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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  TRÁFICO
DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.  REPRIMENDA.  INSURGÊNCIA
QUANTO À PENA-BASE E PRIVILÉGIO DO  §
4°  DO  ART.  33  §  4°,  DA  LEI  Nº  11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE.  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS,  QUALIDADE  E
QUANTIDADE  DE  DROGAS  JUSTIFICAM  A
FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL.  PROPORCIONALIDADE  DA
EXASPERAÇÃO.  RÉU  SE  DEDICA  A
ATIVIDADES  CRIMINOSA.  AUSÊNCIA  DO
REQUISITO  LEGAL  PARA  CONCESSÃO  DO
BENEFÍCIO  DA CAUSA DE  DIMINUIÇÃO  DA
PENA.  NÃO  OCORRÊNCIA DE  BIS  IN  IDEM.
DESPROVIMENTO DO APELO.

De  acordo  com  a  jurisprudência  do  Superior
Tribunal  de  Justiça,  "Não  caracteriza  ofensa  ao
princípio do non bis in idem utilizar a quantidade
do  entorpecente  apreendido  como  vetorial
negativa no cálculo da pena-base e, na terceira
fase de dosimetria, para indeferir a minorante do §
4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com base na
dedicação do réu à atividade criminosa" (AgRg no
AREsp  950.169/RO,  Rel.  Ministro  NEFI
CORDEIRO,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
15/12/2016, DJe 2/2/2017).
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VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da
Paraíba, por unanimidade, em  NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Francisco Morais

(fl.  725) contra  a  sentença  proferida  pelo  juízo  de  Direito  da  Vara  de

Entorpecentes  da  comarca  da  Capital  (fls.  689/712),  que  o  condenou  pela

prática delituosa esculpida no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº

11.343/06 a uma pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em

regime inicialmente fechado, e 1.125 (hum mil e cento e vinte e cinco) dias-

multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Irresignado,  em  sede  de  razões  recursais  (fls.  892/898),  o

apelante alega incorreção na aplicação da pena. Aduz que a magistrada a quo,

tanto na primeira como na terceira fase da dosimetria, levou em consideração a

natureza e a quantidade de drogas apreendidas, incorrendo em bis in idem e

contrariando  entendimento  do  STF.  Em  consequência,  deve  a  pena  ser

redimensionada, bem como fixado regime menos gravoso.

Em contrarrazões,  fls.  899/901,  a  Promotoria  de Justiça pugna

pela manutenção integral da decisão recorrida.

O douto Procurador de Justiça, Álvaro Gadelha Campos, instado

a se pronunciar, opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 924/927).

É o relatório.

VOTO

Da  leitura  da  peça  recursal,  verifica-se  que  a  insurgência  do

Desembargador João Benedito da Silva
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apelante cinge-se à dosimetria da pena. O recorrente aduz que a magistrada a

quo,  tanto  na  primeira  como  na  terceira  fase  da  dosimetria,  levou  em

consideração a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, incorrendo em

bis in idem e contrariando entendimento do STF. Em consequência, deve a

pena ser redimensionada, bem como fixado regime menos gravoso.

Pois bem.  Cumpre afirmar,  de logo, a observância pela juíza  a

quo da correta aplicação de todas as fases da dosimetria das penas, em estrita

obediência ao que preceituam os artigos 59 e 68 do Código Penal, analisando

de forma clara e individual todas as circunstâncias judiciais. 

Vejamos,  pois,  a  1ª  fase  da  dosimetria  da  pena.  Transcrevo

excerto da sentença relativo à fixação da pena-base (fls. ).

Conforme dispõe o art. 33, da Lei nº 11.343/06, a pena
mínima do crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco)
anos  e  a  máxima  15  (quinze)  anos  de  reclusão  e
multa.  Para  fixar  a  pena-base,  necessário  se  faz  a
utilização  de  circunstâncias  judiciais  do  art.  59  do
Código Penal. Ainda, segundo o disposto no art. 42 da
Lei nº 11.343/06, na fixação da pena-base a natureza
e a quantidade da substância ou produto, deverão ser
consideradas  com  preponderância  às  circunstâncias
judiciais (art. 59 do CP).
Da natureza da substância apreendida: conforme já
delineado,  foram apreendidos 4.022,6g (quatro mil  e
vinte e dois gramas e seis decigramas) de substância
sólida de cor  amarelada,  envoltos  em saco plástico,
cujo laudo exame químico-toxicológico restou positivo
para COCAÍNA, na forma de crack – Laudo nº 0578/09
(fl.  175).  Tal  substância  apresenta  elevado  grau  de
potencialidade  lesiva  se  comparada  com  outras
substâncias entorpecentes. (…)
Da  quantidade  da  substância  apreendida:  A
quantidade  de  entorpecentes  é  outro  fator  a  ser
ponderado.  Na  hipótese,  os  policiais  apreenderam
4.022,6g  (quatro  mil  e  vinte  e  dois  gramas  e  seis
decigramas) de cocaína, na forma de pedras de crack,
quantia  demasiadamente  elevada,  que  poderia
abastecer um número imenso de usuários da droga.
Desse modo, a periculosidade do acusado é clara, na
medida  em  que  a  aquisição  da  quantidade  de
entorpecente  somente  é  compreensível  a  partir  do
meio  social  e  as  relações  pessoais  do  infrator.

Desembargador João Benedito da Silva



Processo nº 0025118-80.2009.815.2002

Nenhuma  traficante  incipiente  conseguiria  adquirir
tamanha quantidade de droga, ao contrário daqueles
engajados  nessa  atividade  e  com  fortes  laços  com
grandes traficantes (…).
Culpabilidade:  (…) No caso,  a culpabilidade do réu
restou patente e inafastável. Tinha plena consciência
de sua conduta criminosa e livre arbítrio para agir de
modo diverso, mesmo assim atentou contra a ordem
social  e  jurídica,  razão  pela  qual  merece  exemplar
censura,  com  vistas  à  prevenção  e  repressão  do
crime, uma vez que sua ação extrema gravidade.
Antecedentes:  pelo  que  consta  dos  autos,  no  que
pese  o  réu  responder  a  várias  ações  penais  em
diferentes  Estados  da  Federação,  não  possui
antecedentes  penais  desfavoráveis,  consideradas
condenações anteriores, com sentença transitada em
julgado, não configuradoras da reincidência;
A conduta social do réu, ou seja, seu comportamento
diante  da  sociedade,  no  trabalho,  com  a  família  e
próximos,  tem-se  que  restou  abonada  pelas
testemunhas que indicou. Contudo, há indícios de que
o acusado tem envolvimento em diversos assaltos a
bancos,  notadamente  nos  Estados  do  Maranhão,
Tocantins,  Mato  Grosso  e  Pará,  de  modo  que  não
pode ser considerado como portador de boa conduta
social.
Personalidade:  (…)  No  caso,  o  réu  se  apresenta
indiferente  para  com  o  crime  que  cometeu;
incapacidade  de  experimentar  culpa  e  de  aprender
com  a  experiência,  particularmente  punição,  não
demonstrando  qualquer  arrependimento  ou
preocupação com uma possível condenação.
Os  motivos  decorrem,  seguramente,  da  expectativa
de  ganho  fácil  à  custa  da  saúde  pública,
demonstrando comportamento antissocial. (...)
As  circunstâncias  lhe  são  desfavoráveis,  pois
guardava mais  de quatro quilos  de cocaína em sua
residência,  tendo  confessado  perante  a  autoridade
policial que teria adquirido os entorpecentes na cidade
de Teresina/PI e transportado até esta Capital com a
finalidade de revendê-los.
Consequências:  são realmente graves, em razão de
difundir  o  terrível  acesso  às  drogas,  que  somente
incentiva  o  aumento  da  criminalidade,  trazendo
consequências  graves  para  a  sociedade.  (…)
Efetivamente, as consequências do fato imputado ao
acusado  são  de  grande  relevância  penal,  visto  que
trouxe  os  entorpecentes  de  outro  Estado  da
Federação  para  a  nossa  capital,  contribuindo,
diretamente,  para  o  crescimento  da  criminalidade  e
das graves consequências de cunho social.
Comportamento da vítima:  prejudicada a análise do
aspecto vitimológico, por se tratar de crime contra a

Desembargador João Benedito da Silva
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saúde pública.

Considerando  as  circunstâncias  judiciais  acima
analisadas,  bem  como  a  natureza  (COCAINA)  e  a
quantidade  da  droga  apreendida  (4.022,6g),  fixo  a
pena-base em 09 (NOVE) ANOS E 06 (SEIS) MESES
DE  RECLUSÃO  E  950  (NOVECENTOS  E
CINQUENTA) DIAS-MULTA, haja vista a presença de
circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Com  efeito,  o  magistrado  deve  se  ater  à  análise  das

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, bem como, nos

termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a natureza e a quantidade da substância

ou produto.

 In casu, mostram-se desfavoráveis ao apelante a culpabilidade,

a  conduta social, a  personalidade, as  circunstâncias, as  consequências,

além da  quantidade e qualidade da droga, o que justifica a não fixação da

pena-base no mínimo legal.

Diante  disso,  a  magistrada  a  quo  fixou  a  pena-base  em  09

(NOVE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 950 (NOVECENTOS E

CINQUENTA) DIAS-MULTA

 A exasperação acima do mínimo legal tomou em consideração a

presença  das  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis  ao  apelante  de  forma

fundamentada, justa e proporcional à sua conduta, não merecendo reparo.

Na  segunda fase, a magistrada  a quo, em razão da confissão,

atenuou  em  06  (seis)  meses  de  reclusão  e  50  (cinquenta)  dias-multa,

resultando  em  09  (NOVE)  ANOS  DE RECLUSÃO E  900  (NOVECENTOS)

DIAS-MULTA.

Não incidiram circunstâncias agravantes.

Desembargador João Benedito da Silva
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Na  terceira  fase,  a  magistrada  a  quo  afastou  a  aplicação  da

causa de diminuição da pena, sob os seguintes argumentos:

“(…) No caso concreto, em que pese a primariedade
do  réu,  o  conjunto  probatório  revelou  a  alta
periculosidade  do  denunciado,  completamento
envolvido  em  ações  criminosas,  sejam  ligadas  ao
tráfico  de  drogas  ou  a  assaltos  a  bancos.  Nesse
sentido, foram acostados aos autos dois mandados de
prisão  expedidos  em  seu  desfavor  por  Estados
distintos  da  Federação,  ambos  sob  acusação  de
participação  em  assaltos  a  estabelecimentos
bancários.
Ademais, a elevada quantidade de droga apreendida
(mais de quatro quilos de cocaína), comprovadamente
oriunda  de  outro  Estado  da  Federação,  sendo
transportada  pelo  acusado  para  esta  Capital  com a
finalidade  de  comércio  ilícito,  configura  indicativo  de
que o denunciado, no mínimo, prestava serviço para
uma  pessoa  ou  grupo  de  pessoas  voltada  para  a
prática habitual da traficância, agindo em colaboração
com uma organização criminosa.
Ora,  a  enorme  quantidade  de  droga  apreendida
inviabiliza a benesse instituída no art. 33, §4º, da Lei
de  Regência,  pois  evidencia  de  forma  gritante  o
envolvimento mais aprofundado com o tráfico em larga
escala,  não  sendo  comum  traficantes  neófitos
realizando a primeira incursão nesta seara tormentosa
da  criminalidade  consigam  adquirir  tão  vultosa
quantidade de maconha.
Desse modo, forçoso convir que o réu não faz jus a
causa de diminuição da pena de que trata o §4º do art.
33.

O recorrente aduz  que a magistrada  a quo  incorreu em  bis in

idem, por ter levado em consideração, tanto na primeira como na terceira fase

da dosimetria, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas.

Pois bem. O art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, assim preceitua:

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no §1o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas
de  um  sexto  a  dois  terços,  vedada  a
conversão  em  penas  restritivas  de  direitos,
desde  que  o  agente  seja  primário,  de  bons
antecedentes,  não  se  dedique  às  atividades

Desembargador João Benedito da Silva
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criminosas  nem  integre  organização
criminosa. 

 

Os requisitos legais para diminuição de pena são: i) primariedade;

ii)  bons antecedentes; iii) não se dedicar  às atividades criminosas;  iv) não

integrar organização criminosa.

A inserção no ordenamento dessa causa de diminuição teve por

escopo diferenciar aquele que não é dedicado a ilícitos penais, daquele que

efetivamente se dedica ao tráfico de drogas com maior potencialidade lesiva à

sociedade.

Na exposição dos motivos, quando da edição da Lei 11.343/06,
assim constou:

"Outra  questão  tratada  pelo  projeto,  e  que  em
sendo objeto de profunda discussão, é a que se
refere ao pequeno traficante, de regra dependente,
embora  imputável,  para  quem  sempre  se  exigiu
tratamento  mais  benigno  .  Não  olvidando  a
importância do tema, e a necessidade de tratar de
modo  diferenciado  os  traficantes  profissionais  e
ocasionais,  prestigia  estes  o  projeto  com  a
possibilidade,  submetia  ao  atendimento  a
requisitos rigoroso como convém, de redução das
penas,  ao  mesmo  tempo  em  que  se  determina
sejam submetidos, nos estabelecimentos em que
recolhidos, ao necessário tratamento"

Observa-se  da  justificativa  acima que  a  regra  não  deve  ser  a

aplicação da benesse de forma desmedida, mas sua aplicação somente deve

ocorrer  em  casos  singulares,  quando  preenchidos  os  requisitos,  os  quais

merecem  interpretação  restritiva,  de  modo  a  prestigiar  quem  efetivamente

mereça redução de pena.

Ora,  referida  minorante  quis  atingir  àqueles  traficantes  de

"primeira viagem", que não fazem do tráfico o seu meio de vida ou que não se

dedicam a quaisquer atividades criminosas.

Desembargador João Benedito da Silva
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Também, conforme assentado na jurisprudência, para diminuição

de  pena,  deverá  o  réu  preencher  todos  os  requisitos,  cumulativamente,

Ilustramos:

"Habeas  Corpus.  Tráfico  transnacional  de  drogas.
Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Impossibilidade.
Não  preenchimento  dos  requisitos  cumulativos.
Participação  da  paciente  em  organização  criminosa
devidamente  reconhecida  pelas  instâncias  inferiores.
Necessidade  de  reexame  fático  e  probatório.
Inviabilidade. Ordem denegada. Para a concessão do
benefício  previsto  no  §  4º  do  art.  33  da  Lei  nº
11.343/2006,  é  necessário  que  o  agente,
cumulativamente,  seja  primário,  tenha  bons
antecedentes,  não  se  dedique  a  atividades
criminosas nem integre organização criminosa. No
caso  em  análise,  o  reconhecimento  de  que  a
paciente  integra  organização  criminosa,
considerando-se  os  concretos  elementos
probatórios  coligidos  nos  autos,  é  circunstância
suficiente  a  obstar  a  incidência  da  causa  de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei
nº 11.343/06. A discussão sobre o acerto ou desacerto
das  decisões  proferidas  pelas  instâncias  inferiores
exige  a  realização  de  minucioso  reexame  do  lastro
fático-probatório dos autos de origem, o que, como se
sabe, é incompatível com a restrita via processual do
habeas  corpus,  que  não  admite  dilação  probatória.
Precedentes.  Ordem  denegada"  (HC  n.  101.265/SP,
Segunda  Turma,  Rel.  Min.  Ayres  Britto,  Rel.  p/
Acórdão: Min. Joaquim Barbosa, DJe de 6/8/2012). -
grifei

"HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTO  DE  RECURSO
PRÓPRIO.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.
TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.
ATENUANTE  DA  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.
APRESENTAÇÃO  COMO  USUÁRIO.  NÃO
INCIDÊNCIA.  PRECEDENTES  DOS  TRIBUNAIS
SUPERIORES.  CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO
DA  PENA.  NÃO  PREENCHIMENTO  DOS
REQUISITOS.  DEDICAÇÃO  A  ATIVIDADES
CRIMINOSAS.  INVERSÃO  DO  JULGADO.
NECESSIDADE  DE  REEXAME  DE  PROVAS.
REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. PENA-
BASE ACIMA DO MÍNIMO  LEGAL.  SUBSTITUIÇÃO
DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR
RESTRITIVA  DE  DIREITOS.  INVIABILIDADE.
QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS. HABEAS CORPUS

Desembargador João Benedito da Silva
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NÃO CONHECIDO.  […]   3.  A aplicação  da  causa
especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da
Lei de Drogas demanda o preenchimento de quatro
requisitos cumulativos, quais sejam, primariedade,
bons  antecedentes,  não  se  dedicar  a  atividades
criminosas ou integrar organização criminosa. […]
8. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 355.593/MS,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe de 25/8/2016).

No caso dos autos, apesar de a magistrada a quo ter feito alusão

à quantidade e qualidade da droga apreendida, verifica-se que o afastamento

da  minorante  se  deu  em  razão  do  envolvimento  do  acusado  com  ações

criminosas sejam ligadas ao tráfico drogas ou a assaltos a bancos, revelando

que o réu faz da atividade criminosa um meio de vida, conforme se vê às fls.

19/20, 166, 206/207, 221/237, 370; 389 e 650/651.

 

Em consequência, o afastamento do benefício é medida que se

impõe.

De  mais  a  mais,  de  acordo  com a  jurisprudência  do  Superior

Tribunal de Justiça, "Não caracteriza ofensa ao princípio do non bis in idem

utilizar  a  quantidade do entorpecente apreendido como vetorial  negativa no

cálculo  da  pena-base  e,  na  terceira  fase  de  dosimetria,  para  indeferir  a

minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com base na dedicação do

réu à atividade criminosa" (AgRg no AREsp 950.169/RO, Rel. Ministro NEFI

CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 2/2/2017).

Na esteira do que aqui se consignou, confiram-se os seguintes

julgados:

"Penal e constitucional. Habeas corpus. Tráfico de
entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Causa
especial de diminuição da pena prevista no § 4º do
art.  33  da  Lei  de  Drogas.  Afastamento:  paciente
dedicado  a  atividades  criminosas.  Extensa  ficha
criminal  revelando inquéritos e  ações penais  em
andamento.  Ausência  de  ofensa  ao  princípio  da
presunção  de  inocência.  dosimetria  da  pena,
substituição  por  restritiva  de  direitos  e  regime

Desembargador João Benedito da Silva
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aberto: Questões não examinadas pelo Tribunal a
quo. Não conhecimento. 1. O § 4º do art. 33 da Lei n.
11.343/2006  dispõe  que  “Nos  delitos  definidos  no
caput  e no § 1º deste artigo,  as penas poderão ser
reduzidas  de  um  sexto  a  dois  terços,  vedada  a
conversão em penas restritivas de direitos, desde que
o agente seja primário, de bons antecedentes, não se
dedique  às  atividades  criminosas  nem  integre
organização  criminosa”.  2. In  casu,  a  minorante
especial a que se refere o § 4º do art. 33 da Lei n.
11.343/2006  foi  corretamente  afastada  ante  a
comprovação,  por  certidão  cartorária,  de  que  o
paciente  está  indiciado  em  vários  inquéritos  e
responde a  diversas ações penais,  entendimento
que se coaduna com a jurisprudência desta Corte:
RHC  94.802,  1ª  Turma,  Rel.  Min.  MENEZES  DE
DIREITO,  DJe  de  20/03/2009;  e  HC  109.168,  1ª
Turma,  Rel.  Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  DJe  de
14/02/2012,  entre  outros. 3.  Os  temas  atinentes  à
dosimetria  da  pena,  à  substituição  por  restritiva  de
direitos e ao regime aberto não foram examinados no
Tribunal  a  quo,  por  isso  são  insuscetíveis  de
conhecimento, sob pena de supressão de instância. 4.
Habeas  corpus  conhecido  em  parte  e  denegada  a
ordem nessa extensão" (HC n. 108.135/MT, Primeira
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/6/2012). grifei

"AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  PENAL.  TRÁFICO  DE
DROGAS.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  33,  §  4º,  DA  LEI
11.343/2006.  CONDIÇÕES  SUBJETIVAS  NÃO
VERIFICADAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
DE  PROVAS.  SÚMULA  7/STJ.  INQUÉRITOS
POLICIAIS  E  AÇÕES  PENAIS  EM  CURSO.
PROPENSÃO  À  PRÁTICA  DE  ATIVIDADES
CRIMINOSAS. SÚMULA 444/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
1. O Tribunal de origem concluiu, a partir da análise
dos autos, sem fazer alusão direta a procedimentos ou
ações  judiciais  desprovidas  de  definitividade,  que  a
recorrente  demonstra  propensão  à  prática  de
atividades  delituosas,  inclusive  com  desrespeito  a
anterior  benefício  que  a  própria  Justiça  lhe  havia
assegurado. 2. Rever o entendimento fixado acerca da
matéria demandaria inexorável reexame de provas, a
fim de se aferir o cumprimento, ou não, dos requisitos
subjetivos  impostos  pelo  §  4º  do  art.  33  da  Lei  de
Drogas. Dessa forma, a pretensão deduzida esbarra
no óbice da Súmula 7/STJ, que veda o revolvimento
de  aspectos  fático-probatórios  em  sede  de  recurso
especial. 3. Ainda que assim não fosse, conforme a
jurisprudência  desta  Corte  Superior,  é  viável  o
indeferimento  do  benefício  legal  quando  a
existência de inquéritos policiais ou ações penais
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em curso revelarem o comprometimento do agente
com  organizações  criminosas  ou,  ainda,  a
dedicação  a  atividades  ilícitas.  No  caso,  a
orientação  da  Súmula  444/STJ  não  impede  o
afastamento da causa de diminuição. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido" (AgRg no AREsp n.
896.505/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, DJe de 22/6/2016).- sem grifo no original.

Assim,  entendo  que,  o  Apelante  não  faz  jus à  aplicação  da

referida minorante, por não preencher os requisitos legais.

Ademais, não incorreu a magistrada a quo em bis in idem, como

alega o recorrente.

Para finalizar a dosimetria da pena, o juiz a quo aplicou a causa

de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei 11.346/06, em razão de a

droga ter ultrapassado a fronteira entre duas ou mais unidades federativas.

Restou  comprovado  que  o  acusado  adquiriu  a  droga  em

Teresina/PI e, em razão disso, para chegar a cidade de João Pessoa/PB teve

que atravessar ou o Estado de Pernambuco ou o do Ceará, de tal forma que a

droga percorreu, no mínimo, 03 (três) Estados da Federação.

Em razão disso, o magistrado de piso majorou a pena em ¼ (um

quarto), totalizando 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1125 (um

mil cento e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo,

tornando-a definitiva.

Como se vê, a reprimendo aplicada obedeceu aos ditames legais,

além da observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não

havendo necessidade de reparo.

Por tais razões,  nego provimento à apelação criminal.  Oficie-

se.
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É como voto. 

        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Benedito da Silva, relator, e Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes  Ferreira,  Promotor  de

Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 05

(cinco) dias do mês de abril de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR
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