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GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000399-30.2015.815.0351  – 1ª Vara da Comarca de
Sapé
RELATOR :  Dr. Carlos Antônio Sarmento Juiz convocado para substituir o Des.
Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE : Ana Cristina Pontes de Araújo
ADVOGADO : Wellington Silva de Albuquerque, OAB/PB 19.960
APELADO : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES.  MATERIALIDADE E AUTORIA
INQUESTIONÁVEIS.  CONFISSÃO  DA  ACUSADA.
PENA.  NULIDADE DA SENTENÇA.  DECISÃO QUE
NÃO  REALIZOU  A  ANÁLISE  DAS
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.  PRINCÍPIO  DA
INDIVIDUALIZAÇÃO  DA  PENA.  DEFEITO
INSANÁVEL. PREJUÍZO CONSTATADO.  NULIDADE
PARCIAL  DA  SENTENÇA  DECLARADA  DE
OFÍCIO.
 A omissão no tocante à análise das circunstâncias
judiciais  do artigo 59 do Código Penal  constitui  defeito
insanável  e  inegável  afronta  ao  princípio  da
individualização  da  pena,  de  modo  que,  restando
constatado  que  a  sentença  guerreada  não  analisou  as
referidas  circunstâncias,  a  decisão  deve  ser  anulada
parcialmente para retificação do defeito.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em DE OFÍCIO, ANULAR PARCIALMENTE A
SENTENÇA.



RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pela Sra. ANA
CRISTINA PONTES DE ARAÚJO, por  meio  da qual se insurge contra sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sapé, que julgou procedente denúncia
ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, condenando-lhe a pena de 4
anos  e  4  meses  de reclusão,  além 333 dias-multa,  a  ser  cumprida  inicialmente  em
regime semiaberto, sendo-lhe imputada a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei
nº 11.343/2006 (tráfico ilícito de substância entorpecente).

Exsurge da inicial acusatória (fls. 02/02v) que, no dia 23  de
fevereiro de 2015, a acusada foi interceptada pela Polícia Rodoviária Federal, no posto
conhecido como “Café do Vento”, oportunidade em que portava 845 g (oitocentos e
quarenta  e  cinco gramas)  da  substância  entorpecente  conhecida  popularmente  como
maconha.  A  acusada  estava  sendo  conduzida  por  um  transporte  alternativo,  cujo
motorista  não tinha ciência  sobre a  referida ilicitude,  porém,  ao  ser  abordada pelos
policiais, a apelante confirmou ser proprietária da droga.

Diante desses fatos, o parquet estadual denunciou a acusada
pela  prática  de  tráfico  ilícito  de  substância  entorpecente  (art.  33  da  Lei
11.343/2006).

Devidamente notificada, a ré apresentou alegações preliminares
(fls. 30/32), argumentando, genericamente, discordar dos termos da acusação inicial.

Recebida a denúncia em 14/07/2015  (fl. 67), a  ré foi
regularmente intimada  para  comparecer  à  audiência  de  instrução  e  julgamento,  em
obediência ao procedimento da Lei 11.343/2006.

Finda a instrução processual, a denunciada foi sentenciada pela
Juíza Virgínia de Lima Fernandes Moniz, sendo condenada nas penas já mencionadas,
as quais foram estabelecidas da seguinte forma: na primeira fase da dosimetria, houve
fixação da pena-base em 7 anos de reclusão e 500 dias-multa, restando imutável na
segunda fase, tendo em vista a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na
terceira fase, a pena foi reduzida em 1/3, diante da causa especial de diminuição de pena
prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, tornando-a definitiva em 4 anos e 8
meses de reclusão e 334 dias-multa.

Inconformada, a réu opôs embargos declaratórios, solicitando a
retificação  da  sentença,  já  que  deixou  de  reconhecer  a  circunstância  atenuante  da
confissão, sendo o pleito prontamente atendido pelo juízo primevo, que reduziu a pena e
tornou-a definitiva em 4 anos e 4 meses de reclusão, além de 333 dias-multa.

Devidamente intimada, a ré interpôs apelação criminal (fl. 145),
pleiteando, através das razões de fls. 146/159, redução da pena-base para o mínimo
legal,  já  que,  mesmo  diante  de  circunstâncias  judiciais  favoráveis,  o  juiz  fixou  a
reprimenda em 7 anos de reclusão. Pugna, igualmente, pela diminuição da pena em 1/3
na segunda fase da dosimetria, tendo em vista a confissão do delito. Já na terceira fase,
pretende que o patamar de diminuição previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, seja
aplicado  em sua  fração  máxima.  Operada  a  diminuição  da  pena  nas  três  fases  da
dosimetria, requer a substituição da pena corporal por penas restritivas de direito, bem
como que o início de cumprimento ocorra no regime aberto.



Em contrarrazões, o Parquet rebate os argumentos defensivos e
pugna pela manutenção do decisum recorrido (fls. 161/162v).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do insigne Dr.
Francisco  Sagres  Macedo  Vieira   –  Procurador de Justiça –, manifestou-se pela
declaração de ofício da nulidade parcial da sentença, porquanto ter deixado de realizar a
dosimetria da pena (fls. 192/201).

É o relatório. 

VOTO: 

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos para a sua
admissão.

In casu,  não há dúvidas  acerca da materialidade e  autoria  do
delito, já que a ré confessou a prática do crime em seu interrogatório, nos seguintes
termos:

“[...]  que  são verdadeiras  as  acusações que lhe são  feitas;  que  a
droga não lhe pertencia;  que a mala onde se  encontrava a droga
pertence  a  interrogada;  que  iria  levar  para  cidade  de  Campina
Grande, a pedido de Bruno que mora em Marcos Moura; que iria
receber  cento  e  cinquenta  reais  pelo  transporte;  que  não conhece
Joanildo Dias da Silva Júnior e que o abordou na BR para que lhe
desse  carona;  que  Joanildo  se  apresentou  como  transporte
alternativo;  que  a  interrogada  é  usuária  de  maconha  e  apenas
consome a droga quando vem visitar parentes em João Pessoa, pois
na sua cidade não há drogas para ser adquirida; que conheceu Bruno
na época de colégio na época de colégio e o conheceu no facebook;
que no dia em que estava voltando para sua cidade, Bruno ligou e
pediu que a interrogada levasse a droga para Campina Grande; que
a interrogada conscientemente sabia tratar-se de maconha e aceitou
levar a droga”. 

As testemunhas ouvidas em juízo também confirmaram o fato
delituoso  em  apreço,  imputando  à  ré  a  prática  do  tráfico  ilícito  de  substâncias
entorpecentes. Nesse esteio, destacam-se os depoimentos prestados por Joanildo Dias da
Silva  Júnior  (fl.  108),  motorista  alternativo,  e  pelos  Policiais  Rodoviários  Federais
Renato Stopp Coelho (mídia digital de fl. 95) e André Nunes da Silva (fl. 110).

Merece destaque, também, a coerência dos depoimentos quando
comparados  àqueles  que  foram prestados  na  esfera  policial,  ficando  demonstrado  o
acerto do juízo primevo na prolação do édito condenatório. 

Portanto,  seja  pela  confissão  da  ré,  seja  pelos  depoimentos
testemunhais, não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime narrado na
peça inicial. 

Passemos à  análise  da dosimetria  da pena,  a  qual  constitui  o
único objeto do recurso interposto pela defesa.

In casu, entendo que, neste ponto, a sentença deve ser anulada,



vez que o juízo simplesmente omitiu-se no tocante à análise das circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Penal, ou seja, fixou a pena-base em 7 anos de reclusão, sem,
contudo, valorar os preceitos estabelecidos pela norma supramencionada. Nesse sentido,
transcrevo a decisão guerreada:

“Ante o exposto, e tendo em vista o que mais dos autos constam,
e princípios de direito aplicáveis à espécie, com arrimo na lei
processual  vigente,  JULGO  PROCEDENTE  A  PRETENSÃO
PUNITIVA  DO  ESTADO,  PARA  CONDENAR  ,  COMO  DE
FATO CONDENO, ANA CRISTINA PONTES DE ARAÚJO, já
qualificada, dando-a como incurso nas penas do art. 33 da Lei
11.343/2006.  Considerando  as  circunstâncias  judiciais  acima
analisadas, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 07 (sete)
anos  de  reclusão  e  500  (quinhentos)  dias-multa.  Inexistem,
ainda,  circunstâncias  agravantes  a  considerar.  Assim,  passo
para a 3ª fase e, por ser o réu primário e de bons antecedentes,
aplico  a  causa  de  diminuição  prevista  no  §4º,  do  art.  33,
reduzindo a pena em 1/3, ou seja, em 02 anos e 04 meses e 166
dias-multa, perfazendo um total de 04 (quatro) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa,
que  deve  ser  calculada  à  razão  de  1/30  do  salário  mínimo
vigente  à  época  do  fato,  tornando-a  definitiva  à  míngua  de
outras circunstâncias majorantes ou minorantes”.

Denota-se,  portanto,  que  não  obstante  tenha  utilizado  a
expressão  “considerando  as  circunstâncias  judiciais  acima  analisadas”,  em  nenhum
momento houve essa análise. Ressalte-se que o defeito não foi corrigido após o manejo
de embargos declaratórios, pois, ao apreciá-lo, o juízo primevo apenas reconheceu a
atenuante da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda.

Repise-se que a omissão em analisar as circunstâncias judiciais
do artigo 59 fere o princípio da individualização da pena, e, não bastasse, esse Tribunal
ad quem  não  tem o  poder  de  suprir  a  referida  omissão,  sob  pena  de  supressão  de
instância. Diga-se, por fim, que a pena mínima do crime de tráfico ilícito de substâncias
entorpecentes é de cinco anos, e não sete anos como explicitado na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria
de Justiça, DECLARO, DE OFÍCIO, A NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA,
devolvendo  os  autos  ao  juízo  de  primeira  instância  a  fim  de  o  equívoco
supramencionado seja retificado, observando os preceitos estabelecidos neste acórdão.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, decano no exercício da Presidência, dele
Participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Antônio Sarmento
(juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha
Ramos)  e  Marcos  William de  Oliveira  (juiz  de  Direito  convocado,  com jurisdição
limitada,  para substituir o Exmo. Des. Joás de Brito Pereira Filho), revisor e Carlos
Martins Beltrão Filho. Ausente justificadamente o Desembargador Luiz Sílvio Ramalho
Júnior).



Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor  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, 06 de dezembro de 2016.

                                                       Carlos Antônio Sarmento
            juiz convocado


