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O nível de gravidade do ilícito tipificado no artigo
33 da Lei 11.343/2006 se evidencia tão extremo
que o legislador não atribuiu exclusividade a uma
única  conduta  para  a  caracterização  da
traficância, ou seja, “a atividade mercantil/venda”,
é  um  agir  que  integra  as  demais  dezessete
condutas  que  autorizam  o  Estado  a  impor
responsabilidade penal por crime de tráfico. Logo,
o  simples  ato  de   “ter  em  depósito”  drogas  é
suficiente para adequar a conduta ao tipo penal
definido como “tráfico ilícito de entorpecente”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  AOS
APELOS PARA REDIMENSIONAR AS PENAS DE VANESSA PEREIRA DA
CRUZ PARA 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E A
DE PAULO BECO GOMES PARA 01 (UM) ANO E 08 (OITO)  MESES DE
RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO PARA AMBOS, SUBSTITUINDO A
PENA DE PAULO BECO GOMES POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS,
A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM, NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelações Criminais  interpostas, tempestivamente,

por Paulo Beco Gomes (fls. 196) e Vanessa Pereira da Cruz (fls. 205) contra

sentença (fls. 174/184) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da comarca

de Mamanguape, que julgando procedente a denúncia (fls. 02/05), condenou-

os  às sanções penais constantes no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, aplicando

uma pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime

fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para ambos.

Em suas  razões recursais  (fls.  527/534),  Paulo Beco Gomes

pugna pela desclassificação do delito que lhe foi imputado no art. 33, §4º, da
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Lei  n.º  11.343/06,  para  o  art.  28  da  mesma  Lei,  uso  de  substância

entorpecente.

A apelante  Vanessa  Pereira  da  Cruz,  por  sua  vez,  em  suas

razões recursais  (fls. 219/230) requer a absolvição, nos termos do art. 386,

inciso  VII  do  Código  de  Processo  Penal.  Subsidiariamente,  pleiteia  pela

aplicação da causa de diminuição de pena (§4º, art. 33, da Lei n.º 11.343/06)

em sua razão máxima (2/3), modificando, assim, o regime de pena para um

menos severo, afastando o óbice legal para permitir o regime inicial aberto ou

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ao oferecer as contrarrazões (fls. 311/317), o Ministério Público

a  quo, opinou  pelo  improvimento  das  Apelações  Criminais  dos  réus  Paulo

Bêco  Gomes  e  Vanessa  Pereira  da  Cruz,  mantendo-se,  na  íntegra,  a

sentença objurgada.

Da mesma forma, a Procuradoria de Justiça, por intermédio de

seu Procurador em substituição, Dr. José Roseno Neto, exarou  parecer  (fls.

540/546) opinando pelo não provimento dos recursos, devendo ser mantida a

decisão vergastada.

É o relatório.

VOTO

Narra a inicial acusatória (fls. 02/05) que, no dia 20 de março de

2014, por volta das 19h30m, o denunciado Paulo Bêco Gomes foi preso em

flagrante conduzindo a motocicleta Honda CG 125, de placa NPZ 0216/PB, cor

preta, na posse de 10 (dez) pedras de crack destinadas ao tráfico de drogas.

Segundo se apurou, em meio a várias denúncias anônimas, é que

havia um grande ponto de tráfico de drogas no Bairro  Cidade Nova,  nesta
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cidade de Mamanguape. A guarnição policial  procedia rondas na localidade,

quando  o  aludido  acoimado,  ao  ver  a  viatura,  empreendeu  fuga,  sendo

perseguido e alcançado em seguida, momento em que, ao ser realizada busca

pessoal, foram apreendidas dez pedras de entorpecentes no seu bolso, além

da quantia de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais) em espécie.

Indagado a cerca da origem da droga apreendida, chegou-se ao

informe de que fora adquirida na casa da 1ª denunciada Vanessa Pereira da

Cruz,  naquele mesmo bairro.  Ato contínuo, ao aportar no local apontado, a

guarnição  policial  visualizou  a  1ª  denunciada  e  o  3º  denunciado  (John

Heberth) em  frente  a  residência,  os  quais  logo  empreenderam  fuga,  mas

acabaram sendo detidos pelos policiais. 

Segundo  consta  nos  autos,  no  interior  da  residência  foram

encontradas  466  (quatrocentas  e  sessenta  e  seis)  pedras  de  substância

entorpecente  semelhante  ao  crack  acondicionadas  em  pequenos  sacos

plásticos  transparentes  e  a  quantia  de  R$  550,00  (quinhentos  e  cinquenta

reais) em dinheiro trocado.

Consta,  ainda,  que  fora  apreendido  um  aparelho  de  DVD  da

marca Amvox e um aparelho celular em poder  da denunciada Vanessa,  ao

passo em que na posse do denunciado John Heberth foram encontrados três

aparelhos celulares da marca Nokia, uma moto Honda Fan 150, de placa NQK

0634/PB e de cor preta, além de R$ 322,00 (trezentos e vinte e dois reais) em

dinheiro, produtos estes angariados com o tráfico de drogas.

Por tais razões, foram denunciados como incursos nas penas do

art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

Concluída a instrução criminal,  foi proferida sentença pelo  Juízo

de  Direito  da  3ª  Vara  da  comarca  de  Mamanguape  para  condenar  os
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apelantes como incursos nas penas do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, sendo-lhes

atribuído  a  reprimenda  final  de  04  (quatro)  anos  e  02  (dois)  meses  de

reclusão,  em regime fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos)

dias-multa.

Insatisfeito,  Paulo Bêco Gomes,  interpôs  recurso de apelação,

requerendo em suas  razões  (fls. 527-534) a desclassificação do delito a ele

imputado no art.  33 da Lei n.º 11.343/06 para o art.  28, do mesmo diploma

legal.

Vanessa  Pereira  da  Cruz,  inconformada,  interpôs  recurso  de

apelação  (fls.  219/230)  pleiteando sua absolvição,  nos termos do art.  386,

inciso VII, do CPP, alegando que não há provas suficientes para ensejar em um

decreto  condenatório.  Subsidiariamente,  aduziu  a  aplicação  da  causa  de

diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 33.343/06 em sua

razão  máxima  (2/3  –  dois  terços),  modificando,  assim,  o  regime  de

cumprimento de pena para um menos severo,  afastando o óbice legal  para

permitir o regime inicial aberto ou substituição da pena privativa de liberdade

por restritiva de direitos.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à  materialidade delitiva, tem-se que

está comprovada, por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 07/14), laudo de

apresentação e apreensão (fls. 19) e laudo de exame químico-toxicológico (fls.

133  e  136),  onde  consta  tratar-se  de  apreensão  de  substância  ilícita

denominada de Cocaína.

Quanto  à  autoria,  encontra-se  igualmente  demonstrada  no

conjunto  probatório,  em  especial,  através  dos  depoimentos  testemunhais.

Vejamos:
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O condutor e 1ª testemunha, Sharllon Rennan Leite Fernandes,

em seu depoimento prestado em esfera policial (fl. 07), disse:

“que  por  volta  das  19h30m,  ao  fazer  rondas  e
abordagens na localidade Cidade Nova, nesta cidade
de  Mamanguape,  se  deparou  com  um  Mototaxista,
este ao ver a viatura policial iniciou uma fuga, sendo
perseguido  e  alcançado  em  seguida;  que  naquele
instante ele foi identificado pelo nome PAULO BECO
GOMES, por  meio de sua cédula  de identidade RG
912.135  –  2ªVia/SSP/PB,  após  busca  pessoal,  foi
encontrado  no  bolso  do  mesmo  dez  pedras  de
substância  idêntica  a  CRACK,  um  Celular  Nokia
modelo 202, preto e branco e a quantia de R$ 159,00
(cento  e cinquenta e nove reais)  e uma motocicleta
HONDA CG 125,  de placa NPZ 0216/PB,  cor preta;
que  indagado  sobre  a  origem  daquela  substância,
Paulo  Beco  informou que  tinha  comprado  no  bairro
Cidade  Nova,  a  uma  senhora  de  nome  VANESSA
PEREIRA DA CRUZ, ao tempo que indicou a casa da
referida  senhora;  que  duas  viaturas,  sendo  uma
comandada  pelo  Condutor  e  primeira  testemunha  e
outra  comandada  pelo  Sargente  Estevam,  fizeram
abordagem na casa indicada pelo Paulo Beco; que ao
se aproximarem da  mencionada  casa,  vislumbraram
na frente da casa duas pessoas, as quais diante da
movimentação  policial  empreenderam  fuga,  sendo,
igualmente, alcançadas e presas, essas duas pessoas
se identificaram como sendo VANESSA PEREIRA DA
CRUZ  […]  e  JONH  HEBERT  DE  CARVALHO
RODRIGUQES,  sendo  que  este  último  não  portava
documentos; que fez buscas no interior da residência
e encontrou 466 pedras de substâncias semelhantes
ao  entorpecente  CRACK;  que  também apreendeu  a
quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)
em  espécie  (dinheiro  trocado),  um  aparelho  de
telefone  celular  marca  Samsung  modelo  G  20  cor
branca, um aparelho de DVD marca AMVOX em poder
de VANESSA,  três  aparelhos  de telefone  celular  de
marcas  NOKIA modelo  202,  preto  e  branco,  outro
NOKIA modelo 202, preto e cinza e um NOKIA modelo
5233 preto, em poder de JONH, R$ 322,00 (trezentos
e vinte e dois reais) em espécie também em poder de
JONH  e  uma  moto  Honda  fan  150,  placa  NQK
0634/PB, cor preta, declarado como sendo de JONH;
que deu voz de prisão aos envolvidos e os conduziu
para  esta  Delegacia  de  Polícia  Civil,  apresentando
todos a autoridade policial plantonista; que finalmente
informa  que  Vanessa  confessou  ter  recebido  o
material  entorpecente de JOHN HEBERTH;  que  o
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condutor há vários dias vinha recebendo informações
anônimas de que havia um grande ponto de tráfico de
drogas  naquela  região,  vindo  de  fato  consolidar  as
informações através do presente flagrante”. (grifei)

Diante da autoridade judicial  (mídia digital  de fls.  114),  afirmou

que  quando  da  captura  de  Paulo  Bêco,  este  disse  que  a  droga  com  ele

apreendida não era de sua propriedade, mas que estava fazendo “aviãozinho”

para uma boca de fumo. Ato contínuo,  alegou que abordaram o retrocitado

rapaz devido atitude suspeita quando a viatura passou, bem como por existir

informes de que os mototaxistas faziam os transportes das drogas na região.

Ademais, categoricamente, afirmou que a droga fora apreendida

dentro da residência de Vanessa, mais precisamente em seu quarto e que ela

havia  confessado  ao  delegado,  em sua  presença,  que  a  droga  havia  sido

deixada em sua casa por John Heberth.

Da mesma forma, o policial e testemunha, Carlos Roberto Farias

de Oliveira, prestando depoimento perante a autoridade policial (fl. 08), disse:

“que acompanhava o condutor e primeira testemunha
no momento dos fatos e confirma todo o depoimento
prestado  pelo  mesmo,  tendo  a  acrescentar  que  os
autuados  não  são  conhecidos  da  testemunha,  no
entanto toda vez que estava trabalhando nesta cidade
o COPOM recebia várias denúncias dando conta de
que naquela região havia um grande ponto de venda
de drogas, tendo obtido êxito no dia de hoje, quando
fez juntamente com o Condutor a prisão de Vanessa
Pereira da Cruz, Paulo Bêco Gomes e Johh Heberth
de Carvalho Rodrigues e foram conduzidos até esta
Delegacia de Polícia Civil e apresentado a autoridade
Policial”.

Quando ouvido em juízo (mídia digital fl. 114) narrou que, diante

das denúncias, realizaram rondas na região considerada de grande comércio

de  drogas,  onde,  em  determinada  ocasião,  uma  motocicleta  se  evadiu  ao

visualizar a viatura, gerando, assim, perseguição e captura. Com o capturado,

Paulo Bêco, foi apreendido cerca de 10 (dez) pedras de substância semelhante
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ao  Crack  e  dinheiro,  obtendo,  também,  informação  da  origem  dos

entorpecentes.

Chegando no local da informação, duas pessoas tentaram fugar,

Vanessa  e  John  Heberth,  atitude  esta  frustrada  pela  ação  policial,  que,

momentos após, também apreenderam droga e dinheiro na residência, cerca

de 466 (quatrocentas e sessenta e seis) pedras de substância semelhante ao

Crack, prontas para comércio.

Por  fim,  em  seu  depoimento  judicial,  disse  que  Paulo  Bêco

afirmou, na hora da captura, que a droga não era dele, servindo este apenas

de aviãozinho. 

Vejamos  o  que  a  acusada,  Vanessa  Pereira  da  Cruz,  alegou

quando interrogada em sede policial (fl. 09):

“que hoje por volta das 19:30 horas, encontrava-se em
sua  residência  quando  chegou  uma  guarnição  da
polícia  militar  e  adentrou  em  sua  residência  sem
apresentar nenhum mandado de busca e apreensão;
que  não  disseram  porque  estavam  entrando  na
residência da conduzida; que procuravam drogas em
sua  residência;  que  informa  que  a  droga  foi
encontrada no outro lado do muro e não na sua
residência; que informa ainda que um dos policiais,
que não sabe informar o nome, colocou um pano em
sua boca se ela não dissesse aonde estava a droga;
que disse que não sabia; que os policiais passaram
a procurar  a  droga e  a  encontraram por  trás do
muro de um terreno vazio; que ameaçaram também
de  colocar  um  saco  em  sua  cabeça;  que  também
ameaçaram levá-la para um canavial; […];”. (grifei)

Em juízo (mídia digital de fl. 114), ratificou a versão apresentada

inquisitorialmente, acrescentando que não conhece os outros acusados e que a

polícia chegou em sua residência procurando por uma mulher que não era ela,

bem como que a droga e o dinheiro não foram apreendidos dentro de sua

residência.
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O  acusado  Paulo  Bêco  Gomes,  por  sua  vez,  quando  ouvido

extrajudicialmente (fl. 12), disse:

“que o conduzido pretende falar apenas em Juízo, mas
que  informa  que  quando  foi  preso  só  portava  seis
pedras  de  CRACK  que  era  para  seu  uso  e  que  a
quantia de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais)
foi apurado de corridas feitas durante a semana, pois é
mototaxista na cidade”. 

Judicialmente  (mídia  digital  de  fl.  114),  confirmou  que  a  droga

apreendida  era  de  sua  propriedade,  mas  negou  conhecer  os  outros

denunciados, alegando que nunca comprou droga a Vanessa, tampouco servia

de “aviãozinho”.

Em sua defesa, as testemunhas  João Antônio Silva Santos e

Nivaldo Sousa dos Santos, quando ouvidas judicialmente (mídia digital de fl.

114), em nada contribuíram para o deslinde do feito, limitando-se a discorrer

sobre  a  boa  conduta  do  apelante  e  afirmar  que  o  mesmo  era  usuário  de

entorpecentes.

O  acusado  John  Herbeth  de  Carvalho  Rodrigues disse  na

Delegacia de Polícia (fl. 13):

“que por volta das 19:00 horas,  quando ia para sua
residência, pilotando sua Moto, nas proximidades do
Posto Texaco, foi abordado por policiais Militares; que
perguntaram pelo seu capacete, tendo respondido que
tinha ficado na casa de um colega seu; que quando os
policiais passaram a revistá-lo encontraram a quantia
de R$ 322,00 (trezentos e vinte e dois  reais)  e três
celulares  em seu  bolso;  que  os  policiais  mandaram
entrar na mala da viatura e o levarem até a casa onde
foi  encontrada  a  droga;  que  lhe  perguntaram  quem
morava na residência onde encontraram a droga; que
foi até a casa de VANESSA fazer um pagamento de
R$  50,00  (cinquenta  reais)  para  ela;  que  não  sabe
informar  se  VANESSA vende  droga;  que  VANESSA
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sempre faz corrida com Mototáxi; que já chegou a usar
droga; que já foi preso e processado, hoje encontra-se
em liberdade por relaxamento de prisão em Flagrante
na cidade de Afonso Bezerra/RN”.

Diante da autoridade judicial (mídia digital de fl. 114) negou que

conhecesse  a  ré  Vanessa,  bem  como  que  tenha  ido  fazer  pagamento  a

mesma.

Quanto à apelação criminal do acusado Paulo Bêco Gomes:

Em  suas  razões  recursais,  requereu  a  desclassificação  da

condenação do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 para o art. 28, do mesmo diploma

legal.

Entretanto, embora o réu negue categoricamente ser traficante de

drogas ao afirmar que os entorpecentes eram apenas para seu uso pessoal,

sua versão cai por terra diante das provas colacionadas ao longo da instrução. 

É que nos depoimentos policiais (fls. 07-08 e mídia digital de fl.

114),  estes  afirmaram categoricamente  que,  ao  ver  a  viatura  policial,  o  réu

tentou evadir-se, mas que foi interceptado. Ademais, alegaram que a região

onde  o  apelante  foi  capturado  tratava-se  de  um  local  conhecido  pela

comercialização de drogas, servindo os mototaxistas de transportadores dos

tóxicos. 

No laudo de exame químico-toxicológico (fl. 136), consta que foi

apreendido,  em poder  do  apelante,  10  (dez)  pequenos embrulhos plásticos

transparentes, fechados com nós, acondicionando substância sólida em forma

de  pedrinhas,  de  coloração  amarelada,  semelhantes  à  droga  conhecida

popularmente  como  “crack”,  caracterizando,  assim,  que  a  droga  estava

acondicionada  de  maneira  própria  para  comercialização  e  em  quantidade

incompatível com consumo pessoal.

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal Nº 0001239-46.2014.815.0231

Dessa  forma,  levando-se  em  consideração  a  quantidade  e  a

natureza dos entorpecentes apreendidos (10 pedras de crack), sua forma de

acondicionamento,  a  quantia  de  dinheiro  encontrada  (R$  159,00),  as

circunstâncias da prisão em flagrante e as informações de que a região era

dada ao tráfico ilícito de entorpecente, utilizando-se de mototaxistas para fazer

o transporte, evidencia-se que o acusado atuava em atividade criminosa de

traficância, nos termos do art. 33 da Lei de Drogas, não se tratando, portanto,

do delito tipificado no art. 28 da Lei n.º 11.343/11. 

Ante o exposto, extrai-se que as provas produzidas são mais do

que suficientes para ensejar a condenação que lhe foi imposta, uma vez que o

fato de o acusado ser usuário de entorpecentes, por si só, não descaracteriza

o tráfico, além de que o mesmo não trouxe aos autos nenhum elemento capaz

de desconstituir a prova contra si produzida. 

Portanto,  evidenciado  que  as  drogas  apreendidas  seriam  para

comercialização e comprovada a prática da conduta delituosa de “transportar”

droga  ilícita,  deve-se  manter  a  r.  sentença  que  reconheceu  ter  o  apelante

incorrido no crime tipificado no art. 33, caput, da lei de drogas, sendo incabível

a desclassificação para o de porte de entorpecentes para uso próprio (art. 28,

L. 11.343/06).

Quanto à apelação criminal da acusada Vanessa Pereira da Cruz:

Em suas razões recursais, pugnou por sua absolvição, nos termos

do art. 386, inciso VII do CPP, alegando ausência de provas suficientes que

ensejem em um édito condenatório.

Em que pese o pleito da ré, a materialidade delitiva e sua autoria

foram devidamente comprovadas, uma vez que os policiais, em sede policial e

judicial, afirmaram, categoricamente, que foi encontrado na residência da ré,
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em seu quarto, uma sacola plástica contendo 466 (quatrocentos e sessenta e

seis)  pedras  amareladas,  sendo  463  (quatrocentos  e  sessenta  e  três)

pequenos  embrulhos  plásticos  transparentes  fechados  com nós  e  03  (três)

embrulhos  plásticos  maiores,  todas  acondicionando  pedras  amareladas,

semelhantes  à  droga  conhecida  popularmente  como  crack,  revelando  peso

líquido total de 83,37g (oitenta e três gramas vírgula trinta e sete centigramas)

e a quantia de R$ 550 (quinhentos e cinquenta reais).

Extrai-se,  ainda,  dos  depoimentos  prestados,  que  o  acusado

Paulo Bêco, quando preso em flagrante, confessou para os policiais que teria

comprado  a  droga  à  ré  Vanessa,  inclusive  indicando  a  localização  de  sua

residência,  maneira  com  a  qual  a  polícia  conseguiu  chegar  ao  local  da

traficância. Ato contínuo, vislumbra-se que a acusada tentou empreender fuga

ao notar a movimentação policial, entretanto, não obteve êxito.

Ademais,  a  testemunha  Sharllon Rennan Leite  Fernandes,  é

enfático ao dizer diante da autoridade policial (fl. 07) e em juízo (mídia digital de

fl. 114) que a ré, na delegacia, confessou que as drogas encontradas em sua

casa  teriam  sido  deixadas  pelo  acusado  John  Heberth,  retirando  qualquer

dúvida acerca de sua autoria.

Mister ressaltar que, para que se configure o crime de tráfico de

entorpecente  não  se  faz  necessário  a  mercantilização  da  droga,  mas  tão

somente  a  prática  de  um  dos  núcleos  previstos  pelo  art.  33  da  Lei  n.º

11.343/06. Assim, em que pese não haver comprovação fática da venda de

narcóticos, o crime se configura, haja vista, como dito anteriormente, ter sido

encontrada,  armazenada,  as  drogas  descritas  no  termo de  apresentação  e

apreensão (fls. 19).

Posto isso, não há que se falar em insuficiência probatória, ante a

ausência de dúvidas quanto a autoria e materialidade, onde demonstra-se que

a ora apelante praticou um dos tipos mistos alternativos presentes no art. 33,
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da Lei n.º 11.343/06, qual seja o de TER EM DEPÓSITO. Assim, entendo por

ser mantida a sentença condenatória.

Da dosimetria da pena:

A defesa da ré  Vanessa Pereira  da  Cruz,  requereu,  ainda,  em

suas razões, a reforma da pena, buscando a aplicação da causa de diminuição

constante no §4º, art. 33, da Lei de Drogas em sua razão máxima, qual seja 2/3

(dois terços), modificando, consequentemente, o regime de cumprimento para

um menos severo, afastando o óbice legal para permitir o regime inicial aberto

ou substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Porém, antes de adentramos na matéria, faz-se imprescindível a

reprodução do trecho impugnado:

- Vanessa Pereira da Cruz:
A  culpabilidade  é  forte,  posto  que  tinha
conhecimento  a  parte  ré  da  ilegalidade  do  ato
praticado, agindo conscientemente. Reconhecida sua
primariedade.  A  sua  conduta  social é  boa,  nada
existindo que indique não ser a parte ré possuindo de
boa  personalidade.  Os  motivos apresentados pelo
agente  demonstram-se  insubsistentes  e  inidôneos
para a prática criminosa, derivados apenas da cobiça
em  detrimento  do  bem  estar  da  sociedade.  Em
relação  às  circunstâncias  e  condições do  crime,
estas  são  próprias  ao  delito  do  qual  está  sendo
acusado. A natureza e a quantidade da substância
ou  do  produto,  o  qual  estava  armazenado  na
residência  da  acusada,  indicando  alto  grau  de
reprovabilidade (art. 42, Lei n.º 11.343/06).
Isto posto, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de
reclusão. Em primeira fase, reconheço a atenuante da
menoridade  (art.  65,  I,  do  CP),  contudo,  deixo  de
diminuir a pena eis que fixada no mínimo legal. Não
havendo  outras  circunstâncias  agravantes  ou
atenuantes a serem apreciadas.
Na  hipótese,  considerando  a  inexistência  de
informações  sobre  o  seu  envolvimento  em  outras
práticas delituosas, cabível a aplicação do disposto no
art.  33,  §4º,  da  Lei  n.º  11.343/06,  razão  pela  qual
REDUZO  a  pena  à  razão  de  1/6  (um  sexto),  não
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havendo  causas  de  aumento,  finalizando  a
condenação em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses,
em  regime  fechado,  a  qual  torno  definitiva  à
míngua de outras causas a considerar.
[…]

Diante  do  exposto,  vê-se  que  quando  da  análise  das

circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do Código Penal, o magistrado a

quo valorou razoável e proporcionalmente todos os elementos, avaliando-os de

maneira  fundamentada,  razão  pela  qual,  ante  a  ausência  de  situação

desfavorável, a pena-base fora fixada no mínimo legal, em um quantum de 05

(cinco) anos.

Em segunda fase, o juízo de 1º grau reconheceu a atenuante da

menoridade relativa, deixando de aplicá-la tendo em vista, apenas, que a pena

já encontrava-se em seu mínimo, não sendo possível sua diminuição.

Em terceira fase, no momento da fixação do privilégio previsto no

§4º, do art. 33, Lei n.º 11.343/2006, definiu a redução em seu patamar mínimo

(1/6 – um sexto). No entanto, vê-se que a ré apresenta boas circunstâncias

judiciais, sopesando em seu desfavor apenas a natureza e a quantidade da

substância entorpecente encontrada em sua residência.

Assim, passo à nova dosimetria:

1ª fase: mantenho a pena fixada em seu patamar mínimo à razão

de 05 (cinco) anos de reclusão, por reconhecer que as circunstâncias foram

valoradas de maneira fundamentada e proporcional pelo magistrado a quo.

2ª fase: reconheço a menoridade relativa, nos termos do art. 65,

inciso I, do CP, mas deixo de aplicá-la, por encontrar-se a pena-base em seu

mínimo legal.
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3ª  fase:  uma  vez  presentes  os  requisitos  para  a  fixação  do

privilégio  ao  crime  de  tráfico,  reconheço  a  causa  de  diminuição  de  pena,

prevista no §4º, do art. 33, Lei n.º 11.343/06, em 1/3 (um terço), ante a natureza

e  a  quantidade  de  entorpecentes  apreendidos  na  residência  da  ré

(quatrocentos  e sessenta  e  seis  pedras de crack).  Assim,  resta  a  pena no

quantum definitivo de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Condeno, ainda, a acusada, à pena de multa no quantum de 330

(trezentos e trinta) dias-multa, sendo o valor de cada dia-multa calculado à

base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Fixo o regime de cumprimento inicial da pena no semiaberto, nos

termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, em razão da natureza e da

quantidade da droga apreendida.

Embora preenchidos os requisitos objetivos do art. 44 do Código

Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,

tendo em vista o potencial lesivo, a natureza e a quantidade de entorpecentes

apreendidos.

Por ser a dosimetria da pena matéria de ordem pública, estendo,

ex officio, a reforma realizada ao réu Paulo Bêco Gomes, assim, aplico-lhe em

terceira fase a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração de 2/3,

uma vez que em seu poder fora apreendido menor quantidade de tóxico (dez

pedras de crack), motivo pelo qual resta sua pena final fixada em 01 (um) ano

e  08  (oito)  meses  de  reclusão,  além  do  pagamento  de  160  (cento  e

sessenta)  dias-multa,  calculado à base de 1/30 (um trigésimo) do  salário-

mínimo vigente à época do fato.

Fixo o regime de cumprimento inicial da pena no semiaberto, nos

termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, em razão da natureza e da

quantidade da droga apreendida.
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Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a

pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, apenas com relação

ao réu Paulo Bêco, a serem fixadas pelo juízo de origem.

Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da ré

Vanessa  Pereira  da  Cruz,  para  reduzir  a  pena  imposta  na  sentença  ora

vergastada, resultando uma sanção definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro)

meses  de  reclusão  e  330  (trezentos)  dias-multa,  em  regime  inicial

semiaberto. Ex officio, reformo a pena do réu Paulo Bêco Gomes, fixando-a

em  01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta)

dias-multa, em regime inicial semiaberto, além de substituir a pena privativa

de liberdade por duas restritivas de direito, estas a serem fixadas pelo juízo de

origem.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da Silva, relator,

Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado, com jurisdição limitada, para substituir o

Exmo. Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior), revisor, e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Rodrigo Marques da

Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

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, 22 de agosto de 2017.

             Des. João Benedito da Silva
        RELATOR
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