
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015257-19.2015.815.0011 – Vara de Entorpecentes da
Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Letícia Evelin Soares Nascimento
DEFENSOR: Philippe Mangueira de Figueiro
APELADO: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA
QUANTO À APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE ⅙ NA CAUSA
DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA
LEI  Nº  11.434/2006.  NATUREZA  E  QUANTIDADE  DA
DROGA.  CIRCUNSTÂNCIA  CONSIDERADA
NEGATIVAMENTE  APENAS  POR  OCASIÃO  DA
REDUÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

- A jurisprudência deste Tribunal Superior, firmou-se no sentido
de que, na escolha do quantum de redução da pena em razão da
incidência do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, o Juiz deve
levar em consideração a quantidade e a natureza das substâncias
apreendidas,  por  expressa  previsão  legal  (art.  42  da  Lei  n.
11.343/06).  No caso dos autos,  não se mostra  desarrazoada a
aplicação do quantum de redução no patamar de 1/6 (um sexto),
tendo em vista a natureza e a quantidade das drogas apreendidas.
(STJ - HC 415.817/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

- Consideradas, negativamente, a natureza e quantidade da droga
apenas quando do reconhecimento do tráfico privilegiado (art.
33, § 4º, da Lei de Tóxico), para justificar a definição da fração
mínima de redução (1/6 (um sexto), a manutenção da sentença
que fixou a reprimenda em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
e 562 dias-multa a ser cumprido em regime semiaberto é medida
que se impõe.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.



ACORDA a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos
termos do voto do relator e em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por  Letícia  Evelin
Soares Nascimento, em face da sentença de fls. 93/94, proferida pelo Juiz de Direito
Philippe Guimarães Padilha Vilar, que condenou a ré nas sanções previstas no art. 33,
caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe uma pena total de 05
(cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e
sessenta e dois) dias-multa a ser cumprido em regime semiaberto, concedendo-lhe,
no entanto, o direito de apelar em liberdade.

Nas razões de fls.  98/101, a  recorrente pleiteia,  em síntese,  a
redução da pena de forma que, ao aplicar a minorante do tráfico privilegiado em seu
favor  (§  4º,  do  art.  33,  da  Lei  11.343/06),  incida  a  fração  máxima  prevista  pelo
ordenamento legal, qual seja, em ⅔ (dois terços). Por consequência, requer, ainda, a
aplicação de um regime mais brando para o cumprimento da pena, ou seja, o regime
aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de
direito.

Em  contrarrazões,  o  representante  ministerial  primevo  opina
pelo desprovimento do apelo (fls. 104/107).

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer  subscrito  pelo  Procurador,  Dr.  Àlvaro  Gadelha  Campos,  opinou  pelo
desprovimento do recurso (fls. 112/116).

É o relatório
VOTO:

Conheço o recurso apelatório, eis que presentes os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos para a sua admissibilidade.

Não  foram  arguidas  preliminares  ou  nulidades  e,  não
vislumbrando nos autos qualquer irregularidade que deva ser declarada de ofício, passo
ao exame do mérito recursal.

De acordo com a denúncia, no dia 1º de novembro de 2015,
por volta das 15h:43min, no Presídio Serrotão, na cidade de Campina Grande, a
acusada foi presa em flagrante por trazer consigo substância entorpecente,  sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que um policial militar que estava na guarita
18 da Penitenciária do Serrotão, percebeu que a denunciada abriu uma sacola e
retirou uma bolsa contendo substâncias entorpecentes - 04 tabletes de substâncias



semelhantes à maconha e uma certa quantidade de cocaína -, arremessando-a por
cima do muro daquela Unidade Prisional, correndo em seguida.

Em suma, pretende, o apelante, que a reprimenda aplicada pelo
juízo a quo seja reduzida em ⅔, tendo em vista que as circunstâncias judicias foram, em
sua grande, maioria, favoráveis à ré.

Pois bem. Não se pode olvidar que os magistrados dispõem de
uma margem preexistente para aplicar a pena-base, não podendo, assim, desprezar os
critérios impostos pela Lei para escolher, entre o mínimo e o máximo cominados para a
infração penal,  uma vez que o patamar a ser imposto depende,  diretamente,  da
quantidade de circunstâncias analisadas favoráveis ou desfavoráveis ao réu.

Ao  analisar  a  dosimetria  da  pena,  na  forma  aplicada  pelo
magistrado sentenciante, vislumbro, que não houve exacerbação no quantum aplicado.

Desse  modo,  considerando  as  circunstâncias  judiciais  como
sopesadas,  e sendo prevista pena em abstrato entre  5 (cinco)  e 15 (quinze)  anos de
reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos)  a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa,
tenho que a pena-base aplicada de 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, não foi exagerada, devendo ser
mantida.

Verifica-se que a apelante foi condenada pelo cometimento do
crime de tráfico de drogas, ora previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e, ao
proceder  à  dosimetria  da  pena,  por  considerar  a  culpabilidade  como  a  única
circunstância  judicial  desfavorável,  fixou  a  pena-base,  acertadamente,  bem
próximo do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Passado  à  segunda  fase  da  fixação  do  quantum  da  pena,  o
julgador  de  primeiro  grau  manteve  o  mesmo  valor  da  reprimenda,  uma  vez  que
entendeu inexistir atenuantes em favor do réu.

Na terceira fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a causa
de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, aplicando a fração de ⅙ (um
sexto). Ademais, reconheceu, também, uma causa de aumento do art. 40, inciso III, do
CP e também aplicou a fração de ⅙ (um sexto), a reprimenda definitiva em 5 (cinco)
anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e
dois) dias-multa.

Ressalte-se  que,  apesar  do  magistrado  de  piso  ter  aplicado  a
fração mínima prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 para reduzir a pena-base,
observo que tal escolha foi devidamente justificada da seguinte forma:

“(...) Por fim, entendo que   a causa especial de diminuição de pena
deve incidir  na  espécie,  porém,  não em seu patamar  máximo,  haja
vista a elevada quantidade de droga portada pela agente (quase 2kg de



maconha). Nesses termos, razoável ao caso a incidência da causa de
diminuição em seu patamar mínimo de ⅙ (um sexto).
(...)”

Nesse mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados do STJ:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL
DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06).
QUANTUM  DE  REDUÇÃO.  PROPORCIONALIDADE.
NATUREZA  E  QUANTIDADE  DAS  SUBSTÂNCIAS
APREENDIDAS.  MODIFICAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME PRISIONAL
MAIS  GRAVOSO.  POSSIBILIDADE.  QUANTIDADE  E
NATUREZA DA DROGA. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 2º, "B", E §
3º,  DO CÓDIGO PENAL C/C O ART.  42  DA LEI  N.  11.343/06.
SUBSTITUIÇÃO  DA PENA PRIVATIVA DE  LIBERDADE  POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE
DA DROGA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO
DE ORDEM OBJETIVA PREVISTO NO ART. 44,  INCISO I,  DO
CÓDIGO  PENAL.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO
EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
(...)
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior, firmou-se no sentido
de que, na escolha do quantum de redução da pena em razão da
incidência do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, o Juiz deve levar
em  consideração  a  quantidade  e  a  natureza  das  substâncias
apreendidas,  por  expressa  previsão  legal  (art.  42  da  Lei  n.
11.343/06).  No  caso  dos  autos,  não  se  mostra  desarrazoada  a
aplicação do quantum de redução no patamar de 1/6 (um sexto),
tendo em vista a natureza e a quantidade das drogas apreendidas. 
3.  Sedimentou-se,  nesta  Corte  Superior,  o  entendimento  segundo o
qual,  nos  delitos  previstos  na  Lei  de  Drogas,  a  fixação  do  regime
prisional deve observar a regra imposta no art. 33, § 2º, do Código
Penal em conjunto com o art. 42 da Lei 11.343/2006, que determina a
consideração, preponderantemente, da natureza e quantidade da droga.
4.  Embora  primário  e  com  pena-base  fixada  no  mínimo  legal,  a
quantidade e  a natureza das drogas apreendidas -  18 invólucros  de
maconha, 18 porções de haxixe, 13 porções de 'crack' e 12 porções de
cocaína -,  utilizadas  na terceira fase  da dosimetria,  para  modular  a
aplicação  do  redutor  previsto  no  art.  33,  §  4º,  da  Lei  de  Drogas,
justificam a segregação inicial em regime mais gravoso. 
5.  O  col.  Supremo  Tribunal  Federal,  no  julgamento  do  HC  n.
97.256/RS declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do § 4º
do art. 33 da Lei n. 11.343/06. Com efeito, desde que preenchidos os
requisitos previstos no art.  44 do Código Penal,  os condenados por
tráfico  de  drogas  podem  se  beneficiar  da  substituição  da  pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos. Na hipótese, a Corte
estadual  negou  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por
restritiva  de  direitos  em  razão  da  quantidade  das  substâncias
apreendidas, o que não destoa da jurisprudência desta Corte Superior.
Ademais, o sentenciado não preenche o requisito de ordem objetiva
previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.
Habeas corpus não conhecido.”
(STJ  -  HC  415.817/SP,  Rel.  Ministro  JOEL ILAN  PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018)



“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO FIXADA EM 1/6. PLEITO
DE  AUMENTO  DA  FRAÇÃO  REDUTORA.  INVIABILIDADE.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICAM A
FRAÇÃO UTILIZADA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA
PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR  RESTRITIVA  DE
DIREITOS.  IMPOSSIBILIDADE.  PENA SUPERIOR  A 4  ANOS.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pela
Primeira  Turma do Supremo Tribunal  Federal,  não tem admitido a
impetração  de  habeas  corpus  em  substituição  ao  recurso  próprio,
prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e
a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de
ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
- Deve ser mantida a fração redutora de 1/6, pelo reconhecimento
da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
quando o acórdão, dentro da discricionariedade permitida por lei,
fundamenta, concretamente, na quantidade e natureza da droga
apreendida.
-  Tendo  em vista  o  não  redimensionamento  da  pena  e  mantido  o
patamar acima de 4 anos,  o paciente não faz jus ao regime aberto,
conforme disposições do art. 33, § 2º, do Código Penal.
- Não há se falar em substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, tendo em vista que o quantum da pena aplicada
supera o limite previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal.
- Habeas corpus não conhecido.”
(STJ  -  HC 336.468/RS,  Rel.  Ministro  REYNALDO SOARES DA
FONSECA,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  12/04/2016,  DJe
19/04/2016)

Diante disso, entendo correta a decisão do douto magistrado que
fixou o  quantum  da pena em  5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de
reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, entendo que
a recorrente se amolda ao disposto no art. 33, § 2º, “b” e §3º, do Código Penal, razão
pela qual mantenho o regime semiaberto aplicado pelo magistrado de piso.

Também  não  há  que  se  falar  em  substituição  por  penas
restritivas de direito, diante da expressa vedação do inciso I, do art. 44, do CP.

Diante  do  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo in totum a sentença vergastada.

Expeça-se  Mandado  de  Prisão,  após  o  decurso  do  prazo  de
Embargos de Declaração, sem manifestação.

É como voto.



Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos,  decano no exercício  da  Presidência da Câmara
Criminal  e  relator, dele participando  também os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio (com jurisdição limitada), revisor, e Marcos
William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador, vogal). Ausentes justificadamente os Desembargadores João Benedito
da Silva e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 29 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


