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Segundo o STF, não se afigura possível o recurso
em  liberdade  requerido  quando  confirmada
sentença  condenatória  em  segundo  grau,
devendo ter imediata execução provisória.

O nível de gravidade do ilícito tipificado no artigo
33 da Lei 11.343/2006 se evidencia tão extremo
que o legislador não atribuiu exclusividade a uma
única  conduta  para  a  caracterização  da
traficância, ou seja, “a atividade mercantil/venda”,
é  um  agir  que  integra  as  demais  dezessete
condutas  que  autorizam  o  Estado  a  impor
responsabilidade penal por crime de tráfico. Logo,
o  simples  ato  de   “ter  em  depósito”  drogas  é
suficiente para adequar a conduta ao tipo penal
definido como “tráfico ilícito de entorpecente”.
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Há de ser a pena-base reduzida quando majorada
em  excesso  e  resultante  de  fundamentação
genérica, sob pena de afronta aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.

Não  pode  um  mesmo  fato  da  folha  de
antecedentes penais da acusada ser considerado
em  dois  momentos  da  dosimetria  da  pena,  ou
seja, como maus antecedentes e, posteriormente,
como  reincidência,  sob  pena  de  bis  in  idem.
Inteligência do enunciado 241 da Súmula do STJ.

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 REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,
DAR PROVIMENTO  PARCIAL AO APELO PARA REDUZIR A PENA PARA
07 (SETE) ANOS E 05 (CINCO)  MESES E MULTA, MANTIDO O REGIME
FECHADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por  Rosilene Targino

Sobrinho contra  sentença proferida pelo  Juízo de Direito  da comarca de

Solânea que a condenou como incursa nas sanções penais do art. 33 da Lei

n.º 11.343/06, ao reconhecer que a apelante, no dia 28 de dezembro de 2015,

fora  presa  em flagrante  por  ter  armazenado,  no  interior  de  sua residência,

drogas sem autorização legal.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  176/185),  a  apelante  requer,

preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, em respeito ao princípio da

presunção da inocência. No mérito, pretende a sua absolvição, nos termos do

art. 386, incisos II, V e VI, do CPP. Por fim, pleiteou a reforma da pena. Entre

outros  argumentos,  afirma que  não  há  provas  suficientes  para  um decreto

condenatório, devendo-se aplicar o princípio do in dubio pro reo. Ainda, alega

que a pena-base fora exacerbada e descabida a aplicação da reincidência.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ao oferecer  contrarrazões  (fls. 186/200), o Ministério Público  a

quo  pleiteia o desprovimento do apelo, mantendo a sentença guerreada em

todos  os  seus  termos,  considerando,  a  partir  das  provas  documentais

colacionadas, comprovadas a autoria e materialidade do delito pela acusada.

Da  mesma  forma,  a  Procuradoria  de  Justiça,  através  do  seu

Procurador de Justiça em substituição, Dr. José Roseno Neto, exarou parecer

(fls. 217/224) opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Narra a inicial acusatória (fls. 02/04) que, no dia 28 de dezembro

de 2015, por volta das 05h00min, nas imediações da Rua Bela Vista, na cidade

de Solânea/PB, a acusada fora presa em flagrante por ter  armazenado,  no

interior de sua residência, drogas sem autorização legal.

De acordo com os autos, no dia, hora e local supramencionados,

os  policiais  foram à residência  da  denunciada para  cumprir  o  Mandado de

Busca e Apreensão de Bens de n.º 00001513-69.2015.815.0461, expedido pelo

Juiz da Comarca de Solânea/PB, e após realizarem diligências, os policiais lá

encontraram em um dos quartos:  03 (três)  chaves de motocicleta,  01 (um)

canivete, 01 (uma) faca, 15 (quinze) pequenas embalagens de substância ilícita

Cannabis  sativa  linneu,  conhecida  popularmente  como  “maconha”,  sacolas

utilizadas  na  embalagem de entorpecentes,  01  (um)  espeto  de  metal  e  14

(catorze) aparelhos celulares de marcas distintas. 

Pelos fatos narrados, foi a apelante denunciada nos termos do art.

33 da Lei n.º 11.343/06.

Concluída a instrução criminal, foi proferida sentença pelo  Juízo

Desembargador João Benedito da Silva
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de Direito da comarca de Solânea para  condenar a acusada como incursa

nas penas do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, sendo-lhe atribuída a reprimenda

final  de  10 (dez) anos de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-

multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. 

Insatisfeita,  a  condenada  interpõe  recurso  de  apelação,

requerendo, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade, em respeito ao

princípio da presunção da inocência. No mérito, pretendendo a sua absolvição,

nos termos do art. 386, incisos II, V e VI, do CPP, afirmando inexistir provas

suficientes para um decreto condenatório, havendo dúvidas acerca da autoria

do crime. Por fim, requereu a reforma da pena, alegando que a pena-base fora

exacerbada  e  que  fora  descabida  a  aplicação  da  reincidência  nas

circunstâncias  judiciais  e  nas  circunstâncias  agravantes,  simultaneamente,

violando a súmula 241 do STJ. 

Pois bem.

PRELIMINARMENTE:

Do direito de recorrer em liberdade:

Alega a defesa que decisão referente à prisão da apelante não

possui  fundamentação  idônea,  uma  vez  que  a  ré  possui  ocupação  lícita  e

residência fixa, além de não ter obstruído a instrução criminal, a ordem pública

ou a aplicação da lei penal, resultando em violação do princípio de presunção

da inocência.

Em que pese o pleito da defesa, o recurso em liberdade requerido

não se afigura possível em face da decisão do STF (ARE 964246) no sentido

de  que  a  sentença  condenatória  confirmada  em  segundo  grau  permite  a

imediata execução provisória.

Desembargador João Benedito da Silva
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Sem razão a apelante, rejeito a preliminar.

NO MÉRITO:

 Em suas razões, pretendendo a absolvição, alega a apelante que

não há provas suficientes para um decreto condenatório, devendo-se aplicar o

princípio do in dubio pro reo, posto que a acusação não conseguiu demonstrar

que os fatos efetivamente ocorreram e que fora a sua conduta que causou

lesão ao bem juridicamente protegido.

 Inicialmente, no que tange à materialidade delitiva, tem-se que

está comprovada, por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 06/09), termo

de apresentação e apreensão (fls. 14) e exame de constatação de droga ilícita

(fls.  20/21  e  23),  onde  consta  tratar-se  de  apreensão  de  substância  ilícita

denominada de Cannabis sativa linneu (Maconha).

Quanto  à  autoria,  encontra-se  igualmente  demonstrada  no

conjunto  probatório,  em  especial,  através  dos  depoimentos  testemunhais.

Vejamos:

A testemunha  Afrânio Soares da Silva, confirmou judicialmente

(mídia digital fl. 105) o depoimento prestado em esfera policial (fl. 06), onde

disse:

“Que  no  dia  de  hoje,  ao  ser  dado  cumprimento  ao
mandado  de  Busca  e  Apreensão  de  nº  0001519-
69.2015.815.0461, expedido pelo Juiz da Comarca de
Solânea, na residência da pessoa de Rosilene Targino
Sobrinho, situada na Rua Bela Vista, S/N, cidade de
Solânea; que foram procedidas as buscas no interior
da residência; que em um dos quartos foi encontrado
03 (três) chaves de motocicleta, 01 (um) canivete, 01
(uma)  faca,  15  (quinze)  trouxinhas  de  substância
semelhante  a  MACONHA,  sacolas  utilizadas  na
embalagem para drogas, 01 (um) espeto de metal e 14
(catorze)  aparelhos  celulares,  sendo  05  (cinco)  de

Desembargador João Benedito da Silva
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marca  SAMSUNG,  05  (cinco)  de  marca  NOKIA,  01
(um) de marca LG, 01 (um) marca motorola, 01 (um)
marca Multilaser e 01 (um) de marca MEU; que diante
disso,  Rosilene  foi  conduzida  à  delegacia  para  as
providências cabíveis”.

Da mesma forma, o policial e testemunha, Paulo César Dias de

Melo Júnior,  também confirmou em juízo (mídia digital fl. 105) o depoimento

prestado perante a autoridade policial (fl. 07), afirmando:

“Que na manhã de hoje participou do cumprimento do
Mandado  de  Busca  e  Apreensão  de  nº  0001519-
69.2015.815.0461, expedido pelo Juiz da Comarca de
Solânea, na residência da pessoa de Rosilene Targino
Sobrinho, situada na Rua Bela Vista, S/N, cidade de
Solânea; que no interior da residência foi localizado,
no interior do quarto, 01 (um) canivete, 01 (uma) faca,
15  (quinze)  trouxinhas  de  substância  semelhante  a
MACONHA,  sacolas  utilizadas  na  embalagem  para
drogas,  01  (um)  espeto  de  metal  e  13  (treze)
aparelhos  celulares,  sendo  05  (cinco)  de  marca
SAMSUNG, 05 (cinco) de marca NOKIA, 01 (um) de
marca LG,  01 (um) marca motorola,  01 (um) marca
Multilaser e 01 (um) de marca MEU; que no interior da
residência estava ROSILENE e seus filhos; que esta
alegou  que  o  material  apreendido  pertencia  a  seus
filhos”. 

Vejamos o que a acusada,  Rosilene Targino Sobrinho,  alegou

quando interrogada em sede policial (fl. 08), vindo a ratificar a versão em juízo

(mídia digital fl. 105):

“Que na manhã de hoje por volta das 05h00min, foi
acordada  por  policiais  em  sua  residência;  que  os
mesmos  apresentaram  um  mandado  de  busca  e
apreensão;  que  permitiu  a  entrada  dos  policiais,  os
quais fizeram uma revista em toda residência; que a
todo tempo acompanhou as buscas realizadas; que a
respeito do material apreendido, a interrogada afirma
que as drogas não lhe pertencem, pertencem ao seu
filho;  que  a  respeito  das  embalagens  plásticas
encontradas,  afirma que é para fazer 'dim-dim',  pois
vende 'dim-dim' para sustentar os filhos; que indagada
a  respeito  dos  celulares  apreendidos,  a  ora
interrogada afirma que os adquiriu através de trocas

Desembargador João Benedito da Silva
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na feira, pois negocia com celulares; que dos celulares
apreendidos,  a  maioria  está  danificada,  apenas  03
(três) estão funcionando perfeitamente; que sobre as
chaves de motocicletas encontradas, a ora interrogada
afirma  que  pertencem  a  seu  filho,  não  sabendo
informar a procedência destas chaves; que afirma que
seu filho é usuário de maconha; que afirma não traficar
drogas; que já foi presa e processada anteriormente
pelo crime de Tráfico de Drogas”. 

Embora a ré negue categoricamente ser traficante de drogas, ao

afirmar  que  os  entorpecentes  pertencem  ao  seu  filho,  que  é  usuário,  sua

versão cai por terra, diante das provas colacionadas ao longo da instrução, as

quais  são  mais  do  que  suficientes  para  ensejar  a  condenação  que  lhe  foi

imposta, já que a mesma não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de

desconstituir a prova contra si produzida. 

Os depoimentos prestados judicialmente (mídia digital fl. 105) por

Edson Rocha, Luana Cíntia e Rosilda Andrade  em nada ajudaram para o

deslinde do presente feito, apenas descrevendo como foi feita a abordagem

policial e reafirmando que a droga era do filho da acusada.

Diante  do exposto,  vê-se  que foi  apreendido,  na  residência  da

acusada,  15  (quinze)  trouxinhas  (embrulhos)  da  substância  entorpecente

conhecida  como  maconha,  embaladas  de  forma  individual  e  prontas  para

serem  vendidas  ao  usuário,  além  de  que  foram  encontrados  14  (catorze)

aparelhos celulares, sem notas fiscais, e 03 (três) chaves de motocicletas, as

quais não restaram demonstradas as origens. 

Ademais,  dos  depoimentos,  é  possível  a  constatação  que  a

residência da ré (local de apreensão das drogas) se localiza em uma região

conhecida pela comercialização de entorpecentes da cidade de Solânea (bairro

do Bela Vista). No mais, ressalta-se, também, o fato de que a acusada já se

envolveu anteriormente em outro processo por crime de tráfico de entorpecente

(antecedentes fls. 72), vindo a ser condenada, como ela mesma confessou em

Desembargador João Benedito da Silva
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seu interrogatório judicial (mídia digital fl.105) e fora confirmado pelas demais

testemunhas de defesa.

Assim,  mister  ressaltar  que,  para  que  se  configure  o  crime  de

tráfico de entorpecente não se faz necessário a mercantilização da droga, mas

tão somente a prática de um dos núcleos previstos pelo art.  33 da Lei  n.º

11.343/06. Assim, em que pese não haver comprovação fática da venda de

narcóticos, o crime se configura, haja vista, como dito anteriormente, ter sido

encontrada,  armazenada,  as  drogas  descritas  no  termo de  apresentação  e

apreensão (fls. 14). Além disso, as embalagens plásticas geralmente usadas

para acondicionar drogas são indícios da destinação comercial do produto. 

Posto isso, não há que se falar em insuficiência probatória e nem

na aplicação do princípio do  in dubio pro reo, ante a devida comprovação e

ausência de dúvidas quanto a autoria e materialidade, onde demonstra-se que

a ora apelante praticou um dos tipos mistos alternativos presentes no art. 33,

da Lei n.º 11.343/06, qual seja o de TER EM DEPÓSITO. Assim, entendo por

ser mantida a sentença condenatória.

Da dosimetria da pena:

A defesa requereu, ainda, em suas razões, a reforma da pena-

base,  alegando  que  fora  exacerbada  e  que  fora  descabida  a  aplicação  da

reincidência nas circunstâncias judiciais e, simultaneamente, como agravante,

haja vista a violação da súmula 241 do STJ. 

Porém, antes de adentramos na matéria, faz-se imprescindível a

reprodução do trecho impugnado:

“A culpabilidade da ré ressoa concreta e acentuada,
uma  vez  que  estava  guardando  em  sua  residência
substância entorpecente para o comércio.
Os antecedentes, a ré é reincidente.

Desembargador João Benedito da Silva
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A conduta social da ré é desfavorável, uma vez que a
mesma  já  é  conhecida  como  pessoa  que  trafica
drogas, inclusive já foi condenada por crime análogo
nesta unidade judiciária. Merece apontar também que
além da ré ser  conhecida como pessoa que pratica
mercância  de  drogas,  seus  familiares  também
exercem essa atividade, além da ré, sua filha e seu
filho  –  menor  de  idade,  encontram-se  presa  e
apreendido em razão da mercância de drogas.
A personalidade da agente, revela aos autos atitudes
e  comportamento  compatíveis  com  quem  pratica
crimes  desta  natureza,  inclusive  é  pessoa  que
influência seus familiares a exercer essa prática ilícita.
Os motivos do crime são desconhecidos, ressaltando
a hipótese do desejo do lucro fácil em detrimento da
desgraça  alheia,  o  que  deve  ser  considerado  em
desfavor da ré.
As circunstâncias do crime  são desfavoráveis a ré
pelo  modus  operandi,  pois  traficando  a  substância
entorpecente,  está  disseminando  desgraça  e  a
destruição  de  famílias,  principalmente  dos  jovens,
devendo tal circunstância também ser considerada em
desfavor a ré.
As  consequências  do  delito  são  nefastas  a
sociedade  pelo  risco  de  dano,  principalmente  em
relação a juventude que não tem condições reais de
defender-se e entender  o caráter  criminoso,  nem os
riscos para sua saúde e vida, o que não socorre a ré.
O  comportamento  da  vítima  não  há  de  ser
considerado,  ante  a  inexistência  de  sujeito  passivo
direto neste caso em julgamento.
Sopesadas as circunstâncias judiciais, aplico a pena-
base  em  09  (nove)  anos  de  reclusão  pelo  delito
praticado  e  multa  de  600  (seiscentos)  dias-multa  a
base  de  1/30  (um  trinta  avos)  do  salário-mínimo
nacional.
Não  reconheço  em  favor  da  ré  quaisquer  das
circunstâncias atenuantes previstas no art. 65 do CP.
Reconheço em desfavor da acusada a circunstância
agravante da reincidência prevista no art. 61, inciso I,
do CP, razão pela qual elevo a pena em 01 (um) ano
de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, totalizando a
pena em 10 (dez) anos de reclusão e 650 (seiscentos
e cinquenta) dias-multa.
E  por  não  vislumbrar  quaisquer  outras  causas
especiais  de  aumento  e  ou  diminuição  de  pena
totalizo a pena em 10 (dez) anos de reclusão e 650
(seiscentos e cinquenta) dias-multa, a base de 1/30
(um  trinta  avos)  do  salário-mínimo  nacional,
devendo  a  multa  ser  corrigida  por  ocasião  do
pagamento. “(fls. 136/142)

Desembargador João Benedito da Silva
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Entendo assistir razão a apelante Rosilene Targino Sobrinho no

que concerne a necessidade de redução da pena-base aplicada, haja vista que

o magistrado, ao dosá-la na primeira fase da dosimetria, estipulou valor muito

acima (04 anos) do mínimo legal (05 anos). 

Embora as circunstâncias judiciais tenham sido analisada para o

aumento da pena-base, entendo que a fundamentação utilizada fora feita de

maneira genérica e fazendo menção a violações inerentes ao tipo penal. Dessa

forma, resta intocável, em desfavor da ré: os antecedentes e a conduta social. 

Mister  ressaltar  que  a  conduta  social sustenta-se  enquanto

circunstância judicial desfavorável à ré, posto que na mídia digital de fl. 105, as

testemunhas de acusação,  Afrânio Soares da Silva e Paulo César Dias de

Melo Júnior,  afirmaram que havia suspeitas de que a casa da ora apelante

funcionava  como boca de fumo,  razão pela  qual  foi  alvo  da operação  que

resultou na prisão da acusada.

Por outro lado, merece reforma: a culpabilidade, os motivos e as

circunstâncias do crime.

A  culpabilidade não extrapolou os  limites do tipo  penal,  sendo,

portanto, inerente ao crime perpetrado pela ré, não podendo ser considerada

para aumento de pena-base.

Por fim, os motivos e as circunstâncias do crime foram inerentes

ao tipo, haja vista que, quando a ré foi flagrada, matinha em depósito droga

destinada a comercialização. Ademais, a lesão ao bem jurídico tutelado (saúde

pública), é a única consequência do delito em análise e, por não se projetar

para  além  do  fato  típico,  não  pode  ser  considerada  como  desfavorável  a

indigitada, para não incorrer em dupla valoração.

Desembargador João Benedito da Silva
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Outrossim, também assiste razão a apelante no que concerne a

aplicação  da  súmula  241  do  STJ:  “a  reincidência  penal  não  pode  ser

considerada  como  circunstância  agravante  e,  simultaneamente,  como

circunstância  judicial”,  devendo ser  considerada a reincidência apenas para

fixação  da  pena-base,  evitando-se  o  cometimento  do  bis  in  idem,  ao

reconhecê-la, simultaneamente, como agravante. 

Passo, então, à dosimetria:

1ª fase: considerando que da análise das circunstâncias judiciais,

sopesa em desfavor da ré tão somente os antecedentes e a conduta social, fixo

a pena-base em  07 (anos)  anos e 05 (cinco)  meses de reclusão e  600

(seiscentos) dias-multa.

2ª  fase:  reconheço,  em  desfavor  da  acusada,  a  circunstância

agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I do CP. Porém, deixo de

aplicá-la em razão de já ter sido utilizada para fins de aumento de pena-base.

3ª  fase:  ante  a  inexistência  de  outras  causas  especiais  de

aumento ou diminuição de pena,  fixo em definitivo em um quantum de 07

(sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Fixo o regime de cumprimento inicial  da pena no  fechado,  nos

termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, em razão da reincidência

da apelante (antecedentes fls. 72).

Assim,  restando  evidenciado  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,  impossível  a

absolvição almejada, mas devida a reforma da pena-base aplicada.

Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso,  para
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reduzir a pena imposta na sentença ora vergastada, resultando uma sanção

definitiva  de  07  (sete)  anos  e  05  (cinco)  meses  de  reclusão  e  600

(seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Arnóbio Alves Teodósio,  Presidente da Câmara Criminal, dele

participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da

Silva, relator, e Aluisio Bezerra Filho  ( Juiz convocado, com jurisdição limitada,

em substituição ao Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior).  Ausentes os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e

Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à Sessão o Exmo. Dr. Álvaro Cristino

Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de julho do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR
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