idade e
ele disse que as duas denunciadas entravam no quarto,
passava muito tempo e elas não deixavam o filho
entrar. Que ficou sabendo que as denunciadas
coadjuvada o preso Carmésio na venda de droga na
cidade. Que depósito da venda de droga era depositado
na contra de Rucinara. Que também Rucinara fazia o
movimento da conta utilizada pela empresa do ex-
marido dela. Que não sabe quem fez a abordagem na
casa de Rossana. (...)” (Policial Militar Ana Maria
dos Santos, à fl. 180)

“Que recebeu mandado de busca e apreensão para
residência de Rucinara, cercaram a residência. A polícia
bateu à porta e demoraram abrir a porta, achou
estranho esse fato. Que aberta a porta a polícia entrou
e percebeu que as denunciadas
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estavam/transtornadas, que quase todas as roupas do
guarda roupa' estavam abaixo, tudo desorganizado.
Que a policia disse que se existisse droga e armas ali
informasse era melhor, tendo a denunciada Rucinara
dito onde havia armas e droga. A droga estava no
quarto do filho da denunciada Rucinara em um cofre,
os tabletes de crack e uma das abalanças de precisão
apreendidas. Que no quarto da denunciada Rucinara
encontrou um fuzil enrolado em um saco, um revolver,
ambos dentro do guarda-roupa, também uns papelotes
de droga (cacana) dentro de umas das vestes. Também
foi apreendido vários telefones celulares, alguns em
condições de uso outros danificados. As denunciadas
não disseram a quem pertenciam tantos celulares.
Também várias folhas de cheques preenchidos.
Também apreendidos cartões de crédito e do sus. Que
em uma Biz a polícia sentia forte cheiro de droga, mas
a polícia abriu a tampa da moto e nada encontraram.
Depois foram para delegacia de polícia e entregaram
todo o material, Na casa de Rossana foi a polícia civil
quem foi. Não se recorda se na casa de Rossana
encontrou alguma coisa ilícita. Que Rucinara o tempo
todo dizia que a droga não era dela, mas também não
relatava de quem era, depois resolveu colaborar com a
polícia tendo ela dito que a droga era de Carmésio e da
irmã Rossana. Ela Rucinara não disse quem tinha
deixado a droga lá.” (Capitão da Polícia Militar
Esaú de Lucena Barbosa, na fl. 181)

Interrogadas, as rés/apelantes disseram:

Que é irmã da denunciada Rossana. Que Rossana na
época do fato convivia com Carmésio "Arrepiado". Que
a droga e demais objetos deixados na sua casa foi a
mando de Carmésio sendo levados por sua irmã
Rossana. Que CONFIRMA TUDO MAIS JÁ DITO EM
JUÍZO QUANDO DA AUDIÊNCIA DE DELAÇÃO
PREMIADA; Que na data da audiência de delação
premiada até a presente data não manteve contato
com Carmésio, nem ao telefone, nem com nenhum
outro denunciado do Hidra 1. Que mantém contato
apenas com sua irmã Rossana. (…) Que na época da
prisão a interrogando não morava na mesma casa de
Rucinara. Recorda que o material deixado na sua casa
era em sacola, Rucinara deixou lá e disse que Carmésio
tinha pedido para deixar lá, autorizou com medo. O
material se tratava de droga e armas de fogo. A arma
(fuzil) estava embaixo do guarda-roupas, não estava
embalado. 0 revólver dentro do guarda-roupa.
Nenhuma arma estava embalada. Que as balanças de
precisão não se recorda em que local da casa foram
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apreendidas, ma s assegura que nenhuma delas estava
dentro da bolsa da interroganda. Que dos celulares
apreendidos 2 pertenciam a interroganda, entregou nas
mãos do policial Miguel. Outros aparelhos foram
apreendidos. Que os cartões de créditos e cheques
eram da empresa, de clientes da empresa. Que não é
verdade que a interroganda distribuía droga em bocas
de fumo. Que as vezes sua irmã Rucinara pedia para
autorizar depósito em sua conta dizendo que era
pessoa que ia pagar a Carmésio, depois soube que era
proveniente de venda de droga. Não tem conhecimento
de que Rossana fazia cobrança de droga aqui em Patos.
Já visitou Juninho, primo de seu ex-marido, depois José
Leandro Gonçalves (Galeguinho), mas nada levava para
eles nem saia do Presidio com objetos por eles
entregues. Sou que o material que estava deixado em
sua casa era armas e drogas praticamente na hora que
chegou, e deixou por temer a Carmésio, pois ele
ameaçava a família. Conhece Carmésio há 1 ano,
depois que começou visitar ao Presidio ficou sabendo
do envolvimento dele com o tráfico de drogas. Que em
Patos as pessoas sabiam que Carmesio era traficante,
por isso a familia não aceitava o relacionamento de
Rucinara com Carmesio.” (Rucinara da Silva
Ferreira, nas fls. 175/176 verso)

“Que é irmã da outra denunciada de nome Rucinara.
Que a interroghanda conviveu com Carmésio,
conhecido por “Arrepiado”. Que quando da apreensão
da droga, armas e munições, não morava na casa de
Rucinara (local da apreensão) contudo, vivia mais lá
que na sua própria moradia, isso devido a fábrica onde
a interroganda trabalhava ser vizinho a casa da
denunciada Rucinara. Que o material apreendido não
lhe pertencia nem era de propriedade de sua irmã
Rucinara, tudo era de propriedade de Carmésio
"Arrepiado", com o qual a interroganda ao tempo do
fato convivia. Que a policia chegou até a casa de
Rucinara munido de mandado de busca e apreensão.
Foi feito busca domiciliar e na casa foi encontrada a
droga descrita na denúncia, armas de fogo, munições,
balança de precisão, etc. Que Carmésio tinha deixado a
droga, arma e munições na casa de Rucinara no dia 20
de março d e 20111, ou seja, um dia antes da
transferência de Carmésio para João Pessoa-PB, mas
quando Carmésio deixou a droga já estava preso, pois
tinha livre aceso de sair a hora que bem quisesse. Que
era o então diretor do Presidio, o também denunciado
em outro processo Estênio quem autorizava Carmésio
sair do presidio. Que Carmésio chegava em casa no
carro da Secretaria de Segurança Pública acompanhado
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de um agente e deixava a droga em casa. Sabe que no
dia 20 de março de 2011, Carmésio ligou para a
interrogando e procurou saber onde ela interroganda
estava, respondeu que estava na fábrica de calçado.
Que Carmésio foi até lá e mandou a interrogando
guardar o material na casa de Rucinara e não na casa
da interroganda, procurou saber o que era o materal
ele Carmésio disse que não precisava saber, guardasse
apenas na casa de Rucinara, apesar de na época a
interroganda conviver com Carmésio ele não autorizou
guardar o material na sua casa, ma s na casa de sua
irmã Rucinara, depois ficou sabendo que era droga,
armas e munições. Foi a primeira vez que Carmésio
mandou a interroganda guardar droga em casa. Que
Carmésio nada falava quanto a tráfico de droga, a
interroganda nada sabia. Que além da interrogando
Carmésio convivia ao mesmo tempo com outra s
mulheres. Na atualidade não convive com Carmésio.
Que conheceu Arquimedes andando com Carmésio,
ambos são amigos Íntimos. Que Carmésio não ajuda
financeiramente a fábrica de calçado da interroganda.
Que Carlito (também denunciado em outro processo) é
irmão de Carmésio, mas não sabe dizer se ele também
envolvimento com o tráfico. Que Carmésio mesmo
preso ligava para a interroganda de dentro do presídio.
(…) Que o pacote deixado por Carmésio era de
tamanho médio e não sabia o que tinha dentro. Que ao
guardar o pacote na casa de sua irmã. Rucinara disse
que era de Carmésio, sua irmã com medo aceitou
guardar. Que sua irmã teme muito a Carmésio. O
material foi guardado em um cofre. Nunca usufruiu de
nada de Carmésio, depois foi que percebeu o quanto
tinha perdido de sua viva em conviver com Carmésio,
pessoa perigoso e envolvida com o tráfico, pois soube
que ele tinha envolvimento com o tráfico quando foi
presa. Que Carmésio dizia que tinha sido preso pelo
crime previsto no art. 157 do CP. Que não sabe se os
celulares apreendidos tem envolvimento com Carmésio.
Já foi pegar dinheiro para Carmésio em lugares, para
Carmésio dizia que era da confecção de bolas dentro do
presidio, era pequenos valores R$ 100,00, R$ 120,00.
Não se recorda qual local foi pegar o dinheiro. Que a
conta onde o dinheiro era depositado era de sua irmã
Rucinara, a pedido de Carmésio. Que os depósitos
variavam entre R$ 300,00 a R$ 700,00. Os depósitos
era semanalmente. Já visitou Carmésio no PB1,
também aqui no Presidio em Patos, mas não levava
nada para Carmésio, nem ele lhe entregava nada. Que
foram apreendidas duas balança de precisão.”  (ré
Rossana Medeiros de Souza, nas fls. 177/178
verso)
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Como se percebe, a prova é harmoniosa, pois os
testemunhos se mostraram coerentes, firmes e suficientes para fomentar
autorias e materialidades dos crimes.

Os depoimentos dos policiais que realizaram as prisões
em flagrante e a apreensão das drogas, que são coerentes entre si, tanto
na esfera inquisitorial quanto na judicial, indicam as autorias delitivas das
recorrentes, não havendo motivos para se duvidar dos testemunhos
apresentados.

Em  relação  ao  depoimento dos milicianos, a
jurisprudência firma entendimento de  sua  relevância nos  casos dessa
natureza.

Senão vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHOS DOS
POLICIAIS. VALIDADE. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE.
NECESSIDADE. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. Comprovado nos autos que o acusado
incorreu em uma das condutas do art. 33 da Lei nº
11.343/06, sobretudo diante dos depoimentos dos
policiais militares que efetuaram sua prisão em
flagrante, confirmados sob o crivo do contraditório, não
há que se falar em absolvição por ausência de provas.
2. Os depoimentos de policiais como
testemunhas, gozam de presunção iuris tantum
de veracidade, portanto, prevalecem até prova
em contrário. 3. Fixadas as penas-base com
excessivo rigor e em dissonância com os elementos
extraídos dos autos, imperiosa sua redução. 4.
Tratando-se de acusado reincidente e possuidor de
maus antecedentes, não há como reconhecer o
privilégio do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 5.
Imperiosa a manutenção do regime inicial fechado em
se tratando de condenação no art. 33, caput, da Lei de
Drogas, nos exatos termos do §1º, do artigo 2º, da Lei
nº 8.072/90, sendo incabível, da mesma forma, a
substituição da pena corporal por pena restritiva de
direitos.” (TJMG; APCR 1.0016.12.004634-
3/002; Rel. Des. Eduardo Machado; Julg.
18/11/2014; DJEMG 26/11/2014)

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
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ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA
USO. IMPOSSIBILIDADE. TESTEMUNHO DE POLICIAIS.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DO
ANIMUS ASSOCIATIVO. SENTENÇA MANTIDA POR
SEUS JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Materialidade e autoria
suficientemente demonstradas pelos laudos periciais e
depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em
flagrante. II. Os testemunhos de policiais
revestem-se de credibilidade por ostentarem
presunção de veracidade. Ademais, estão
harmonizados entre si, possuem compatibilidade
com as demais provas dos autos, inexistindo
qualquer indicativo de que os policiais estariam
propositadamente imputando conduta delituosa
aos apelantes. III. No caso em tela, ficou
devidamente caracterizado o animus associativo, a fim
de configurar o delito de associação para o tráfico de
drogas, não havendo que se falar em absolvição no que
diz respeito ao referido ilícito. lV. Sentença
devidamente fundamentada, adequada aos preceitos
legais e ao princípio da individualização da pena.
Recurso conhecido e improvido, em consonância com o
parecer ministerial.” (TJAM; Proc. 0226386-
78.2012.8.04.0001; Segunda Câmara
Criminal; Rel. Des. Djalma Martins da Costa;
DJAM 19/11/2014; Pág. 64)

”PROCESSO PENAL. PROVA. TESTEMUNHOS DE
POLICIAIS. Os relatos de policiais têm eficácia
probatória, preponderando sobre as palavras
isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos
e estiverem em harmonia com o restante da
prova. Penal. Reincidência considerada em primeira
instância para fins de agravar a pena do agente.
Alegação de bis in idem. Improcedência. A reincidência
deve ser considerada justamente para uma melhor
individualização da pena. Tóxicos. Crime de tráfico
ilícito de drogas. Lei nº 11.343/06, art. 33. Condenação
imposta em primeira instância. Alegação defensiva de
que a pena de multa cominada pelo legislador (de 500
a 1.500 dias-mula) viola princípios da Constituição da
República. Improcedência. Tese afastada.” (TJSP;
APL 0024576-19.2014.8.26.0050; Ac.
7980975; São Paulo; Nona Câmara de Direito
Criminal; Rel. Des. Souza Nery; Julg.
30/10/2014; DJESP 11/11/2014)
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Com grifos nossos

O Supremo não diverge:

"A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida  ou  suspeita" (STF,  RT  68/64  e
168/199).

"VALIDADE  DO  DEPOIMENTO  TESTEMUNHAL  DE
AGENTES  POLICIAIS.  O  valor  do  depoimento
testemunhai  de  servidores  policiais  -  especialmente
quando  prestado  em  juízo,  sob  a  garantia  do
contraditório  -  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.  O  depoimento
testemunhai do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente  ou  quando  se  demonstrar  -  tal  como
ocorre  com  as  demais  testemunhas  -  que  as  suas
declarações  não  encontram  suporte  e  nem  se
harmonizam  com  outros  elementos  probatórios
idôneos." (STF,  l.a  Turma,  HC n.°  73.518/SP,
Rei. Min. Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96: in
DJU 18.10.96).

Portanto, há provas concretas e convincentes de que as
apelantes cometeram o delito tipificado no art. 33, da Lei de Tóxicos.

Além  disso,  não  é  necessário  que  o  agente  seja
alcançado na posse direta ou até mesmo vendendo a droga, bastando
elementos probantes que indiquem como certa a destinação comercial da
droga. Nesse diapasão:

"Para  a  caracterização  do  tráfico  de  entorpecente,
irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi
colhido  no  próprio  ato  da  venda  da  mercadoria
proibida.  Ademais,  esse  delito  é  de  caráter
permanente, consumando-se com a detenção do tóxico
pelo agente para comercialização" (RT- 714/357).

"Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a
formação  de  um  juízo  de  certeza,  pois  tal
convencimento  pode  resultar  satisfatoriamente
comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias
que cercam o agente envolvido" (RT- 729/542).
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Oportunamente  ainda  saliento  que,  “traficante  não  é

apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de
algum modo, participa da produção e na circulação de drogas (...)” (TJRS
- AC nº 69.100.048-3 - Rei. Nilo Wolf - RJTJRS 151/216 e RF 320/237).

Dessa  forma,  tem-se  como  configurado  o  delito  de
tráfico (artigo 33, da Lei 11.343/06), sendo impossível acolher o pedido
defensivo de absolvição de ambas.

Nesse esteio:

"PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL  APELAÇÃO  CRIMINAL
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
(ARTS. 33 E 35 DA LEI N° 11.343/2006). APELAÇÕES
INTERPOSTAS POR JOSÉ DANIEL VICENTE FERNANDES
E  EDUARDO  LUIZ  DE  ANDRADE.  PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  MERCANCIA  DA
DROGA  EVIDENCIADA.  ASSOCIAÇÃO  HABITUAL  E
PERMANENTE  CARACTERIZADA.  REDUÇÃO  DA  PENA.
IMPOSSIBILIDADE.  MERCANCIA  DE  GRANDE
QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGA EVIDENTE.
APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.333511.3431. O
crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput,  da Lei  n° 11.343/06, possui múltiplos núcleos
penais incriminadores, sendo suficiente a prática de um
deles para a configuração do delito em relevo, restando
comprovada,  in  casu,  a  conduta  de  vender  material
entorpecente.  3311.3432.  Verificada  a  natureza
permanente  e  habitual  da  associação  para  fins  do
cometimento  do  delito  de  tráfico  de  drogas,
configurado  está  o  tipo  previsto  no  art.  35,  da  Lei
11.343/06.3511.343."  (TJRN  2010.009679-6,
Relator: Desa. Maria Zeneide Bezerra, Data de
Julgamento: 16/06/2011)

"Art. 33. da Lei n° 11.343/06 - Caracterização. Para a
configuração do crime previsto  no art.  33 da Lei  n°
11.343/06,  não  se  exige  qualquer  ato  de  tráfico,
bastando,  como na espécie,  que o agente tenha em
depósito a substância entorpecente. Da mesma forma,é
inexigível  a "traditio"  para a consumação do delito.".
(TJSP  -  Apelação:  APL  990100211862  SP.
Relator(a): Wilson Barreira. DJ 13/07/2010)

"... Restou provado nos autos a configuração do delito
de  tráfico  ilícito  de  entorpecentes,  não  tendo
procedência  o  pleito  de  desclassificação  para  o  uso,
visto que o tipo penal previsto no caput do art. 33 da
Lei  n°  11.343/06  é  crime de  natureza  múltipla,  e  a
prática de qualquer das condutas descritas no preceito



18
primário da norma autoriza a condenação pelo crime de
tráfico..." (TJPE  –  APL  199794  PE.
0001831572008817001. DJ 20/04/2010)

Hodiernamente, vislumbro que o tráfico de drogas é um
dos  maiores  malefícios  que  aflige  a  humanidade,  destroçando  famílias
inteiras,  sem fazer  distinção  de  cor,  idade,  raça  ou  credo.  As  drogas
matam  tanto  pelo  consumo  quanto  pela  violência  que  envolve  sua
comercialização.  É  um  mal  que  precisa  ser  combatido  com  rigor  e
veemência para que seja extirpado da sociedade.

Sem  mais,  nas  hipóteses  examinadas,  todos  os
elementos compõem o sistema das provas e valem por sua idoneidade e
poder  de  convencimento  (CPP,  art.  239),  levando  à  certeza  da
manutenção da condenação imposta.

No que se refere aos crimes previstos nos artigos 12 e
16,  da  Lei  nº  10.826/2003,  apenas  imputados  a  ré  Rucinara  da  Silva
Ferreira, basta dizer, sem maiores digressões, que o crime restou provado
em relação a esta, conforme bem concluiu a respeitável sentença, pelo
que deve ser mantida integralmente.

Logo, considerando que a arma de fogo, acessórios, e
munições encontradas estavam em posse de Rucinara da Silva Ferreira, o
delito praticado pela apelante não foi outro, senão o previsto no art. 16,
da Lei 10.826/2003. 

É o tipo penal:

“Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer,
receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que
gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter
sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou
munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.”

Da prova oral produzida nos autos,
incontestavelmente, depreende-se que a  apelante tinha ciência da
existência das  armas  e dos demais artefatos apreendidos, infringindo,
pois, o tipo penal previsto no art. 16, da Lei n. 10.826/03.

Impende salientar que o crime previsto no art. 16, da
Lei nº 10.826/2003 constitui delito de ação múltipla, que açambarca, de
forma alternativa, a posse, o porte, a aquisição, o transporte ou o
fornecimento da arma pelo agente, dentre outros, não se exigindo a
respectiva consumação de todos os resultados para a configuração do
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crime, mas apenas de um deles.

Posto isso, tenho que a fundamentação da sentença
para a condenação encontra-se irrepreensível.

Sobre o delito, vale constar:

“(…) 2. Para que se configure o delito previsto no
referido artigo 16 da Lei 10.826/03, não é necessária a
comprovação de que o agente tenha ciência de que se
trata de armamento de uso restrito, bastando, apenas,
que seja ele possuidor, ou porte, a referida arma de
fogo, sendo inviável, pois, a desclassificação almejada.
(...). 5. Possuir arma de fogo de uso restrito no interior
da residência configura o tipo penal previsto no art. 16,
da Lei 10.826/03. 6. Sendo as circunstâncias judiciais
em sua maioria favoráveis aos réus, as penas-base dos
mesmos devem ser reduzidas.” (TJMG - AP
0342602-97.2010.8.13.0145, Relator:  Des.
(a) RUBENS GABRIEL SOARES, DJ:
10/02/2012)

“(...) Se restou comprovado nos autos que os réus se
dedicavam à atividade criminosa, torna-se inaplicável a
causa de diminuição de pena, conforme prescrito no
art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. ...” (TJMG - AP:
0342602-97.2010.8.13.0145, Relator: Des.(a)
RUBENS GABRIEL SOARESDJ: 10/02/2012)

Desta forma, malgrado a irresignação da apelante, não
procede a pretensão absolutória, pois sua ação se sucumbe ao tipo penal
descrito no art. 16 da Lei 10.826/03, vez que restou provado o crime
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 

No mesmo esteio caminha a posse irregular de artefato
bélico e/ou arma de uso permitido. Como se sabe, o crime tipificado no
artigo 12, do Estatuto do Desarmamento, é delito de perigo abstrato, quer
dizer, para sua configuração a Lei requer apenas a probabilidade de dano,
cujo objeto jurídico imediato é a segurança coletiva, bastando a simples
posse  irregular  de  arma  de  fogo  ou  munição,  em  desacordo  com
determinação legal ou regulamentar, para caracterizar o ilícito penal do
artigo 12 da Lei nº 10.826/03. Logo, resta configurado o crime apurado
nestes autos.

Vejamos a jurisprudência:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  POSSE  ILEGAL  DE  ARMA  DE
FOGO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA  CABALMENTE
DEMONSTRADAS.  INEXIGIBILIDADE  DE  CONDUTA
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DIVERSA.  INOCORRÉNCIA.  CONDENAÇÃO.
IMPERIOSIDADE.  RECURSO  PROVIDO.  1.  Restando
cabalmente demonstrado que o agente possuía arma
de  fogo  de  uso  permitido  sem  autorização  e  em
desacordo  com  determinação  legal  ou  regulamentar,
imperiosa é a sua condenação nas disposições do art.
12  da  Lei  nº  10.826/03.  2.  Os  cidadãos  têm  à
disposição  meios  adequados  de  combater  eventuais
lesões  ou  ameaças  à  sua  esfera  de  direitos,  não
estando autorizado o irrestrito porte ou posse de arma,
sob  pena  de  voltarmos  ao  estado  da  barbárie  e  da
justiça  privada.  3.  Recurso  provido.” (TJMG; APCR
1.0713.11.009514-6/001;  Rel.  Des.  Eduardo
Brum;  Julg.  07/05/2014;  DJEMG
14/05/2014) 

“PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  Apelação.  Furto  de
energia elétrica e posse irregular de arma de fogo de
uso permitido. Art. 155, § 3º do Código Penal e art. 12
da Lei nº 10.826/03. Pleito de absolvição do crime de
furto.  Alegada  ausência  de  comprovação.
Impossibilidade. Materialidade comprovada nos autos.
Laudo pericial do itep e prova testemunhal atestando a
ocorrência do delito. Pleito de absolvição do delito de
posse de arma de fogo. Impossibilidade. Materialidade
comprovada pelo auto de exibição e apreensão e laudo
de exame de arma de fogo. Crime de perigo abstrato.
Pleito  subsidiário  de  substituição  das  penas  de
detenção  e  reclusão  por  restritivas  de  direito.
Impossibilidade.  Substituição  já  realizada  pelo
magistrado a quo. Conhecimento e desprovimento do
apelo.” (TJRN;  ACr  2014.013695-1;  Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Glauber  Rêgo;  DJRN
18/12/2014)

Por  fim,  a  redução  esperada das  penas,  pelo  pedido
genérico  de  aplicação  de  alguma atenuante  resta  impossível,  vez  que
resvala no fato de que as penas-bases das rés, tanto para o delito comum
de tráfico de drogas para ambas as apelantes, ou mesmo naqueles do
Estatuto do Desarmamento, inerentes tão somente a ré Rucinara da Silva
Ferreira,  foram fixadas em seus mínimos legais previstos em abstratos
para os tipos penais.

Tendo as penas-bases para os delitos pelos quais as rés
foram condenadas sido estipuladas nos mínimos legalmente previsto no
ordenamento penal vigente, estas não poderão ser reduzidas, conforme
entendimento expresso na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Tal redução é impossível, por força da Súmula. 231 do
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“Súmula 231. A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal.”

Assim,  sem  mais  delongas,  CONHEÇO  E  NEGO
PROVIMENTO AOS APELOS, em harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente,  em
exercício,  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Arnóbio  Alves
Teodósio (com jurisdição limitada), Relator, João Batista Barbosa
(Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  João
Benedito da Silva), Revisor, e Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão, o representante do Ministério
Público,  Álvaro  Cristino  Pinto  Gadelha  Campos,  Procurador  de
Justiça.

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, 24 de março de 2015.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


