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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0008402-87.2016.815.0011 –  Vara  de
Entorpecentes da Comarca de Campina Grande/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Ednalda Souza de Andrade
DEFENSORAS PÚBLICAS: Katia Lanusa de Sá Vieira.
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL. TRÁFICO  DE
DROGAS.  PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB A
ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS E PENA
EXACERBADA EM FACE DA AUSÊNCIA DA
APLICAÇÃO  MINORANTE  PREVISTA  NO
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA
LASTREADA  EM  PROVAS  ROBUSTAS  E
PENA APLICADAS DENTRO DOS PADRÕES
LEGAIS. DESPROVIMENTO DO APELO.

“Se  o  apelante  foi  preso  em  flagrante  delito,  cuja
feitura foi precedida de investigação policial,  em que
se constatou que ele vendia e guardava, no interior da
sua  casa,  drogas  consideradas  ilícitas,  correta  e
legítima a condenação nos termos do art. 33, caput, da
Lei  nº  11.343/2006,  não  havendo  que  se  falar  de
absolvição pela ausência de provas”.

“Para  a  aplicação  da  minorante  prevista  no  §  4º  do
artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, são exigidos, além da
primariedade  e  dos  bons  antecedentes  do(a)
acusado(a),  que  não integre  organização criminosa  e
que não se dedique a atividades delituosas”.

VISTOS, relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal acima identificados;

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em Negar provimento ao apelo.  Expeça-se
Mandado de  prisão,  após  o  decurso do  prazo de Embargos de declaração,  sem
manifestação.
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RELATÓRIO

Perante a  Vara de Entorpecentes da Comarca de Campina
Grande/PB,  Ednalda Souza de Andrade, devidamente qualificada, foi denunciada
como incurso nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/2006

Narra a exordial o seguinte:

“Narra o incluso inquérito policial que, no dia 27 de julho
de 2016, por volta das 11:00 h, na Rua São Malaquias,
n°11, São Januário, nesta cidade, a denunciada foi presa
em flagrante em razão de guardar substância entorpecente,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.

Segundo os relatos colhidos na instância inquisitorial,  a
polícia recebeu informações que a denunciada controlaria
um ponto de venda de drogas no endereço supracitado.
Diante  dos  relatos  os  investigadores  se  dirigiram  ao
bairro,  e  lá  abordaram  um  adolescente  com  certa
quantidade de drogas e este afirmou que Ednalva Souza
de Andrade era traficante, indicando a residência dela.

Ato  seguinte,  policiais  dirigiram-se  ao  endereço  da
acoimada  e  chamaram-na  pelo  nome.  Contudo,  com  a
chegada da  polícia  Ednalva  Souza  dispensou pelo  vaso
sanitário parte das drogas que estava em sua posse, o que
foi  notado  pelo  barulho  da  descarga  acionada
seguidamente.

Depreende-se que, os policiais ingressaram no imóvel, e
após  buscas  encontraram  uma  porção  de  substância
entorpecente  semelhante  a  maconha,  guardada  em uma
sacola  plástica,  bem  como  algumas  pedras  de  crack,
embaladas em saco plástico transparente, semelhante aos
destinados à  venda,  totalizando 45,6g (quarenta e cinco
gramas  e  seis  decigramas)  de  maconha  e  5,4g  (cinco
gramas e quatro decigramas) de substância semelhante a
crack, conforme Laudos Preliminares de fls. 13-14, e Auto
de Apreensão e Apresentação de fl.06.

Ao ser ouvida na esfera policial,  a denunciada negou a
propriedade da droga encontrada em sua casa.

Vale  destacar  que,  para  efeito  de  caracterização  das
condutas criminosas previstas na Lei de Drogas, deverão
ser  analisadas  a  natureza  e  quantidade  da  substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu
a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a
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conduta e os antecedentes do agente.

Com esta conduta ilícita, sobejam indícios suficientes de
autoria e prova inconteste da materialidade do crime de
tráfico de entorpecentes.”

Ultimada a instrução criminal, o juiz singular julgou procedente
a pretensão acusatória  e  condenou a  apelante  ao cumprimento da pena final  de  5
(cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e 500 (quinhentos) dias-
multa. (fls. 166/169).

A advogada Lúcia de Fátima Correia Lima, foi  intimada pelo
DJE, no dia 16 de maio de 2017. (fls. 171).

A  sentenciada  foi  intimada  pessoalmente  da  sentença,  em
cartório, no dia 22 de maio de 2017 “e afIrmou ter interesse em recorrer da sentença)
(fls. 171/v). 

Após decorridos 21 (vinte e um) dias da última intimação, a
advogada da ré apresenta pedido de renúncia no dia 12 de junho de 2017 (fls. 174).

No dia 13 de junho de 2017 a Defensora Kátia Lanusa de Sá
Vieira recorreu a esta Superior Instância (fls. 174), pleiteando, nas razões recursais de
fls. 175/182, a reforma da decisão com a sua absolvição por entender que no caso em
estudo, não há provas para amparar o decreto condenatório.

Subsidiariamente,  reclama  da  dosimetria,  por  não  concordar
com a justificativa do sentenciante, que não aplicou a minorante do art. 33, §º 4, da
Lei nº 11.343/2006. Bem assim, roga pela redução da pena pecuniária.

Contrarrazões (fls. 184/188).

Instado a  se pronunciar,  o Procurador de Justiça,  em parecer,
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 193/198).

É o relatório.

VOTO

Convém ressaltar, de início, que, interposto o recurso, cabe ao
juízo de primeiro grau verificar a possibilidade de seu processamento, realizando uma
análise  acerca  de  sua  admissibilidade,  aferindo,  assim,  se  estão  presentes  os
pressupostos  objetivos  (cabimento,  previsão  legal,  adequabilidade,  regularidade
procedimental e tempestividade) e subjetivos (legitimidade e interesse para recorrer,
este intimamente ligado à sucumbência). 
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Ao  manifestar  interesse  em  recorrer  no  momento  que  foi
intimada em cartório, entendo que o apelo é tempestivo, pois, a simples afirmação de
recorrer, pode ser considerada como apelo.

Sobre o tema a jurisprudência orienta:

“TJES-0030892) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §
2º,  INCISO  II,  DO  CP.  PRELIMINAR  DE
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. RÉU
QUE MANIFESTA EXPRESSAMENTE O DESEJO DE
RECORRER.  DEPOIMENTO  DA  VÍTIMA.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO.  FURTO  TENTADO.
VIOLÊNCIA  OU  GRAVE  AMEAÇA.  ROUBO
CONFIGURADO.  PRECEDENTES  DO  C.  STJ.
TEORIA  DA  AMOTIO  OU  APPREHENSIO.
DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA.
RES  FURTIVA  PASSADA  PARA  O  PODER  DO
ACUSADO.  PRESCINDIBILIDADE  DE  SAIR  DA
ESFERA  DE  VIGILÂNCIA  DA  VÍTIMA.
PRECEDENTES.  PENA-BASE.  MÍNIMO  LEGAL.
REINCIDÊNCIA.  COMPROVAÇÃO.  REGIME
FECHADO DE CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA.
MANUTENÇÃO.  RECURSO  CONHECIDO  E
DESPROVIDO.  1.  A  jurisprudência  tem  orientação
consolidada de que a manifestação do réu no sentido
de que deseja recorrer equipara-se à interposição do
recurso,  sendo  considerada  mera  irregularidade  a
apresentação  tardia  de  razões  de  apelação  por  seu
causídico. Precedentes.  Preliminar  de  intempestividade
recursal  rejeitada.  2.  A prova  ora  consubstanciada  não
deixa  dúvidas  acerca  da  prática  criminosa  descrita  na
exordial  acusatória  e  sua  autoria,  pois  o  caderno
probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-
se  o  édito  condenatório.  3.  Outrossim,  ao  proferir  a
sentença recorrida, a Magistrada de primeiro grau fez uma
análise meticulosa do conjunto fático-probatório, estando
a condenação lastreada nas provas existentes nos autos,
cotejada  com  as  declarações  prestadas  em  Juízo  pela
vítima.  4.  Recaem 4 (quatro)  teses  sobre  os  delitos  de
roubo e furto para se verificar a incidência da modalidade
consumada ou tentada (Código Penal,  art.  14),  a  saber:
contrectatio  (para  se  consumar  basta  o  agente  tocar  na
coisa),  amotio  ou  apprehensio  (o  crime  se  consuma
quando a coisa subtraída passa para o poder do agente,
mesmo que não haja posse mansa e pacífica e ainda que a
posse dure curto espaço de tempo, além de não ser preciso
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que  saia  da  esfera  de  vigilância  da  vítima),  ablatio
(consuma-se  quando  o  agente  consegue  levar  a  coisa,
tirando-a da esfera de vigilância do proprietário) e ilatio
(para se consumar é necessário que o agente leve a coisa
para o local desejado e a mantenha a salvo). 5. A matéria
em nossos  Tribunais  Superiores  se  encontra  pacificada,
adotando-se a teoria da amotio ou apprehensio que, como
visto, não exige a posse mansa e pacífica da res furtiva,
nem  que  ela  saia  da  esfera  de  vigilância  da  vítima.
Precedentes.  6.  In  casu,  depreende-se  do  conjunto  de
provas, que o réu obteve, ainda que por um período curto
de tempo, a posse do bem subtraído e, principalmente, que
foi  reconhecida a violência  empreendida por ele  e seus
comparsas.  Diante  desse  contexto,  incabível  o
reconhecimento da tentativa de furto. 7. A pena - base foi
fixada no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de
reclusão  e  10  (dez)  dias-multa,  por  não  considerar
nenhuma circunstância judicial desfavorável ao réu. Além
do que, com base na documentação acostada, presentes as
circunstâncias  atenuantes  da  confissão  espontânea  e  a
agravante  da  reincidência,  estas  foram  compensadas.
Precedentes. 8. Reconhecida a agravante da reincidência e
aplicada como definitiva a reprimenda de 05 (cinco) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão, incabível é a aplicação de
regime inicial diverso do fechado, nos termos do artigo
33, § 2º, 'a', do Código Penal, além de não ser possível a
substituição  do  encarceramento  imposto  nos  termos  do
artigo  44,  inciso  I,  do  mesmo  diploma  normativo.  9.
Recurso conhecido e desprovido. (Processo nº 0012146-
09.2008.8.08.0030,  2ª  Câmara  Criminal  do  TJES,  Rel.
Sérgio  Luiz  Teixeira  Gama.  j.  26.10.2016,  DJ
09.11.2016)..”

Sendo assim, considero tempestivo o apelo.

VOTO

As  pretensões  recursais  consubstanciam-se  nos  moldes  da
contrariedade à sentença condenatória proferida pelo magistrado singular, insurgindo-
se  contra  a  condenação  e  dosimetria  da  pena  imposta,  razão  por  que  pugna  pela
reforma do decisum. 

A recorrente alega a ausência de provas capazes de sustentar o
decreto  condenatório,  postulando,  por  fim,  a  improcedência  da  ação  penal  e,  por
consequência, sua absolvição.

Passemos, agora, à análise minuciosa do recurso.
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DA AUSÊNCIA DE PROVAS

No que tange ao apelo, hei de afirmar que, a despeito do delito
tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), bem analisou o
juiz  a quo a matéria interpelada. Diante dos sérios indícios, concluiu o magistrado
estarem robustamente provadas a culpabilidade e a configuração do crime, sob o pálio
das  provas  apresentadas  e  contundente  apreensão  das  substâncias  entorpecentes
denominadas  Cannabis sativa Linneu, popularmente conhecida por maconha, bem
assim algumas pedras de crack.

Relata o feito que, no dia 27 de julho de 2016, por volta das 11h,
na Rua Malaquias, 11, São Januário, na comarca de Campina Grande, uma equipe de
policiais recebeu a informação de que a denunciada era a responsável pelo tráfico na
área.

Ao  abordarem  um  menor,  encontraram  certa  quantidade  de
entorpecente. Ao ser questionado, o menor indicou o endereço da sentenciada.

Com a chegada dos policiais, a ré tentou destruir as evidências,
lançando as  drogas  no vaso sanitário.  Porém,  o barulho das  repetidas  “descargas”
chamaram a atenção dos policiais que adentraram no recinto e encontraram as drogas
descritas no auto de apreensão de fls. 11.

A verdade material a positivar a existência do delito reputa-se
cristalina,  espelhada na prova técnica consistente no Exame Químico-Toxicológico
(fls. 98/99 e 102/103), e descrita no auto de apreensão e apresentação de fls. 11.

A autoria do ilícito, por sua vez, é revelada por um conjunto de
circunstâncias  e  indícios  irretorquíveis,  baseado  nas  declarações  dos  policiais  que
efetivaram a apreensão.  Não obstante a censurada ter  negado categoricamente,  em
juízo, a prática da conduta delituosa, tudo converge para incriminá-lo. É que a autoria
se demonstra na livre valoração dos  meios de  prova assentados expressamente no
juízo  esculpido  do  processo,  os  quais  retratam,  em  toda  a  sua  amplitude,  a
responsabilidade da agente, descoberta por intermédio da instrução criminal. 

Tem-se  por  prova  o  complexo  dos  motivos  produtores  da
certeza,  não  havendo,  na  verdade,  nenhuma  distinção  entre  elas,  pois  todas  se
equivalem  e  se  equiparam.  A sua  magnitude  está  mais  na  idoneidade  do  que  na
modalidade,  existindo,  enfim,  uma  relatividade  indissimulável  nesse  território,
anulando-se qualquer possível hierarquia que se lhe possa atribuir.

Nesse prisma, a jurisprudência já sedimentou que “é válido, de
acordo com o sistema adotado pelo Código de Processo Penal, que o Juiz forme sua
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convicção  através  de  prova  indireta,  ou  seja,  a  partir  de  indícios  veementes  que
induzam àquele convencimento de maneira induvidosa” (in RT 673/357). 

Nesse  sentido  é  o  magistério  do  festejado  Julio  Fabbrini
Mirabete, enunciado nestes termos:

“Diante do sistema de livre convicção do Juiz, encampado
pelo  Código,  a  prova  indiciária,  também  chamada
circunstancial,  tem  o  mesmo  valor  das  provas  diretas,
como  se  atesta  na  Exposição  de  Motivos,  em  que  se
afirma  não  haver  hierarquia  de  provas  por  não  existir
necessariamente maior  ou menor prestígio de uma com
relação  a  qualquer  outra.  Assim,  indícios  múltiplos,
concatenados  e  impregnados  de  elementos  positivos  de
credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão
condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese
favorável  ao  acusado”  (in  Processo  Penal,  7ª  ed.,  pág.
314, Atlas, 1997). 

Portanto, não há dúvida de que pode o magistrado, considerando
o princípio do livre convencimento, fundamentar o  decisum  em provas meramente
indiciárias, não ficando, assim, adstrito a critérios apriorísticos, ao apurar a verdade
material.

Apesar de negar a traficância, o depoimento prestado perante a
autoridade policial demonstra o contrário, vejamos:

“QUE foi presa no começo do ano por tráfico ilícito de
drogas;  que  na  oportunidade,  foi  apreendida  certa
quantidade de maconha; QUE responde ao processo em
liberdade condicional;”  (Depoimento  prestado perante  a
autoridade  policial,  acompanha  de  sua  advogada  –  fls.
09).

Tentou  a  apelante  esquivar-se  de  sua  responsabilidade,
fornecendo outra versão para os fatos e negando a propriedade da droga. Entrementes,
não trouxe à colação elemento de informação capaz de refutar, com robustez, a prática
do ilícito que lhe é assacado.

Induvidosamente,  é  desarrazoado acreditar  na  versão  ofertada
pela recorrente. 

Logo, ao se analisar o lastro substancial carreado, vislumbra-se a
intenção dolosa da apelante de, realmente, praticar a conduta delituosa. Sua atitude
apresenta-se corroborada, de forma inconteste,  não só pelos informes testemunhais
presentes  nos  autos,  mas,  sobretudo,  pela  quantidade  e  o  modo  como o  material
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alucinógeno  foi  encontrado,  circunstâncias,  portanto,  por  demais  suficientes  para
afirmar o seu intuito nocivo de comercializar as substâncias entorpecentes.

Apresenta-se,  pois,  evidente  o  fato  criminoso,  em  face  dos
depoimentos testemunhais prestados tanto na esfera policial como na judicial, além
das demais provas presentes no processo e pelo seu perfeito enquadramento com o
tipo penal descrito na denúncia, vez que, sendo crime formal, a mera realização do
verbo  previsto  no  modelo  incriminador  já  se  afigura  suficiente  para  a  adequada
caracterização. 

Nesse sentido têm decidido reiteradamente nossos Tribunais, in
verbis:

“ TJPB-0046145) PRIMEIRA APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO  ILÍCITO  DE  DROGAS.  PRISÃO  EM
FLAGRANTE.  CONDENAÇÃO.  INCONFORMISMO.
PLEITO  PELA  ABSOLVIÇÃO  DA  RÉ  KARLA
BESERRA  DE  MOURA.  INSUFICIÊNCIA  DE
PROVAS. PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO DA
PENA-BASE  DOS  DOIS  APELANTES  PARA  O
MÍNIMO  LEGAL.  ALEGADO  BIS  IN  IDEM  PELA
UTILIZAÇÃO  DA QUANTIDADE  DE  DROGA  EM
DUAS  FASES  DOSIMÉTRICAS.  ACUSADOS
PREJUDICADOS  NAS  PENAS  IMPOSTAS.
SUBSISTÊNCIA PARCIAL DO APELO.  AUTORIA E
MATERIALIDADE  INCONTESTES.  ACERVO
PROBATÓRIO ROBUSTO. PRISÃO EM FLAGRANTE
PRECEDIDA  DE  INVESTIGAÇÃO  POLICIAL.
TESTEMUNHAS  VISUAIS.  CONFISSÃO  DOS  DOIS
RÉUS  NA  POLÍCIA.  PROVA  CONFIRMADA  NA
INSTRUÇÃO.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
OCORRÊNCIA  DE  CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.  ACERTO  DE  SE  AFASTAR  DO
MARCO  MÍNIMO.  PENA-BASE  BEM
FUNDAMENTADA E FIXADA ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA
APREENDIDA.  MESMO  FUNDAMENDO  DA
QUANTIDADE  DO  TÓXICO  UTILIZADO  NA
TERCEIRA  FASE.  CAUSA  ESPECIAL  DE
DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI
Nº  11.343/06  APLICADA  NA  FRAÇÃO  MÍNIMA.
OCORRÊNCIA  DE  BIS  IN  IDEM.  REPERCUSSÃO
GERAL  DO  ARE  Nº  666.334/RG  DO  SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL.  RECURSO  CONHECIDO  E
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o apelante foi preso
em  flagrante  delito,  cuja  feitura  foi  precedida  de
investigação  policial,  em  que  se  constatou  que  ele
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vendia  e  guardava,  no  interior  da  sua  casa,  drogas
consideradas ilícitas, correta e legítima a condenação
nos termos do art.  33,  caput,  da Lei  nº 11.343/2006,
não havendo que se falar de absolvição pela ausência
de provas. 2. O simples fato de a apelante Karla Beserra
de Moura, após ter descoberto a existência de drogas em
sua  residência,  ter  concordado  com  o  fato  de  seu
companheiro  mantê-las  na  casa  e  lá  vendêlas,  já
demonstra  sua  participação  no crime  do art.  33  da  Lei
11.343/2006, uma vez que contra ela milita o fato de "ter
em depósito" ou "guardar" drogas sem autorização, já que
era moradora da casa que servia de "boca de fumo", o que
serve para caracterizar o tráfico de drogas. 3. Atualmente,
não  há  mais  dúvidas  de  que  pode  o  magistrado,
considerando  o  princípio  do  livre  convencimento
motivado, fundamentar sua decisão com base nas provas
que lhe convierem à formação de sua convicção, o que faz
incidir  também  ao  caso  até  mesmo  as  meramente
indiciárias. 4. Devem ser prestigiados os depoimentos dos
policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, pois
são  indivíduos  credenciados  a  prevenir  e  reprimir  a
criminalidade, não tendo interesse em acusar e incriminar
inocentes, merecendo, portanto, o crédito devido até prova
robusta em contrário. 5. Para a caracterização do crime de
tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja preso
no momento exato da venda, em contato direto com elas,
bastando que, pelas circunstâncias e condições em que ele
se  encontra  nesse  submundo  delituoso,  se  chegue  à
configuração do ilícito pela sua simples destinação, haja
vista  que  o  tipo  penal  prevê  18  (dezoito)  núcleos  que
assinalam a prática da traficância. Então, a adequação da
conduta  a  uma  ou  várias  delas  torna  irrefutável  a
condenação,  mormente  por  se  tratar  de  crime  contra  a
saúde  pública,  envolvendo  perigo  abstrato,  em  que  a
intenção do legislador é conferir a mais ampla proteção
social  possível.  6.  Se  o  Juiz,  ao  fundamentar,
devidamente, as circunstâncias judiciais, observar que boa
parte delas foi desfavorável ao agente, correta a aplicação
do quantum da pena-base acima do mínimo legal, razão
por que deve ser mantida a  punição como sopesada na
sentença. 7. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo
legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para
a pena), deve eleger o patamar punitivo ideal, valendo-se
do seu livre convencimento (discricionariedade), embora
com  fundamentada  exposição  do  seu  raciocínio
(juridicamente  vinculada).  8.  A  nossa  Suprema  Corte
Federal,  sob  o  regime  da  repercussão  geral,  passou  a
considerar  bis  in idem a utilização da natureza e/ou da
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quantidade da droga "tanto na primeira fase de fixação da
pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na
terceira,  para modular  a  aplicação da causa especial  de
diminuição de pena prevista no art.  33,  § 4º,  da Lei nº
11.343/2006" (STF - ARE 666.334/AMRG - Rel. Ministro
Gilmar  Mendes  -  DJe  de  06.05.2014).  SEGUNDA
APELAÇÃO  CRIMINAL.  PEDIDO  RESTRITO  À
FIXAÇÃO  DE  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
PERTINÊNCIA.  ADVOGADO  NOMEADO  COMO
DEFENSOR  DATIVO.  ATUAÇÃO  EM  TODA
MARCHA  PROCESSUAL  ATÉ  A  PROLAÇÃO  DA
SENTENÇA.  DIREITO  À  VERBA  ADVOCATÍCIA.
TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. APLICAÇÃO.
PROVIMENTO.  O  advogado  nomeado  como  defensor
dativo para patrocinar os interesses de réu em processo
criminal tem direito à fixação de honorários pelos serviços
prestados,  conforme  prevê  o  art.  22,  §  1º,  da  Lei  nº
8.906/94.  A  sua  remuneração  equitativa  deve  ser
alcançada  por  meio  de  interpretação  sistemática  do
aludido dispositivo com os arts. 85, §§ 2º e 8º, do Novo
Código de Processo Civil/2015 e 49 do Novo Código de
Ética  e  Disciplina  da  OAB  (Resolução  nº  02/2015  do
CFOAB),  devendo  ser  paga  pelo  Estado,  em  patamar
estabelecido  na  tabela  de  honorários  da  respectiva
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. (Apelação
nº  0003826-14.2011.815.0371,  Câmara  Criminal  do
TJPB,  Rel.  Carlos  Martins  Beltrão  Filho.  DJe
30.06.2017).

“TJRS-0552432)  APELAÇÃO  CRIME.  DELITO  DE
ENTORPECENTES.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
APELAÇÃO  DEFENSIVA.  MATERIALIDADE.
AUTORIA.  CARACTERIZAÇÃO.  PALAVRA  DOS
POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. INIDONEIDADE NÃO
DEMONSTRADA.  Comprovada  a  materialidade  e  a
autoria  do delito  de tráfico de drogas  e  porte  ilegal  de
armas, inviável a absolvição pretendida. Para afastar-se a
presumida idoneidade dos policiais (ou ao menos suscitar
dúvida),  é  preciso  que  se  constatem  importantes
divergências em seus relatos, ou que esteja demonstrada
alguma  desavença  com  os  réus,  séria  o  bastante  para
torná-los  suspeitos,  pois  seria  incoerente  presumir  que
referidos  agentes,  cuja  função  é  justamente  manter  a
ordem e o bem estar  social,  teriam algum interesse em
prejudicar inocentes. O tráfico de drogas é tipo múltiplo
de  conteúdo  variado,  havendo  diversos  verbos
nucleares que o caracterizam; portanto, o flagrante do
ato  da  venda  é  dispensável  para  sua  configuração,
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quando  restar  evidente  que  a  destinação  dos
entorpecentes  é  a  comercialização  -  como  no  caso
restou comprovado. POSSE ILEGAL DE ARMAS COM
NUMERAÇÃO  RASPADA.  MANUTENÇÃO  DA
CONDENAÇÃO. Comprovada a autoria e materialidade
do delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº
10.826/03  pelo  réu,  deve  ser  mantida  a  condenação
estabelecida  na  sentença.  DELITOS  DE  ARMAS.
CRIMES DE MERA CONDUTA. Os delitos previstos na
Lei nº 10.826/03 se consumam com o simples "portar" ou
"possuir"  arma  de  fogo,  acessório  ou  munição,  sem  a
devida  autorização  e  em  desacordo  com  determinação
legal  ou regulamentar,  sendo inexigível  a  demonstração
de perigo concreto,  porque o objeto jurídico principal e
imediato  protegido  pela  referida  Lei  é  a  segurança
coletiva,  não  necessitando  demonstração  de  efetiva
exposição a perigo de dano, bastando a ofensa presumida.
Assim,  nos  crimes  previstos  no  Estatuto  do
Desarmamento, basta a simples posse ou o porte de arma
de  fogo,  ainda  que  desmuniciada,  em  desacordo  com
determinação legal ou regulamentar, para a incidência do
tipo penal correspondente. Jurisprudência da Câmara e do
STJ.  Armamento  e  munição encontrados  no veículo  do
réu.  Manutenção  da  condenação  e  da  pena.
RESTITUIÇÃO  DE  VEÍCULO  APREENDIDO.
INDEFERIMENTO. O pedido de restituição de veículo
em favor do réu não deve ser acolhido, pois o acusado não
demonstrou a  sua  origem lícita,  devendo ser  mantida  a
sentença no ponto em que determinou o seu perdimento, o
que vem autorizado pelo disposto no art. 91, II, do CP e
nos arts. 60 a 63 da Lei nº 11.343/06. Concessão de AJG.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.
(Apelação Crime nº 70074498031, 2ª Câmara Criminal do
TJRS,  Rel.  Luiz  Mello  Guimarães.  j.  24.08.2017,  DJe
04.09.2017). 

DA APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06.

A increpada busca, também, a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei
nº 11.343/06.

Sobre  a  aplicação  da  incidência  da  causa  de  diminuição
capitulada no §4° do art.  33 da Lei de Tóxicos, por ser de direito. Entendo que o
benefício não contempla o caso.

A própria ré, quando interrogada perante a autoridade policial à
fls. 09, acompanhada da advogada Antônia Ernesto de Araújo, afirma que se dedica a
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atividade criminosa, quando diz que foi presa anteriormente por tráfico e responde ao
processo em liberdade. Sendo essa declaração confirmada pelo menor Wesley Barbosa
Silva que disse as fls. 28: “Que tem conhecimento que a mesma é traficante (...)”.

Sendo assim, não é merecedora de tal benefício.

Nesse diapasão a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça
recomenda:

“RECURSO  DE  AGRAVO.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
LEIS Nº  6.368/1976 E 11.343/2006.  SÚMULA Nº  501
DO  STJ.  CAUSA DE  DIMINUIÇÃO  PREVISTA NO
ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. É cabível a
aplicação retroativa da Lei nº 11.343/2006, desde que o
resultado da incidência das suas disposições, na íntegra,
seja mais favorável ao réu do que o advindo da aplicação
da Lei nº 6.368/1976, sendo vedada a combinação de Leis
(Súmula nº 501 do STJ). Inviável a aplicação do art. 33,
§4º, da Lei nº 11.343/06 quando o réu não cumpre os
requisitos  da  norma. Agravo  desprovido.  (TJDF;  Rec
2014.00.2.030499-6;  Ac.  847.274;  Primeira  Turma
Criminal;  Rel.  Des.  Mario  Machado;  DJDFTE
13/02/2015; Pág. 69)”.

“HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE  DROGAS  E
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  NARCOTRÁFICO.  WRIT
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.
DESVIRTUAMENTO. MINORANTE PREVISTA NO §
4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PRETENDIDA
APLICAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  DEDICAÇÃO  A
ATIVIDADES  DELITUOSAS.  MANIFESTO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  alinhando-se  à  nova
jurisprudência  da  Corte  Suprema,  também  passou  a
restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não
admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em
substituição  ao  recurso  ou  ação  cabível,  salvo  nas
hipóteses  de  flagrante  ilegalidade,  abuso  de  poder  ou
teratologia jurídica.
2.  Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do
artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, são exigidos, além da
primariedade  e  dos  bons  antecedentes  do(a)
acusado(a),  que não integre organização criminosa e
que não se dedique a atividades delituosas.

3.  Não  há  constrangimento  ilegal  no  ponto  em que  foi
negada a aplicação da minorante prevista no § 4º do artigo
33 da Lei de Drogas, pois,  não obstante o paciente seja
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primário e possuidor de bons antecedentes, verifica-se que
as  instâncias  ordinárias  afastaram  a  aplicação  da  causa
especial  de  diminuição,  com base  nas  circunstâncias  do
caso concreto, em especial a elevada quantidade de drogas
apreendidas (2,026 kg de cocaína), as quais levaram a crer
que o acusado integrava organização criminosa.
4.  A Terceira  Seção  deste  Superior  Tribunal  de  Justiça
possui  o  entendimento  no  sentido  de  que  é  inviável  a
aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista
no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi
condenado  também  pela  prática  do  crime  previsto  no
artigo  35  da  mesma  lei,  por  restar  evidenciada  a  sua
dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em
organização criminosa, no caso especialmente voltada para
o cometimento do narcotráfico.
5. Habeas corpus não conhecido.  (HC  149.425/AC, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 22/10/2013, DJe 20/11/2013)”

DA DOSIMETRIA

Não há como reformar a sentença. Ao fixar a pena-base, deve-se
levar em consideração as 08 (oito)  circunstâncias judiciais  delineadas no caput do
artigo 59 do Código Penal, sendo que somente poderá aplicar a pena mínima se todas
elas forem favoráveis. Se uma ou mais vetoriais não forem benéficas aos réus, a pena-
base  deve  situar-se  acima  do  patamar  mínimo.  Porém,  mesmo  com  02  (duas)
circunstâncias  judiciais  desfavoráveis,  o  magistrado  aplicou  a  pena  mínima
estabelecida para o tipo, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500(quinhentos) dias-
multa.

Orienta-se  o  rogo  defensivo  no  sentido  da  redução  da
reprimenda estabelecida à acusada, aplicando-se a causa de diminuição prevista no art.
33, § 4º, da Lei 11.343/06. Todavia, no caso em estudo é impossível a aplicação, em
razão da ré não preencher os requisitos legais.

Inicialmente, cabe lembrar que a fixação da pena é questão que
se insere na órbita de convencimento do Juiz, no exercício de seu poder discricionário
de decidir, resguardando-o, então, quanto à quantidade que julga suficiente na hipótese
concreta.

Segundo estabelece o art. 59 do CP, o magistrado sentenciante
deve fixar a reprimenda em um patamar necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime e, seguindo o critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do CP,
analisar as  circunstâncias judiciais, das quais deve extrair a pena base para o crime
cometido, sempre observando as basilares a ele indicadas na lei penal. 
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A respeito  deste  tema,  colhe-se  da  doutrina  de Guilherme de
Souza Nucci:

“O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador
(mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena),
deve  eleger  o  quantum ideal,  valendo-se  do  seu  livre
convencimento  (discricionariedade),  embora  com
fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente
vinculada).” (in, Código penal comentado. 9. ed. Rev., atual
e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 388).

Com efeito,  para a fixação da  pena, devem ser observadas as
especificidades de cada caso concreto, sem critérios rígidos e pré-definidos, o que faz
com que  o magistrado possa  chegar  a  um  quantum  justo e  adequado para  aquele
determinado fato criminoso. O juiz não deve ser tolhido de seu poder de, em cada
caso, aferir a pena justa e necessária.

Por isso, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
nego provimento ao recurso interposto pela defesa.

Expeça-se  Mandado  de  prisão,  após  o  decurso  do  prazo  de
Embargos de declaração, sem manifestação.

É o meu voto.

Cópia desta decisão serve como ofício de notificação.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Desembargador  Carlos
Martins Beltrão Filho, dele participando, além de mim, Relator, os Excelentíssimos
Desembargadores  Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz  de  Direito  convocado,  com
jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha
Ramos) e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, 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 22 de março do ano de 2018.

João Pessoa, 02 de abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
-  Relator -
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