
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

ACÓRDÃO                                                                                                                            
Apelação Criminal nº 0001407-92.2013.815.0551
ORIGEM: comarca de Remígio
RELATOR:  Dr.  João  Batista  Barbosa,  Juiz  de  Direito  Convocado  em
substituição ao Des. João Benedito da Silva
APELANTE: Maria José Diniz
DEFENSOR: Anaiza dos Santos Silveira
APELADO:   Justiça Pública                                                                                             

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E FAVORECIMENTO REAL. ARTS. 33,  CAPUT,
DA LEI DE TÓXICOS E ART. 349-A DO CÓDIGO
PENAL. CONDENAÇÃO. SÚPLICA DA DEFESA.
REDUÇÃO  DA  PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE JÁ INTEGRAM O TIPO
PENAL. DIMINUIÇÃO QUE SE IMPÕE DEVIDO
A  ERRO  MATERIAL  DA  SENTENÇA.
MINORANTE  PREVISTA  NO  §  4º,  DA  LEI
11.343/2006. RECONHECIMENTO NA DECISÃO
ATACADA.  ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  APELO  PARA
REDUZIR  A PENA APLICADA AO  CRIME  DE
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

Restando  comprovadas  a  materialidade  e  a
autoria do delito de tráfico de drogas, mostra-se
descabida a pretensão de absolvição da ré, pois a
evidência dos autos converge para entendimento
contrário.

A causa de diminuição da pena prevista no § 4º do
art.  33  da  Lei  11.343/2006  encontra-se
devidamente reconhecida e aplicada na sentença
condenatória.

Constatado o erro material na dosimetria referente
ao crime do art. 33 da Lei Antidrogas, imperiosa a
redução da pena a ele estabelecida.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO
PARA REDUZIR A PENA PARA 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 10
(DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, E 478 (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO)
DIAS-MULTA, MAIS 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal (fl. 103) manejada por Maria José

Diniz  em razão da sentença (fls.96/100), proferida pelo  Juízo de Direito da

comarca de Remígio, que a condenou como incursa nas sanções do art. 33,

caput,  da Lei  nº  11.343/2006 e art.  349-A do Código Penal,  à  pena de 05

(cinco) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime

inicialmente  semiaberto, e  486 (quatrocentos e oitenta  e seis) dias-multa,

mais 03 (três) meses de detenção.

Em suas  razões recursais (fls.  105/107),  a  apelante  pleiteia  a

redução da pena-base para o mínimo legal, já que foram consideradas, como

circunstâncias,  elementos  integrantes  do  tipo  penal.  Requer  também  a

aplicação  da  causa  de  redução  estabelecida  no  §  4º,  do  art.  33  da  Lei

Antidrogas e, por fim, sustenta a sua absolvição.

Contrarrazões apresentadas  pela  Promotoria  de  Justiça (fls.

110/113),  pugnando  pela  manutenção  da  sentença  proferida,  já  que

fundamentada  em  ampla  prova  constante  nos  autos,  bem  como  da  pena

aplicada, não havendo excesso ou incorreção a ser declarada.

A douta Procuradoria de Justiça, por seu Procurador de Justiça
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Francisco Sagres Macedo Vieira,  exarou  parecer  (fls.  118/125),  opinando

pelo provimento parcial do apelo, para que seja modificada a pena aplicada

ao crime de tráfico de drogas para o patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez)

meses de reclusão. Ressaltou também a possibilidade de execução provisória

da pena.

É o relatório.

VOTO

Extrai-se dos autos  que o Ministério  Público Estadual  ofereceu

denúncia (fls. 02/04) em face de Maria José Diniz, como incursa nas sanções

dos art. 33,  caput,  da Lei 11.343/2006, bem como do art. 349-A do Código

Penal.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no  dia 03 de março de

2013,  por  volta  das  16:40,  na  Cadeia  Pública  da  cidade  de  Remígio,  a

denunciada,  durante  revista  pessoal,  foi  flagrada  tentando  introduzir  no

estabelecimento  prisional  um aparelho  celular  Samsung cor  preta/vermelha,

imei 363087/03/680816/0, além de  (01) uma sacola de plástico contendo em

seu interior substância vegetal de coloração marrom esverdeada misturada a

bolachas tipo  “sorda preta”,  com odor  e  aparência  característicos  da droga

ilegal Cannabis Sativa Linneu, conhecida como maconha.

Regularmente processado o feito, a ré foi condenada a uma pena

de  05  (cinco)  anos,  10  (dez)  meses  e  18  dias  de  reclusão, em regime

inicialmente  semiaberto, e  486 (quatrocentos e oitenta  e seis) dias-multa,

mais 03 (três) meses de detenção, por infringência ao art. 33, caput, da Lei

nº 11.343/2006 e art. 349-A (favorecimento real) do Código Penal.
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Inconformada com a sentença condenatória, a acusada interpôs

recurso de apelação, pleiteando, em síntese, a redução da pena-base para o

mínimo  legal,  já  que  foram  consideradas,  como  circunstâncias,  elementos

integrantes do tipo penal. Requer também a aplicação da causa de redução

estabelecida no § 4º, do art. 33 da Lei de Entorpecentes e, por fim, sustenta a

absolvição.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que as provas coligidas aos autos são

claras no sentido de demonstrar a prática dos crimes que foram imputadas à

acusada, sendo descabida a sua pretensão de absolvição, apenas mencionada

ao final de suas razões recursais, na parte destinada ao pedido.

A materialidade dos crimes de tráfico de drogas e favorecimento

real (art.  349-A) restou delineada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl.  08),

Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 11), Laudo de Constatação (fl.  19) e

Laudo  de  Exame  Químico-Toxicológico  (fl.  63),  bem  como  pela  prova  oral

colhida durante a instrução.

Por  outro  lado,  a  autoria  também  restou  seguramente

demonstrada, senão vejamos os depoimentos prestados em juízo:

Depois da visita no domingo, na Cadeia Pública, a ré
trouxe uma feira para entregar, então foram verificar o
que tinha. Dentro de um pacote de bolacha soda havia
um buraco, onde estavam um pedaço de maconha e
um celular. Que a acusada não disse para quem era.
Informou ainda a testemunha que, após isso, foi dada
voz de prisão à acusada. Que, segundo a ré, não se
recordava quem tinha deixado a encomenda na sua
residência.
(Jaelson  Barbosa  Rodrigues,  Mídia  audiovisual  fl.
47)
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Que a acusada foi deixar um alimento para um preso.
Chegando lá, foram olhar o conteúdo e encontraram
uma  substância  semelhante  à  maconha.  Então,  foi
dada  voz  de  prisão  à  acusada.  Ao  que  parece,
também foi encontrado um celular, tendo afirmado a ré
que não lembrava quem a entregou os produtos. 
(Elder Sander Santos Araújo, CD-ROM, fl. 71)

Não merece guarida a tese sustentada pela ré, já que apresenta-

se como uma versão fantasiosa, com afirmações imprecisas e contraditórias,

destituídas de qualquer comprovação ou autenticidade.

No que tange à dosimetria da pena, tenho que deve ser corrigida

na parte referente ao delito do art. 33 da Lei 11.343/06, haja vista ter ocorrido

um erro material.

Na primeira fase,  analisando as circunstâncias judiciais,  a MM.

Juíza  a quo  estabeleceu a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500

(quinhentos) dias-multa, exatamente no mínimo legalmente previsto. 

Em segunda fase, ante a ausência de atenuantes e majorantes, o

quantum de pena permaneceu igual ao anteriormente aplicado. 

Já na terceira fase, a magistrada singular, vislumbrando estarem

presentes os requisitos autorizadores, aplicou a causa de diminuição prevista

no art. 33, § 4º da Lei Antidrogas.

Percebe-se a existência de erro material  neste ponto, uma vez

que a Juíza singular determinou a diminuição da pena em 1/6 (um sexto), o que

resultaria  em  04  (quatro)  anos  e  02  (dois)  meses  de  reclusão e  416

(quatrocentos e dezesseis) dias-multa.
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Finalmente, o quantum foi elevado também em 1/6 (um sexto), em

vista do reconhecimento da causa de aumento do art. 40, inciso III da Lei nº

11.343/06 (infração cometida nas dependências de estabelecimento prisional),

totalizando, então, 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias, além de

478 (quatrocentos e oito) dias-multa.

Como  visto,  de  se  observar,  portanto,  que  a  sentença

proferida fez o correto reconhecimento e aplicação da causa de redução

elencada  no  §  4º,  do  art.  33  da  Lei  Antidrogas,  não  assistindo  razão  à

apelante.

Desta  feita,  a  pena  referente  ao  delito  do  art.  33  da  Lei  nº

11.343/06 deve ser de  04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias,

além de 478 (quatrocentos e oito) dias-multa.

Já quanto ao crime capitulado no art. 349-A do CP, verifica-se que

a pena foi corretamente aplicada, resultando em 03 (três) meses de detenção,

pena mínima prevista para este tipo penal.

O  regime  inicial  de  cumprimento  de  pena  deve  permanecer  o

mesmo fixado, qual seja, o semiaberto, uma vez que, mesmo com a redução

da pena, encontra-se em consonância com o art. 33, § 1º, ‘b’, do Código Penal.

Firme nessas razões, dou PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da

ré  para  que  seja  modificada  a  pena  aplicada  ao  delito  de  tráfico  de

entorpecentes para o patamar de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez)

dias, além de  478 (quatrocentos e oito) dias-multa, o resultando em uma

pena global de  04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias  , além de
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478 (quatrocentos e oito) dias-multa     e mais 3 (três) meses de detenção.

Oficie-se ao juízo de execuções, comunicando-se a retificação da

sentença condenatória.

Expeça-se  Mandado  de  Prisão,  após  o  decurso  do  prazo  de

Embargos de Declaração, sem manifestação.

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 Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em

substituição ao Exmo. Sr. Des. 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.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR


