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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001781-90.2013.815.0751 – 5ª Vara Mista
da Comarca de Bayeux/PB 
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Ministério Público
1º APELADO: Antônio Werny Gomes da Silva
ADVOGADO: Roberlando Veras de Oliveira (OAB/PB 17.320)
2º APELADO: Elionaldo Galdino da Costa
ADVOGADO: Cynthia Denise Silva Cordeiro (OAB/PB 8.431)

APELAÇÃO. TRÁFICO  DE  DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO
DE MENORES (ART. 33, CAPUT, ART. 35, CAPUT,
AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 244-B DO
ECA,  RESPECTIVAMENTE).  RECURSO
MINISTERIAL. DOIS APELADOS. 

CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO  VÍNCULO
ASSOCIATIVO  ESTÁVEL  E  PERMANENTE
VOLTADO  PARA  A  PRÁTICA  DA
NARCOTRAFICÂNCIA.  REQUISITOS
IMPRESCINDÍVEIS  PARA  A  CARACTERIZAÇÃO
DO  DELITO  NÃO  DEMONSTRADOS.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 

1.  Não  estando  comprovada  a  existência  de
estabilidade  e  permanência  ou  habitualidade
dos agentes envolvidos para a prática do tráfico
de drogas, não há que se falar em associação
para  o  tráfico  de  drogas  (art.  35  da  Lei  nº
11.343/06).

QUANTO  AO  APELADO  ELIONALDO
GALDINO DA COSTA, NÃO HÁ, NO PRESENTE
CASO,  PROVA  CONTUNDENTE  DO  SEU
ENVOLVIMENTO  NO  FATO  DELITUOSO  QUE
CULMINOU COM A CONDENAÇÃO DO CORRÉU
ANTÔNIO WERNY GOMES DA SILVA, DE MODO
QUE SUA ABSOLVIÇÃO, TAMBÉM, QUANTO AO
DELITO  DE  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES,
DEVE SER MANTIDA.

2. Não existindo prova segura do envolvimento
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do agente  com o  tráfico  ilícito  de  substâncias
entorpecentes,  tampouco,  de  sua  participação
em associação  criminosa para  a  prática  desse
delito,  a  absolvição  é  mesmo  medida  que  se
impõe.

3.  Tenho  mantido  o  entendimento  de  que
nenhuma pena pode  ser  aplicada sem a mais
completa certeza da falta. A pena, disciplinar ou
criminal, atinge a dignidade, a honra e a estima
da  pessoa,  ferindo-a,  gravemente,  no  plano
moral, além de representar a perda de bens ou
interesses materiais.  

CRIME  REMANESCENTE  DE  CORRUPÇÃO  DE
MENORES,  APENAS,  QUANTO  AO  PRIMEIRO
APELADO  ANTÔNIO  WERNY  GOMES  DA
SILVA.  DEMONSTRAÇÃO  DO  USO  DE
ADOLESCENTE PARA PRATICAR O TRÁFICO DE
DROGAS.  SITUAÇÃO  PREVISTA  COMO  CAUSA
ESPECIAL  DE  AUMENTO  DE  PENA  NA  LEI  Nº
11.343/06, EM SEU ART. 40, VI. OBSERVÂNCIA
DO  PRINCÍPIO  DA  ESPECIALIDADE.
ADEQUAÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.  PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO. 

4. Considerando que o envolvimento de menores
está previsto no artigo 40, inciso VI da Lei nº
11.343/06,  pelo  princípio  da  especialidade,
deve-se  aplicar  referida  majorante,  devendo,
ela, ser aplicada, afastando, assim, a incidência
do  crime  previsto  no  artigo  244-B,  da  Lei  nº
8.069/90. Adequação que se impõe.

5.  Estando  comprovado  o  envolvimento  da
menor M. L. de L. G. da S. na prática do crime
de tráfico de drogas, e que não é necessária a
demonstração  de  que  a  adolescente  foi
efetivamente corrompida no momento da prática
delitiva, por se tratar de crime formal, não há
como  reconhecer  o  crime  de  corrupção  de
menores  previsto  no  art.  244-B,  da  Lei  nº
8.069/90,  ante  a  especialidade  da  norma
contida  no  art.  40,  VI,  da  Lei  nº  11.343/06,
razão  pela qual  essa conduta deve ser  levada
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em  consideração  como  causa  de  especial
aumento  de  pena  do  crime  de  tráfico,  na
terceira fase da dosimetria da pena.
6. Recurso conhecido e, parcialmente, provido.

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 dar provimento parcial ao
recurso.

RELATÓRIO

Perante  a  5ª  Vara  Mista  da  Comarca  de  Bayeux/PB,
Antônio  Werny  Gomes  da  Silva,  Elionaldo  Galdino  da  Costa  e  outros,
qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nas sanções dos
arts. 33, § 1º, III e 35 da Lei n° 11.343/06 e art. 244-B da Lei nº 8.069/90
(Estatuto da Criança e do Adolescente) (fls. 2-5).

Narra a denúncia que, no dia 2 de julho de 2013, agentes
policiais  efetuaram a  prisão  em flagrante  de  Antônio  Werny  Gomes  da
Silva, por ter sido encontrado, enterrado em uma casa em construção, de
sua propriedade, um pacote contendo 934 gramas de maconha. Tal fato
era do seu conhecimento.

Ainda segundo a  inicial,  “A substância  referida  fora  ali
escondida,  enterrada,  em  comum  acordo  e  participação  do  segundo
denunciado FÁBIO JÚNIOR DE ANDRADE SILVA, com o conhecimento da
adolescente  Maria  Luana  de  Lourdes  Gomes  da  Silva,  por  ordem  ou
orientação do traficante ELIONALDO GALDINO DA COSTA, o já conhecido
“URSULÃO”, a quem pertencia e que atualmente se encontra preso e já
denunciado nesta Comarca, como comandante de um grupo de pessoas
com  atividade  e  envolvidas  no  narcotráfico,  já  objeto  da  ação  penal,
materializada pelo processo nº 0001169-55.2013.815.0751.”

Instruído regularmente o processo, o magistrado julgou
(fls. 228-246) parcialmente procedente a denúncia quanto a Antônio Werny
Gomes da Silva, condenando-o ao cumprimento de uma pena definitiva de
2(dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto e
233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, nos termos do art. 33, § 1º, III,
da Lei nº 11.343/2006 e o absolvendo, nos termos do art. 386, III, do
Código de Processo Penal das demais imputações narradas na denúncia
(art. 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 244-B da Lei nº 8.069/90). A pena
corporal  foi  substituída  por  duas  restritivas  de  direitos,  que  foram
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prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Quanto aos demais denunciados, Fábio Júnior de Andrade
Silva e Elionaldo Galdino da Costa, julgou improcedente a acusação, nos
termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal, absolvendo-os.

Irresignado  com  o  decisório  adverso,  a  Representante
Ministerial  recorreu  a  esta  Superior  Instância,  propugnando  pela
condenação de Antônio Werny Gomes da Silva, também, quanto ao crime
previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e Elionaldo
Galdino  da  Costa nos  termos  dos  arts.  33,  §  1º,  III  e  35  da  Lei  nº
11.343/06 e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (fls. 251,
254-263).

Ofertadas  as  contrarrazões  (fls.  269-273  e  275-278),
seguiram os autos, já nesta Instância, ao Procurador de Justiça que, em
parecer, opinou pelo provimento do recurso (fls. 284-288).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério
Público  contra  sentença  proferida  pelo  juiz  de  1º  grau  que  julgou
parcialmente procedente a denúncia, condenando Antônio Werny Gomes da
Silva nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e o absolvendo quanto
aos demais delitos e absolvendo, in totum, os demais acusados, dentre os
quais, o segundo apelado Elionaldo Galdino da Costa.

Em suas razões, a douta Promotora pede a reforma da
sentença  com  o  fim  de  condenar  Antônio  Werny  Gomes  da  Silva  nas
sanções  do  art.  244-B  da  Lei  nº  8.069/90  e,  ainda,  para  condenar
Elionaldo Galdino da Costa nos termos dos arts. 33, § 1º, III e 35 da Lei nº
11.343/06 e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (fls. 251,
254-263).

Examinando  as  razões  recursais  e  a  prova  dos  autos,
entendo que assiste razão parcial ao apelante, de modo que, para melhor
compreensão deste aresto, dividilo-ei em duas partes: a primeira, quanto
ao apelado  Elionaldo  Galdino  da Costa  e  a  segunda,  quanto  a  Antônio
Werny Gomes da Silva. Vejamos:

1.  Do  recurso  contra  a  absolvição  de  Elionaldo
Galdino da Costa
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Consta  na  peça  acusatória  que  policiais  militares
receberam denúncia de que havia um grande comércio de drogas na cidade
de Bayeux/PB e, ao empreenderem diligências, chegaram à menor Maria
Luana de Lourdes Gomes da Silva que levou os policiais ao local onde a
droga estava enterrada, qual seja, uma casa em construção de propriedade
do corréu  Antônio Werny Gomes da Silva, seu primo, que foi preso em
flagrante delito.

É  bem verdade  que  a  materialidade  delitiva  se  reputa
cristalina, espelhada na prova técnica consistente no Termo de Apreensão
(fl. 13) e no Laudo de Constatação (fl. 15). 

Ocorre, no entanto, que, de uma análise acurada do bojo
processual,  não  restou  patenteada,  de  maneira  irrefragável,  a  autoria
delitiva  quanto ao acusado  Elionaldo Galdino  da Costa,  a  ponto de  lhe
ensejar a aplicação de uma reprimenda. 

Com efeito,  incursionando-se  no  caderno  processual,  a
fragilidade probatória é evidente, desconstituindo, com isso, os elementos
necessários para amparar um decreto condenatório. 

Como exposto na sentença vindicada, percebe-se que não
se pode atribuir, com a certeza exigida pelo ordenamento jurídico, a autoria
dos famigerados crimes a este denunciado que, a todo momento, diga-se
de passagem, negou a propriedade da droga, afirmando que ela não lhe
pertencia. Para tanto, vê-se do seu interrogatório gravado na mídia contida
na fl. 185 que o acusado nega qualquer participação neste fato delituoso,
não permitindo que se tenha certeza  quanto à autoria  imputada a sua
pessoa.

Também o codenunciado Antônio Werny Gomes da Silva,
ao ser interrogado (mídia de fl. 185), assumiu que guardou a droga e a
enterrou no terreno onde sua casa estava sendo construída, a pedido de
sua prima, a adolescente Maria Luana de Lourdes Gomes da Silva que, por
sua  vez,  nega  qualquer  participação  de  Elionaldo  Galdino  da  Costa  no
evento delitivo, afirmando, sequer, conhecê-lo.

Por sua vez, as testemunhas arroladas nada carrearam
de concreto aos autos a fim de responsabilizar este recorrido, de modo que
outro  caminho  não  poderia  trilhar  o  douto  julgador,  senão,  absolver  o
acusado, como, de fato, o fez.

Dito  isso,  ao  meu  entendimento,  pelas  provas
colacionadas, não restou demonstrada a autoria dos crimes de tráfico de
drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, por parte do
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apelado, valendo ressaltar que a prova testemunhal também não fornece
tal convicção.

Neste vértice,  não há como concluir,  de forma segura,
que o acusado tivesse envolvimento efetivo no delito de tráfico apenas no
relatório investigativo da polícia civil e nas insuficientes declarações dos
policiais,  já  que  o  conjunto  probatório  revela,  no  mínimo,  dúvida  em
relação  à  responsabilidade  do  réu  no  evento  criminoso,  fazendo-se
necessária a prevalência do princípio in dubio pro reo.

Ressalte-se que um dos princípios basilares do processo
penal indica que a prova, para condenação, deve ser certa, baseada em
dados  objetivos  e  indiscutíveis,  que  evidenciem  o  fato  típico,  a
antijuridicidade  da  conduta  e  a  culpabilidade  do  agente,  não  sendo
suficiente a alta probabilidade, que é, apenas, um juízo de incerteza de
nossa mente em torno da existência de certa realidade. A condenação exige
a certeza; a alta probabilidade não basta.

Não  deve,  pois,  a  dúvida  informar  um  decreto
condenatório. Para isso, não bastam ilações ou presunções, haja vista que o
juízo culpável tem de se abrigar em amparos firmes de certeza. E não se
confundam indícios, cuja força probante é reconhecida pelo art. 239 da Lei
Instrumental Penal, com meras presunções. O magistrado, ao firmar sua
convicção no ambiente salutar do livre arbítrio, deve embasar em pilares
concretos e robustos da produção da verdade.   

Como  advertia  o  proficiente  Nelson  Hungria,  “a
verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza,
e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível
delinqüente é condenar um possível inocente” (in Comentários ao Código
Penal, Vol. V, Ed. Forense, pág. 65).

Ora, o objetivo primeiro da prova é formar a convicção do
juiz, mas esta deve-se constituir  em um juízo de certeza, consistente –
repito – em dados objetivos de justificação. Se ausentes, corre-se o risco
de, no lugar da certeza, ter-se a simples crença.

A nossa Legislação Processual Penal,  em seu art.  386,
inciso VI, cuidando da absolvição por falta de provas, consagrou o princípio
do favor rei, igualmente conhecido por favor inocentiae ou favor libertatis.
Em comentários a esse dispositivo legal, preleciona o inolvidável Magalhães
Noronha, in verbis:

“Vê-se,  pois,  que  o  ônus  da  prova  cabe  às
partes.  Há  uma  diferença,  porém.  A  da
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acusação  há  de  ser  plena  e  convincente,  ao
passo que para o acusado basta a dúvida...
É a consagração do in dubio pro reo ou actore
non  probante  absolvitur  reus;  há  então
prevenção legal da inocência do acusado. É o
que o Código expressamente consagra no art.
386, VI: absolve-se o réu quando ‘não existir
prova suficiente para a condenação’” (in Curso
de Direito Processual  Penal,  24ª ed.,  Saraiva,
1995, pág. 91).  

E a jurisprudência pátria, nos casos de dúvida acerca da
autoria, segue ao alvitre da absolvição do acusado, como se vê a seguir: 

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE
PROVA  DA  AUTORIA  DELITIVA.  ASSOCIAÇÃO
PARA  O  TRÁFICO.  SOCIETAS  SCELERIS  NÃO
COMPROVADA.  ABSOLVIÇÃO  MANTIDA.  0.  1.
Inexistindo  prova  segura  do  envolvimento  do
agente  com  o  tráfico  ilícito  de  substâncias
entorpecentes,  tampouco  de  sua  participação
em associação criminosa para a prática desse
delito,  a  absolvição  é  mesmo  medida  que  se
impõe.” (TJMG; APCR 1.0338.12.012735-6/001;
Rel.  Des.  Fortuna  Grion;  Julg.  28/10/2014;
DJEMG 06/11/2014).

Nesse  contexto,  não  havendo  prova  suficiente  no  que
tange à autoria do denunciado pela perpetração dos crimes capitulados nos
arts.  33,  §  1º,  III  e  35  da  Lei  nº  11.343/06  e  art.  244-B  da  Lei  nº
8.069/90,  impõe-se  sua absolvição,  em face da inexistência  de motivos
hábeis a traçar a reprovabilidade da conduta.

Isso  porque,  não  estando  comprovada  a  existência  de
estabilidade e permanência ou habitualidade dos agentes envolvidos para a
prática do tráfico de drogas, não há que se falar em associação para o
tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06).

E não existindo prova segura do envolvimento do agente
com  o  tráfico  ilícito  de  substâncias  entorpecentes,  tampouco,  de  sua
participação  em  associação  criminosa  para  a  prática  desse  delito,  a
absolvição é mesmo medida que se impõe.

Por fim, tenho mantido o entendimento de que nenhuma
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pena pode ser aplicada sem a mais completa certeza da falta.  A pena,
disciplinar ou criminal, atinge a dignidade, a honra e a estima da pessoa,
ferindo-a, gravemente, no plano moral, além de representar a perda de
bens ou interesses materiais.

Desse  modo,  quanto  ao  apelado  Elionaldo  Galdino  da
Costa, nego provimento ao recurso, mantendo sua absolvição.

2.  Do  pedido  de  condenação  do  apelado  Antônio
Werny  Gomes  da  Silva,  nas  sanções  do  art.  244-B  da  Lei  nº
8.069/90.

No que diz respeito ao crime descrito no art. 244-B, da
Lei nº 8.069/90, deve-se tecer alguns comentários.

Com  efeito,  muito  embora  esteja  comprovado  o
envolvimento de menor na prática do crime de tráfico de drogas, e que não
é  necessária  a  demonstração  de  que  a  adolescente  foi  efetivamente
corrompida no momento da prática delitiva, por se tratar de crime formal,
não há como reconhecer o crime de corrupção de menores previsto no art.
244-B da Lei nº 8.069/90, ante a especialidade da norma contida no art.
40, VI, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual essa conduta deve ser levada
em consideração como causa de especial aumento de pena do crime de
tráfico, na terceira fase da dosimetria da pena.

Vejamos o texto legal (arts. 33, § 1º, III e 40, VI, da 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.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
...
III - utiliza local ou bem de qualquer natureza
de  que  tem  a  propriedade,  posse,
administração,  guarda  ou  vigilância,  ou
consente que outrem dele se utilize, ainda que
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gratuitamente,  sem  autorização  ou  em
desacordo  com  determinação  legal  ou
regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.”

“Art. 40.  As penas previstas nos arts. 33 a 37
desta Lei são aumentadas de um sexto a dois
terços, se:
…
VI  -  sua  prática  envolver  ou  visar  a  atingir
criança ou adolescente ou a quem tenha, por
qualquer  motivo,  diminuída  ou  suprimida  a
capacidade de entendimento e determinação;”

A respeito do tema, colhe-se da jurisprudência:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES  E  ASSOCIAÇÃO  PARA  O
TRÁFICO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS.  ABSOLVIÇÃO  OU
DESCLASSIFICAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO
ART.  40,  INCISO  VI,  DA  LEI  Nº  11.343/06.
INVIABILIDADE.  RECONHECIMENTO  DO
PRIVILÉGIO  E  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA
PRIVATIVA  DE  LIBERDADE.  AUSÊNCIA  DOS
REQUISITOS.  CORRUPÇÃO  DE  MENORES.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. MAJORAÇÃO DA PENA-
BASE.  NECESSIDADE.  PRELIMINARES
REJEITADAS, PRIMEIRO E TERCEIRO RECURSOS
NÃO  PROVIDOS  E  SEGUNDO  RECURSO
PROVIDO EM PARTE. ... III. Diante da incidência
da causa de aumento de pena prevista no art.
40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, pela prática
do delito envolvendo adolescente, a imputação
cumulativa do crime de corrupção de menores,
o qual  se configura com a simples prática do
delito em companhia de um menor, já que se
trata de crime formal, configuraria bis in idem,
diante da atribuição de dupla consequência ao
mesmo fato. IV. Não tendo o juiz considerado os
maus antecedentes dos réus, quando da fixação
da  pena,  deve  a  mesma  ser  reestruturada  e
majorada,  conforme  requereu  o  parquet.”
(TJMG;  APCR  1.0024.12.268544-9/001;  Rel.
Des.  Júlio  César  Lorens;  Julg.  04/11/2014;
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DJEMG 12/11/2014).

“TRÁFICO  DE  DROGAS.  PEDIDO  DE
ABSOLVIÇÃO.  NÃO  CABIMENTO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO
POLICIAL  ALIADO  A  OUTROS  ELEMENTOS  DE
PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ... Incidência
da causa de aumento de pena prevista no art.
40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06. Princípio da
especialidade.  ...  3.  Restando  comprovado  o
envolvimento de adolescente na consecução do
delito  de  tráfico,  deve  incidir  a  causa  de
aumento  prevista  no  art.  40,  VI,  da  Lei  nº
11.343/06,  em  atenção  ao  princípio  da
especialidade,  procedendo-se  à  consequente
absolvição com relação ao delito de corrupção
de menores.” (TJMG; APCR 1.0069.13.002034-
5/001;  Rel.  Des.  Paulo  Cézar  Dias;  Julg.
30/10/2014; DJEMG 06/11/2014).

“...  Crime  de  corrupção  de  menores.
Demonstração  do  uso  de  adolescente  para
praticar o tráfico de drogas.  Situação prevista
como causa especial de aumento de pena na Lei
n.  11.343/06.  Observância  do  princípio  da
especialidade.  Adequação que se impõe.  Se o
adolescente foi envolvido na prática do tráfico,
deve  ser  afastado  o  crime  de  corrupção  de
menores,  por  ser  situação  similar  à  causa de
especial aumento de pena prevista no art. 40,
VI, da Lei n. 11.343/06, por especialidade deste
diploma legal. ...” (TJSC; ACR 2014.025268-8;
São Francisco do Sul; Quarta Câmara Criminal;
Rel.  Des.  Roberto  Lucas  Pacheco;  Julg.
27/10/2014; DJSC 05/11/2014; Pág. 454).

“CORRUPÇÃO DE MENORES. Apelo do Ministério
Público.  Prova  dos  autos  que  evidenciou  o
envolvimento  dos  adolescentes  na  prática  do
comércio  vil,  na  condição  de  "olheiros"  e
distribuidores do estupefaciente. Participação de
menores  no  cometimento  do  crime  de  tráfico
que,  pela  aplicação  do  princípio  da
especialidade,  configura  a  causa  de  aumento
descrita no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006.”
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(TJSP;  APL  0001455-87.2012.8.26.0128;  Ac.
7820647; Cardoso; Terceira Câmara de Direito
Criminal; Rel. Des. Cesar Mecchi Morales; Julg.
26/08/2014; DJESP 16/09/2014).

Portanto, considerando que o envolvimento de menores
está previsto no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, pelo princípio da
especialidade,  deve-se  aplicar  referida  majorante,  afastando,  assim,  a
incidência do crime previsto no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, devendo-
se reformar a sentença para condenar o acusado Antônio Werny Gomes da
Silva pelo  crime de tráfico  de entorpecentes  (art.  33,  §  1º,  III,  Lei  nº
11.343/2006) com a causa especial de aumento prevista no art. 40, VI, da
citada lei de drogas.

Ante  o  exposto,  dou  provimento  parcial ao  recurso
ministerial,  condenando  o  acusado  Antônio  Werny  Gomes  da  Silva nas
penas do art. 33, § 1º, III, da Lei nº 11.343/2006, com a causa especial de
aumento prevista no art. 40, VI, da citada lei de drogas, razão pela qual,
nos  termos dos  arts.  59 e  68 do  CPP e mantendo a análise contida na
sentença de primeiro grau, passo a fixar a nova reprimenda.

Mantenho a pena base em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e
10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.
Mantenho, igualmente, a atenuante da confissão espontância, de modo que a
pena resta fixada, nesta segunda fase, em 7(sete) anos de reclusão e 700
(setecentos) dias-multa. Na terceira fase, reconhecendo, igualmente, a causa
de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diminuo a
pena em 2/3 (dois terços), totalizando 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa. Aplicando, agora, a causa
especial  de aumento de pena prevista no art.  40, VI,  da Lei  de Drogras,
majoro a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 2 (dois) anos, 8
(oito) meses e 20 (vinte) dias, e 271 (duzentos e setenta e um) dias-multa.

A pena deverá ser cumprida em regime inicialmente aberto,
tal  como  fixado  da  sentença  condenatória  de  fls.  228-246,  bem  como
substituída por duas restritivas de direitos que são prestação de serviços à
comunidade e limitação de fim de semana.

No mais, mantenho a sentença nos seus ulteriores termos.

3. Conclusão

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso, para
condenar Antônio Werny Gomes da Silva nas penas dos arts. 33, § 1º, III e
40, VI, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 2 (dois) anos, 8 (oito)
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meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto e 271 (duzentos
e  setenta  e  um)  dias-multa,  na  base  de  1/30  (um trigésimo)  do  salário
mínimo vigente ao tempo do fato.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Desembargador João
Benedito da Silva, dele participando, além de mim, Relator, o Desembargador
Joás de Brito Pereira Filho.

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

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, aos 14 (quatorze) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 15 de abril de 2015 

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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