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GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000363-51.2016.815.0351 – 2ª Vara da Comarca de
Sapé
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Edvânia Felipe de Souza
ADVOGADOS: Antônio José de França, OAB/PB 3166
APELADO: Ministério Público do Estado da Paraíba

APELAÇÃO CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.  MATERIALIDADE E
AUTORIA  DELITIVAS  INCONTESTES.  CONJUNTO
PROBATÓRIO  BASTANTE  A  RESPALDAR  A
CONDENAÇÃO  DO  RÉU.  DOSIMETRIA  PENAL
ADEQUADA.  SUBSTITUIÇÃO  POR  RESTRITIVAS  DE
DIREITOS. DESPROVIMENTO. 

— Sobejamente demonstradas, nas provas coligidas aos autos, a
materialidade e  e autoria delitivas, a condenação é medida que
se impõe. 

— Na hipótese,  a  dosimetria  penal  se  encontra  conforme os
moldes legais, tendo a reprimenda privativa de liberdade sido
fixada no mínimo-legal e substituída por duas penas restritivas
de direitos. 

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 Edivânia Felipe
de Souza, contra a sentença das fls. 187/194, prolatada pela Juíza de Direito da 2ª Vara
da Comarca de Sapé, Virgínia de Lima Fernandes Moniz, nos autos da ação penal acima
numerada,  promovida  pelo  Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba,  que  julgou
procedente a denúncia para condenar a apelante e o corréu Marivaldo José  pela
prática  do  crime  de  tráfico  de  drogas,   previsto  no  art.  33,  caput,  da  Lei  nº
11.343/2006.



À ré Edivânia Felipe de Souza, pela prática do crime de tráfico
de drogas, foi imputada  uma pena privativa de liberdade total de 1 (um) ano e 8
(oito)  meses  de  reclusão,  no  regime  inicial  aberto,  cumulada  com  167  (cento  e
sessenta e sete) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas
reprimendas restritivas de direitos, uma, na modalidade de prestação de serviços à
comunidade, e outra, consistente em limitação de fim de semana. 

Ao réu Marivaldo José, pelo mesmo crime acima referido, foi
imputada  uma pena privativa  de liberdade de 6  (seis)  anos  e  3 (três)  meses  de
reclusão,  no regime inicial fechado,  cumulada com 630 (seiscentos e trinta) dias-
multa. 

À ré Edivânia Felipe  de Souza,  foi  concedido o direito  de
apelar em liberdade. 

Quanto  ao  réu  Marivaldo  José,  foi  mantida  na  sentença  sua
prisão cautelar, a guia de execução de pena já fora expedida, consoante fls. 256/258, e
ele não recorreu do decreto condenatório. 

Narra a denúncia que, no dia 5 de fevereiro de 2016, por volta
das 18:20 horas, no Conjunto Santa Marina, na cidade de Sapé-PB, policiais militares
faziam rondas naquela localidade,  lugar conhecido pela prática de tráfico de drogas,
quando abordaram a apelante, a qual foi encontrada na posse de R$ 50,00 (cinquenta
reais)  em notas  trocadas  e  33  (trinta  e  três)  embalagens  plásticas  contendo em seu
interior cocaína, sem qualquer autorização legal ou regulamentar. 

Segundo narrado, a acusada informou que o material apreendido
pertencia ao indivíduo de nome Marivaldo, conhecido como “Cego”.  

 Nas razões recursais das fls. 235/236,  alega-se, em síntese, que
não há prova suficiente para condenação da recorrente nas sanções do art. 33 da Lei nº
11.343/2006, vez que a droga supostamente encontrada não lhe pertencia e ela não foi
flagrada vendendo droga a quem quer que seja. 

Contrarrazões apresentadas  às  fls. 237/243, onde  se  requer  o
desprovimento do apelo.  

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de
Justiça José Roseno Neto, fls. 256/258, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.
VOTO. 

O tipo penal, no qual a ré está incursa, preceitua:

Lei nº 11.343/2006:

Art.  33.  Importar,  exportar,  remeter,  preparar,  produzir,  fabricar,  adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar: 

Pena -  reclusão de  5  (cinco)  a  15  (quinze)  anos  e  pagamento  de  500



(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

§ 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 criminosas nem integre organização criminosa. 
 (...)

Diga-se,  inicialmente,  que  as  substâncias  entorpecentes
apreendidas  (4,50 g de substância sólida amarelada, distribuídas em 34 pequenas
porções,  embrulhadas  em  saco  plástico  transparente)  com  a  acusada  deram
positivo para cocaína, conforme o laudo de exame químico-toxicológico das fls. 84/86.

De acordo com a tese externada pela defesa da ré, a condenação
daquela não está corroborada pelas provas dos autos, pois jamais agiu no âmbito da
mercantilização  de  substâncias  entorpecentes,  sequer  é  de  sua  propriedade  a  droga
apreendida.

As alegações, contudo, não merecem prosperar.

Verifica-se, pois, que, a despeito da inconformação da apelante,
há, nos autos, provas cabais e suficientes a evidenciarem a materialidade e a autoria
delitivas do tráfico de entorpecentes.

Merecem destaque os testemunhos dos Policiais Militares Sérgio
Gerônimo  Marques  e  Josiel  Meireles  da  Costa  (mídia  das  fls.136  e  fls.  160,
respectivamente), os quais confirmam os depoimentos prestados perante a autoridade
policial,  no  sentido  de  que  participaram da  abordagem que culminou na  prisão  em
flagrante da acusada, oportunidade em que foi apreendida a droga referida nos autos, a
qual  estava  acondicionada  em  pequenas  embalagens  plásticas,  além  de  R$  50,00
(cinquenta reais) dividido em várias cédulas.  Outrossim, foi destacado que a ré,  por
ocasião da apreensão, afirmou que a droga pertencia ao réu Marivaldo José, o qual a
teria pedido para que ela guardasse a droga. 

Frise-se  que  a  palavra  firme  e  coerente  de  policiais  é
reconhecidamente  dotada  de  valor  probante,  prestando-se  à  comprovação  dos  fatos
narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o
conjunto probatório apresentado.

Tais elementos robustecem a tese de acusação, pois revelam que
a conduta do indivíduo se enquadra na figura típica do art. 33 da Lei 11.343/06, haja
vista que os elementos probatórios revelam o porte e a comercialização de substâncias
entorpecentes pela apelante.

Ademais, a prova da traficância não se faz apenas de maneira
direta, mas também por indícios e presunções que devem ser analisados sem nenhum
preconceito, como todo e qualquer elemento de convicção. A prova indiciária, por sua
vez, também chamada de circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, como
vem afirmado na própria Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, sendo
perfeitamente apta a fundamentar a condenação.

Outrossim,  para  a  configuração do crime de tráfico  ilícito  de
substâncias  entorpecentes  não  é,  necessariamente,  exigível  a  prática  de  atos  de
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comércio, bastando que o agente adquira, traga consigo, transporte ou mantenha a
droga em depósito, indício que, por si só, evidencia o propósito mercantil.

No presente caso, a prova da mercancia encontra-se palmar,
tendo em vista que a ré foi presa em flagrante,  exatamente,  quando portava a
droga, em local conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes e, de maneira
fragmentada, nos moldes como, usualmente, é comercializada.  

O  conjunto  de  provas  e  indícios  desfavoráveis  à  acusada,
recolhidos  ao longo da  instrução e  não desconstituídos  pela  defesa,  corroborando a
apreensão da droga, a fragilidade de suas explicações e as tentativas incomprovadas de
emplacar  a  versão  de  que  não  cometera  crime  algum,  permite  ao  sentenciante,
observados  o  princípio  do  livre  convencimento  e  a  necessidade  de  fundamentação
lógica para a decisão, que se lance o decreto condenatório.

Por sua vez, quanto à dosimetria penal, mesmo não tendo sido
motivo de irresignação, pontuo que se encontra adequada, tendo sido fixada a pena-base
no mínimo legal e após, reconhecida a causa de diminuição de pena, prevista no § 4º do
art. 33 da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo (2/3), restando uma pena privativa
de liberdade total de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial
aberto,  cumulada com 167 (cento e  sessenta e  sete)  dias-multa.  Na sequência,  a
reprimenda corporal  foi substiituída por  duas penas  restritivas  de direitos,  conforme
detalhado acima no relatório. 

 Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. 

 A ré se  encontra solta e  a  pena privativa de liberdade foi
substituída  por  duas  restritivas  de  direitos.  Após  o  trânsito  em  julgado,
encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para a execução definitiva. 

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,
relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador, vogal).

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, 22 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


