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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002069-22.2016.815.0011 – Vara de Entorpecentes da
Comarca de Campina Grande/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Antônia Araújo de Souza
DEFENSORIA PÚBLICA: Kátia Lanusa de Sá Vieira
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE.
QUANTIDADE  DE  DROGA  CONSIDERÁVEL.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  INCONTESTES.
CONDENAÇÃO.  APELO.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.  ACERVO  PROBATÓRIO
HARMÔNICO E COERENTE. REDUÇÃO DA PENA
BASE. DESNECESSIDADE. BENEFÍCIO DO §4º DO
ART.  33  DA  LEI  11.343/2006  EM  PATAMAR
SUPERIOR.  DISCRICIONARIEDADE  DO
MAGISTRADO.  VALOR  JUSTO.  SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade e autoria delitiva, somado
ao  fato  da  quantidade  da  droga  apreendida  ser
suficiente para demonstrar o crime de tráfico, diante do
acervo probatório constante  nos autos  e não tendo a
defesa  apresentado elementos  robustos  para  eventual
acolhimento do pleito absolutório, deverá ser mantido
o edito condenatório, em todos os seus termos.

Para  arbitrar  o  montante  a  ser  deduzido  da  pena
imposta,  nos  termos  do  §4°  do  art.  33  da  Lei  n.
11.343/2006, a qual varia de um sexto a dois terços,
deve-se  levar  em  consideração,  com  preponderância
sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, a
natureza  e  a  quantidade  da  droga,  bem  como  a
personalidade e a conduta social do agente.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  autos  de  apelação criminal
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, a unanimidade,  NEGAR PROVIMENTO ao recurso para manter
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integralmente a condenação imposta, em harmonia com o parecer Ministerial. Expeça-se
mandado de prisão, após o decurso do prazo de Embargos de Declaração, sem manifestação.

R E L A T Ó R I O

Versam os  autos  sobre  Ação  Penal,  iniciada  através  de  denúncia
formulada  pelo  Ilustre  Representante  do  Ministério  Público,  com  assento  na  Vara  de
Entorpecentes da Comarca de Campina Grande/PB, em face de Antônia Araújo de Souza,
natural  de Jardim de Piranhas/RN (fls.  32),  investigada pela prática,  em tese, do crime
previsto no art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

Noticiam os autos que a denunciada foi presa em flagrante, no dia
23/02/2016, por volta das 9h00, nas proximidades do Restaurante Paulistano, localizado na
Avenida Assis Chateaubriand, Jardim Paulistano, em Campina Grande/PB, após a Polícia
Militar receber uma ligação. Chegando no local supracitado, foi realizada abordagem na
acusada e em uma adolescente (fls. 30), sendo encontrado, aproximadamente, 04kg (quatro
quilos) de substância semelhante a crack, conforme auto de apreensão e apresentação de fls.
17.

Laudo de constatação positivo para cocaína (fls. 20).

Cópia da decisão convertendo o flagrante em prisão preventiva, em
30/03/2016 (fls. 44/45). Mandado de prisão (fls. 47).

Exame Químico Toxicológico detectando a presença de cocaína na
droga apreendida (fls. 59/61).

Exame  mental  realizado  na  pessoa  da  acusada,  internada  nas
dependências do Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira (fls. 65), apresentando melhoras no
quadro clínico sem sintomatologia positiva, com sugestão para retorno da denunciada a
unidade prisional de origem.

Defesa preliminar (fls. 67).

Petição  da  Defensoria  Pública  requerendo  a  concessão  de  prisão
domiciliar, por ser portadora de doença grave, nos moldes do art. 318, II do CPP (fls. 71/72).

Solicitadas  informações  carcerárias  acerca  da  localidade  e  das
condições  de  cuidado  com  a  ré  (fls.  80),  a  Secretaria  de  Estado  da  Administração
Penitenciária comunicou que a detenta apresenta alucinações visuais e auditivas, além de
pensamentos suicida (fls. 87/88), fazendo uso de diversas medicações (Haldol, Fenergan e
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Amytril),  e  que  a  unidade  prisional  não  conta  com  cela  “enfermaria”  para  detentas
acometidas de doença grave, necessitando de tratamento medicamentoso (fls. 85/86).

O douto magistrado a quo indeferiu o pedido de prisão domiciliar (fls.
89).

Termo  de  audiência  com oitiva  testemunhal  e  interrogatório  (fls.
123/127).

Decisão  concedendo a  liberdade  provisória  da  acusada (fls.  128).
Alvará de soltura (fls. 133) e termo de compromisso e medidas cautelares (fls. 134).

Termo de audiência com oitiva de testemunha, realizado na Comarca
de Serra Negra do Norte/RN (fls. 152).

Decisão  deferindo  pedido  e  autorizando  a  acusada  a  cumprir  as
medidas cautelares na Comarca de Caicó/RN (fls. 162).

Alegações finais pelo Ministério Público (fls. 164/168) e pela defesa
(fls. 182/185).

Às  fls.  186/190,  o  Dr.  Philippe  Guimarães  Padilha  Vilar  julgou
procedente a denúncia, condenando Antônia Araújo de Souza, nas sanções do art. 33 da Lei
11.343/2006 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, a cumprir uma pena definitiva de 06 (seis)
anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 625 (seiscentos e vinte e
cinco) dias multa, cada um a base de 1/30 (um trinta ávos) do salário mínimo vigente à época
do fato delituoso, em observância ao disposto no art. 43, caput da Lei 11.343/2006.

Em tempo hábil, a condenada recorreu a esta Superior Instância (fls.
194/197), pugnando por sua absolvição ou, subsidiariamente, pela redução da pena imposta,
por exacerbada, aplicando-se o redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, bem
como minorar a pena de multa, guardando consonância com a pena privativa de liberdade.

Nas  contrarrazões  de  fls.  201/205,  o  Ministério  Público  pugna
pelo desprovimento do apelo.

Em seu parecer encartado as fls. 210/218, a douta Procuradoria de
Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, mantendo-se a sentença inalterada.

É o breve relatório.

VOTO:
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1. DA TEMPESTIVIDADE

Considera-se tempestivo o apelo, eis que a sentença foi registrada e
publicada em cartório no dia 14/08/2017 (fls. 190/verso), o Ministério Público tomou ciência
em 15/08/2017 (fls. 190/verso), a Defensoria Pública deu seu ciente em 22/08/2017 (fls.
190/verso), a ré foi intimada do teor da sentença em 29/08/2017, conforme cópia de certidão
de fls. 198/199, enquanto que o recurso foi interposto em 29/08/2017, conforme chancela
colacionada na petição de fls. 194.

Diante disso, CONHEÇO do presente recurso.

2. DO APELO

Remonta o arcabouço processual,  que a recorrente foi  condenada,
como incurso nas penas do art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, a cumprir uma
reprimenda definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto,
acrescido de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias multa.

Nas razões apelatórias, a Defensoria Pública aponta insuficiência de
provas  quanto  a  autoria  delitiva,  resultando  na  ausência  de  provas  para  a  emissão  de
veredicto condenatório, sobretudo, por restar evidente que a droga estava em poder de sua
sobrinha Josicleide Araújo de Souza.

Afirma que, em juízo, a própria Josicleide, ouvida como testemunha
do Ministério Público, admitiu está transportando a droga em sua bolsa e, que “um indivíduo
chamado Jorge Jean, ameaçou seu pai e pediu para que a menor pegasse uma encomenda pra
ele em Campina Grande. Assim, temendo as ameaças, a menor resolveu pegar a encomenda
e, para não ir sozinha, chamou a acusada. Esclareceu, ainda que, a caixa que continha a droga
estava lacrada e nem ela, nem sua tia sabiam o conteúdo da encomenda” (fls. 195).

Aduz  que  as  provas  produzidas  pelo  próprio  Parquet  afastam  a
culpabilidade da recorrente, não possuindo qualquer relação com o tráfico, apenas, estando
em local errado e em companhia errada, por considerar que sua sobrinha sabia do ilícito
cometido, aplicando-se a hipótese o princípio do in dubio pro reo.

2.1. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

No laudo de constatação de fls. 20, verifica-se que a droga apreendida
pesava cerca de quatro quilos de cocaína, fato este comprovado mediante conclusão do laudo
de fls. 60/61.
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As testemunhas ouvidas em juízo (CD fls. 127), na audiência datada
de 18/10/2016 (fls. 123/124), foram unânimes em afirmar que a droga estava em poder da
apelante, e que a adolescente estava em companhia daquela, no momento em que ambas se
encontravam num posto de combustível, onde um veículo preto aproximou-se das duas e
repassou, para a ora recorrente, uma embalagem lacrada contendo o objeto do crime, para ser
conduzido à Cidade de Serra Negra, município do Rio Grande do Norte.

Diante  de  tais  provas,  resta  evidente  a  autoria  e  materialidade
delitivas, de modo a consubstanciar o edito condenatório.

Embora a adolescente não tenha sido ouvida em juízo, esta, na esfera
policial de fls. 10/11, afirmou que  “(…) hoje, pela manhã, “18” enviou novamente uma
mensagem através do referido aplicativo para que a declarante e sua tia se dirigissem até o
Restaurante Paulistano, localizado na Av. Assis Chateaubriand, Jardim Paulistano, nesta
cidade;  Que  saiu  para  comprar  uma  água  e  quando  retornou,  encontrou  sua  tia
conversando com um rapaz careta, alto, branco, portando uma caixa de papelão, momento
em que se aproximou o referido cidadão perguntou se eram as mulheres da encomenda,
entregando o embrulho, após isso o homem saiu do local caminhando; Que no momento em
que a declarante e a sua tia estavam saindo do local, foram abordadas por policiais, os
quais ao abrirem a caixa constataram que o conteúdo tratava-se de substância semelhante a
crack, tendo realizado a apreensão e a condução das pessoas envolvidas (...)” (fls. 10/11).

Desta  forma,  insta  salientar  que  os  depoimentos  colhidos  na
instrução processual se mostram coerentes e harmônicos entre si,  sendo plenamente
convincentes e idôneos, não havendo motivo algum para desmerecê-los, permitindo ao
magistrado sopesar tais depoimentos em cotejo com outras provas colacionadas.

A tese  levantada pela  defesa  de que as  provas  são frágeis  não
merece amparo legal, até porque, a própria acusada, em seu interrogatório (fls. 127),
não conseguiu se desvincilhar das acusações contra ela imputadas, preferindo atribuir a
adolescente a autoria, sem trazer fato contundente acerca do fato.

Percebe-se que a prova não é nada frágil, muito pelo contrário, é
de muita importância para a apuração dos fatos, o que levou o douto magistrado, ao
proferir  sua  decisão,  a  firmar  seu  livre  convencimento  motivado  com  bastante
elementos capazes de impor a condenação a ora apelante.

A  meu  ver,  a  materialidade  e  autoria  delitiva  encontram-se
devidamente  demonstradas  nos  autos,  não  havendo  nenhuma  dúvida  sobre  como
ocorreu o fato, sobretudo por todas as provas certificarem que a ré detinha a droga
apreendida, sobretudo, ante a quantidade. Isso é incontroverso, diante do laudo de fls.
60/61.
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No  caso  em  disceptação,  se  todas  as  provas  revelam  que  a
apelante foi flagrada com a droga apreendida durante a operação policial, não há como
se acolher a tese levantada pela defesa, máxime quando não resta dúvida nos autos de
sua conduta delitiva.

Ainda que não haja  prova contundente  sobre  a  propriedade da
droga, esta foi encontrada em poder da apelante, impondo-a total responsabilidade pelo
produto do crime, o que motiva a manutenção da sentença guerreada, neste ponto.

2.2. DA REDUÇÃO DA DOSIMETRIA

Por sua vez, subsidiariamente requer a redução da pena, por entender
exacerbada a pena aplicada, sobretudo, por não ter sido encontrada a droga em seu poder, o
que motiva minorar a pena base.

A pena  privativa  de  liberdade  foi  corretamente  aplicada,  não
merecendo  qualquer  reparo,  até  porque,  considerando  as  circunstâncias  judiciais
analisadas pelo juízo a quo, tem-se que a pena base seria fixada em patamar superior ao
previsto no limite mínimo estabelecido por lei.  E foi exatamente o que fez o douto
magistrado de primeiro grau.

Em casos análogos, assim vem decidindo a jurisprudência:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  DROGA  E
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.  CONDENAÇÃO.
INCONFORMISMO  DEFENSIVO.  SÚPLICA  POR
ABSOLVIÇÃO.  FRAGILIDADE  PROBATÓRIA.
INOCORRÊNCIA.  ACERVO  PROBATÓRIO  FIRME  E
HARMÔNICO.  MANUTENÇÃO  DA  CONDENAÇÃO.
APLICAÇÃO  DA  CAUSA  DE  DIMINUIÇÃO  DA
REPRIMENDA PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33 DA LEI
Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO POR
TRÁFICO  E  ASSOCIAÇÃO  AO  TRÁFICO.
ATENUANTE.  REDUÇÃO  DA  PENA  AQUÉM  DO
MÍNIMO  LEGAL.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA 231,
DO  STJ.  SUBSTITUIÇÃO  DA  REPRIMENDA
CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
REQUISITO  OBJETIVO  NÃO  PREENCHIDO.
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  Demonstradas  a
materialidade e a autoria com relação aos delitos de tráfico e
associação para o tráfico de entorpecentes, diante o acervo
probatório  constante  dos  autos  e  não  tendo  a  defesa
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apresentado elementos sólidos para eventual acolhimento do
pleito absolutório, deverá ser mantido o édito condenatório.
A condenação  da  ré  pelos  crimes  de  tráfico  de  drogas  e
associação para o tráfico, impede a aplicação da minoração
da reprimenda contida no art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06.
É vedada a redução da pena-base aquém do mínimo legal,
pela incidência de circunstância atenuante - Súmula 231 do
STJ. Descabe o pedido de substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direito, quando a sentenciada não
atende  um  dos  requisitos  do  art.  44  do  CP.  (TJPB  –
Acórdão/Decisão do Processo Nº 00170511920158152002,
Câmara Especializada Criminal, Relator Des. João Benedito
da Silva, j. em 19-12-2017).

APELAÇÕES  CRIMINAIS.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  IRRESIGNAÇÃO.
ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE  PROVA.
DESCABIMENTO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS  À  SACIEDADE.  PEDIDO  DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA
LEI  N.  11.343/2006:  POSSE  E  CONSUMO  PRÓPRIO.
REJEIÇÃO. - Restando provadas à saciedade, a autoria e a
materialidade  delitivas  dos  crimes  de  tráfico  de  drogas,
inviável o acolhimento do pleito absolutório fundado na tese
de ausência de prova. - Não merece prosperar o pedido de
desclassificação  do  crime  de  tráfico  de  drogas  para  o  de
posse  e  consumo  próprio,  quando  a  traficância  restou
evidenciada,  não  só  pelas  circunstâncias  do  delito,
sobretudo,  pela  quantidade  de  droga  apreendida.  (…)
DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA N. §4.º
DO  ART.  33  DA  LEI  N.  11.343/2006.  NÃO
ACOLHIMENTO.  NÃO  PREENCHIMENTO  DOS
CRITÉRIOS  ESTABELECIDOS.  REGIME  INICIAL
FECHADO.  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.
FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO COM BASE NO
QUANTUM  DA  PENA  APLICADA.  EXTENSÃO  DO
BENEFÍCIO,  DE  OFÍCIO  À  SEGUNDA  APELANTE.
PRIMEIRO  APELO  PROVIDO,  EM  PARTE.  (TJPB  –
Acórdão/Decisão do Processo Nº 01260559320128152002,

AC 0002069-22.2016.815.0011 CMBF – Relator 7



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Câmara Especializada Criminal, Relator Des. Márcio Murilo
da Cunha Ramos, j. em 19-12-2017).

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  TRÁFICO  DE  DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE
MENORES  -  CONDENAÇÃO  -  IRRESIGNAÇÃO
QUANTO  À  DOSIMETRIA PENAL DO  TRÁFICO  DE
DROGAS  -  ALEGAÇÃO  DE  EXACERBAÇÃO  DA
PENA-BASE  -  INOCORRÊNCIA  -  QUANTIDADE  E
NATUREZA DA DROGA PREPONDERANTES  SOBRE
AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP -
AUMENTO JUSTIFICADO - CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DE PENA DO ART.  33,  §  4º,  DA LEI N.  11.343/2006 -
MANUTENÇÃO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA NON
REFORMATIO IN PEJUS. (…) - Não há que se falar em
exacerbação da pena-base, quando esta foi fixada além do
mínimo legal, em virtude do juízo a quo ter considerado a
quantidade  e  a  qualidade  da  droga  apreendida,  elementos
que preponderam sobre as circunstâncias judiciais, previstas
no caput do art. 59 do Código Penal. - No que diz respeito à
aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art.
33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, foi concedida a redução de
1/3 (um terço) em favor do réu, porém, a rigor, o acusado
sequer  faria  jus  a  tal  diminuição,  vez  que  participa  de
associação  criminosa,  consoante  reconhecido  na  própria
sentença. (…) Deve-se aplicar o concurso formal entre os
delitos, quando tal regra é reconhecida na decisão vergastada
e  não  considerada  no  cálculo  da  pena,  por  flagrante
equívoco.  (TJPB  –  Acórdão/Decisão  do  Processo  Nº
00153419520148152002,  Câmara  Especializada  Criminal,
Relator Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, j. em 07-12-
2017).

Assim, considerando que a pena aplicada a ora apelante se deu em
patamares justos ao fato delitivo, impõe-se manter, também, este ponto da sentença, por
inexistir nos autos provas capazes de minorar a imposição da pena base fixada.

2.3. DA  APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006

Nesse  ponto,  apesar  de  ter  sido  contemplada  com  o  benefício
previsto no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, por preencher os requisitos exigidos para tal
concessão, requer a redução no máximo permitido.
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Consta da sentença atacada que o douto magistrado reconheceu o
benefício do §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, mas deixou de aplicá-lo por compensá-lo
diante do aumento da pena previsto no art. 40, VI da mesma lei, também no mesmo
patamar, ou seja, de 1/6 (um sexto) (fls. 189).

É certo que a apelante preencheu os requisitos previstos no art.
33, §4º, da Lei 11.343/2006, tanto que fez jus a redução da pena imposta, porém, em
patamar menor que o desejado.

A doutrina estabelece que o referido benefício “não constitui mera
faculdade conferida ao magistrado, mas direito subjetivo do réu, desde que presentes os
requisitos. Dentro do processo de individualização, caberá ao magistrado quantificar a
redução, sempre de forma fundamentada (art. 93, X, da CF). A previsão é saudável na
medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso
concreto,  de maneira a poder  melhor quantificar  e,  portanto,  individualizar a pena,
dando  tratamento  adequado  àquele  que  apenas  se  inicia  no  mundo  do  crime.  (…)
Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o
que era impossível antes da vigência do novo §4º, e “a minorante em questão tem por
objetivo beneficiar somente o traficante eventual, e não aquele que faz do tráfico o seu
meio  de  vida”.  (…)  Para  fazer  jus  ao  benefício,  o  réu  deve  satisfazer  a  todos  os
requisitos,  cumulativamente.  A ausência de apenas um determina negar  a benesse.”
(Marcão, Renato. Tóxicos. 8ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2011, pp. 183/184).

Desse modo, constando na sentença tal reconhecimento, apesar de
não aplicado a contento na dosimetria, entendo manter a compensação arbitrada, a luz das
circunstancias judiciais analisadas e o preenchimento dos requisitos previstos em lei.

Em se tratando de crime previsto na Lei de Drogas, deve ainda
considerar-se,  com  preponderância  sobre  o  previsto  nas  circunstâncias  judicias,  a
natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do
agente consoante o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06. 

Dessa forma, imutável a sentença ora atacada, por inexistir fatos
que ensejem a absolvição pretendida, bem como as demais razões requeridas.

Ante  todo  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça,  NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo-se a
sentença na íntegra.

É o meu voto.
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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Presidiu  a  Sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal e Relator,
participando também os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio Chaves de
Moura (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos), como Revisor, e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Doutor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de
Queiroz Melo Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos
27 (vinte e sete) dias do mês de março do ano de 2018.

João Pessoa, 02 de abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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