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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0032884-24-2008.815.2002  (antigo
200.2008.032884-8/001) -  Vara  de  Entorpecentes  da  Comarca  da
Capital.

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE 01 : Janduí Suassuna Saldanha Neto
DEF. PÚB. : Cardineusa de Oliveira Xavier
APELANTE 02 : Larissa Mendonça de Oliveira
ADVOGADOS : José Bezerra Montenegro Pires, Guilherme Almeida de

  Moura e Leonardo de Farias Nóbrega
APELANTE 03 : Derick Victor Ramos Cantalice
ADVOGADO : Carlos Antônio Rodrigues Ribeiro
APELADO : Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Artigo
33, da Lei nº 11.343/2006. Reforma do acórdão por
determinação do Superior Tribunal de Justiça. Não
conhecimento  de  Habeas  Corpus pelo  STJ,  com
concessão  da  ordem  de  ofício.  Determinações  ao
Tribunal de Justiça da Paraíba. Nova dosimetria da
pena. Utilização de circunstância relativa à natureza
e quantidade da droga em apenas umas das fases
do cálculo da reprimenda dos réus. Fixação de novo
regime  inicial  de  cumprimento  das  penas.
Julgamento  e  cumprimento  das
determinações.

– Cumprindo o que determinou o Superior Tribunal
de  Justiça,  reduzo  as  penas  dos  réus  conforme
entendimento  atualizado  da  doutrina  e  da
jurisprudência, afastando o constatado bis in idem,
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uma vez que a natureza e a quantidade da droga
apreendida deveriam ser valoradas apenas em uma
das fases dosimétricas das penas de cada um dos
réus.

– No que se refere ao regime inicial de cumprimento
da pena, dadas as novas reprimendas celulares, em
que pese serem os réus primários, não reincidentes,
fixo-as  no  regime  aberto  para  os  seus
cumprimentos iniciais, nos termos do que preconiza
o art. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal
Pátrio.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  autos  do  presente
apelo.

Acorda a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade JULGAR  O  PRESENTE
FEITO, para cumprir integralmente o que determinou o Superior Tribunal
de Justiça, redimensionando as penas de Janduí Suassuna Saldanha Neto,
Derick Victor Ramos e Larissa Mendonça de Oliveira, substituindo-as, ainda,
por penas restritivas de direitos, tudo nos termos deste voto.

RELATÓRIO

Cuida-se de ação penal ajuizada pelo representante
do  Ministério  Público,  em  face  de  Janduí  Suassuna  Saldanha  Neto,
Larissa Mendonça de Oliveira e Derick Victor Ramos Cantalice, apontando-
os  como  incursos  nas  penalidades  dos  artigos  33  e  35,  da  Lei  nº
11.343/2006, iniciada com a denúncia, às fls. 02/06.

Peça vestibular recebida, em 22 de outubro de 2008, às
fls. 158/159.

Finalizada a instrução processual, por sentença, às fls.
372/394,  foi  julgada  procedente,  em  parte,  a  denúncia,  para
condenar os réus nas iras do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006,
absolvendo-os das penalidades do art. 35, do mesmo ordenamento. Foram
as penas:

Janduí Suassuna Saldanha Neto, 04 (quatro) anos e 06
(seis) meses de reclusão, e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa;

Derick Victor Ramos, 05 (cinco) anos de reclusão, e 510
(quinhentos e dez) dias-multa; e
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Larissa  Mendonça  de  Oliveira,  04  (quatro)  anos,  07

(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 472 (quatrocentos e setenta e
dois) dias-multa.

Determinou o regime inicial fechado para o cumprimento
de todas as reprimendas e como valor unitário do dia-multa, um trigésimo
do salário-mínimo vigente à ápoca do delito.

Irresignados,  os  réus  apelaram:  Janduí  Suassuna
Saldanha Neto apelou (fl. 397), Larissa Mendonça de Oliveira recorreu, na
fl. 399, tendo nas razões do seu apelo (fls. 400/408) e Derick Victor Ramos
Cantalice, recorreu, à fl. 423.

Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, através
do  Dr.  José  Roseno  Neto,  opinou  pelo  desprovimento  dos  recursos  de
apelação dos réus, às fls. 485/491.

Acórdão, de fls. 500/517, negou provimento a todos os
apelos.

Embargos de declaração do réu Derick Victor Ramos
Cantalice, às fls. 522/556, rejeitado nas fls. 640/645.

Interpostos pelos réus, recurso inerentes aos Tribunais
Superiores,  os  quais,  ultimadas  as  suas  providências,  determinaram  a
execução provisória das penas, independentes de trânsito em julgado.

Com conclusão ao Juízo de 1º Grau, em despacho na
fl.; 973, decretou-se a prisão preventiva dos réus Larissa Mendonça de
Oliveira, Jaduí Suassuna Saldanha Neto e Derick Victor Ramos Cantalice.

Autos  devolvidos  para  este  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, conforme fl. 1.090.

Juntada do Telegrama JCD5T-9562/2017 – 5ª Turma
do STJ, comunicando o julgamento do Habeas Corpus nº 383020/PB, pelo
Exmo.  Min.  Félix  Fischer  o  qual  não  foi  conhecido,  mas,  de  ofício,
concedeu-se a ordem mandamental,  para que o  Tribunal  de origem
proceda a nova dosimetria da pena da paciente Larissa Mendonça
de Oliveira, limitando-se a utilizar a circunstância relativa à natureza e à
quantidade da droga em somente uma das etapas do cálculo de pena, bem
como uma nova fixação de regime inicial de cumprimento da pena celular
(fl. 1.093).

Pedido do Bel. José Bezerra Montenegro Pires, OAB/PB
11.936,  na  fl.  1.098,  requerendo  ser  intimado  para  a  sessão  de
julgamento, facultando-lhe sustentação oral, por 15 minutos, na forma do
art. 151, §§ 1º e 8º, do Regimento Interno do TJPB.
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Juntada da decisão do  Habeas Corpus nº 383020/PB -
STJ, nas fls. 1.100/1.117.

Telegrama TLG.JCD5T-19299/2017, da 5ª Turma, do
STJ, comunicando o julgamento dos Embargos de Declaração sobre o
Habeas Corpus acima mencionado, em favor de Larissa Mendonça de
Oliveira,  acolhidos para  sanar  contradição  e  determinar que  a
embargante  aguarde  em  liberdade  o  exaurimento  da  jurisdição
deste  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba, permitindo-se,
posteriormente,  a  execução provisória  da pena,  tal  como já  consignado
pelo Superior Tribunal Federal (fl. 1.125).

Rejeitados os Embargos de Declaração,  em favor
de Janduí Suassuna Saldanha Neto,  em face da decisão do STJ que
julgou  seu  Agravo  do  Recurso  Especial,  conforme  o  Telegrama
TJG.JCD5T-25391/2017, juntado na fl. 1.130.

Petição  de  Larissa  Mendonça  de  Oliveira,  à  fl.  1.133,
informando que a ordem emanada do STJ não havia sido cumprida e que
ainda pendiam mandados de prisão em seu desfavor, requerendo as baixas
respectivas destes, a fim de aguardar em liberdade a nova decisão sobre a
dosimetria de sua pena.

Despachou-se  no  rosto  do  mencionado  petitório,
determinando o cumprimento urgente da decisão do STJ, dando baixa nos
mandados de prisão de Larissa Mendonça de Oliveira.

Telegrama TLG.MCD5T-29963/2017,  oriundo da 5ª
Turma do Superior Tribunal de Justiça, às fls. 1.140/1.144, comunicando
a extensão dos efeitos da decisão proferida no HC 383020/PB –
STJ, para Janduí Suassuna Saldanha Neto (fls. 1.140/1.144).

Petição do advogado de Janduí Suassuna Saldanha Neto,
rogando-lhe  extensão  dos  benefícios  do  recálculo  da  pena  de  Larissa
Mendonça  de Oliveira,  na  forma do  art.  580.  do  CPP,  bem com a  sua
intimação da sessão de julgamento, para proceder à sustentação oral (fls.
1.147/1.148).

Ofício  nº  159/2017,  à  fl.  1.156,  oriundo  da  Vara  de
Entorpecentes da Comarca da Capital, subscrito pela Juíza Titular, Michelini
de Oliveira Dantas Jatobá, comunicando a impossibilidade de cumprir as
determinações do STJ, em razão de que o processo em desfavor dos réus
beneficiados,  encontram-se no TJPB.  Por  tais  razões,  determinou-se,  no
rosto do pedido, envio dos autos ao Juízo primevo, para cumprimento das
determinações do Superior Tribunal de Justiça.

Decisão da Juíza de Primeiro Grau, à fl. 1.185, na qual
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determina  a  revogação  do  mandado de prisão  do  réu  Janduí  Suassuna
Saldanha  Neto,  no  CNMP,  com  urgência,  ressaltando  que  subsiste  a
determinação  de  execução  provisória  da  pena para  Derick  Vitor  Ramos
Cantalice,  pois  não  houve  nenhuma  decisão  de  instância  superior  lhe
concedendo mesmo benefício, mantendo a prisão já decretada.

Certidão  do  cumprimento  das  determinações
emanadas  pelo  STJ  (fl.  1.211),  retornaram  os  autos  para  esta
Segunda Instância, retornando-me conclusos.

Juntada de petição do réu Derik Victor Ramos Cantalice,
às fls. 1.215/1.219, na qual informa que impetrou Habeas Corpus junto ao
STJ, a fim de obter, de forma extensiva, conforme o art. 580, do CPP, os
benefícios concedidos no HC 383020/PB de Larissa Mendonça de Oliveira,
uma vez que, sem suspensão de sua prisão decretada pelo Juízo da Vara
de Entorpecentes para o cumprimento da pena, foi preso e está recolhido
em presídio  de  Mamanguape,  já  que sua  impetração  está  pendente  de
julgamento pelo Min. Félix Fischer.

Por tais razões, o peticionante roga a este Tribunal de
Justiça, a expedição de alvará de soltura, a fim de também aguardar em
liberdade até que seja decidido seu Habeas Corpus pelo STJ, inclusive, com
recolhimento dos mandados de prisão existentes.

Pedido dia para julgamento (fl. 1.239).

Juntada  de  cópias  dos  Telegramas  MCD5T  nºs
3610/2018 e 3611/2018 (fls. 1.241v/1.242), oriundo do Superior
Tribunal de Justiça, em favor do réu Derick Victor Ramos Cantalice,
nos quais comunica o deferimento de pedido de extensão dos efeitos dos
acórdãos proferidos em favor dos demais réus, determinando o recálculo da
pena, fixação de novo regime de cumprimento, bem com que aguarde em
liberdade até isso se proceda.

Réu colocado em liberdade, conforme certidões, nas
fls. 1.254/1.255.

É o apurado relatório.

VOTO: O Exmo. Des.  ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Cuida-se de cumprimento de determinação do Superior
Tribunal de Justiça, o qual, no julgamento do Habeas Corpus nº 383.020,
assim decidiu:

“PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO  ESPECIAL.  NÃO  CABIMENTO.  TRÁFICO
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DE  DROGAS.  NATUREZA  E  QUANTIDADE  DA
DROGA.  VALORAÇÃO  DA  CIRCUNSTÂNCIA  NA
PRIMEIRA  E  TERCEIRA  FASES  DA  DOSIMETRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  BIS  IN  IDEM.  REPERCUSSÃO
GERAL.  REGIME  INICIAL  FECHADO  COM
FUNDAMENTO  NA  HEDIONDEZ  DO  DELITO.
IMPOSSIBILIDADE.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
EVIDENCIADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA.
POSSIBILIDADE.  HABEAS  CORPUS  NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - O
col.  Supremo  Tribunal  Federal,  por  ocasião  do
julgamento do ARE n.  666.334/AM, reconheceu a
repercussão geral da matéria referente à valoração
da natureza e quantidade da droga na dosimetria
relativa  ao  delito  de  tráfico  de  entorpecentes  e,
reafirmando sua jurisprudência, fixou entendimento
segundo o qual caracteriza bis in idem tal valoração
tanto na primeira quanto na terceira fase do cálculo
da pena (ARE n. 666.334 RG/AM, Tribunal  Pleno,
Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/5/2014). II - No
caso dos autos, o v. acórdão impugnado diverge do
atual entendimento jurisprudencial do eg. STF, no
sentido  de  que  as  circunstâncias  relativas  à
natureza  e  à  quantidade  de  drogas  apreendidas
somente podem ser utilizadas "na primeira ou na
terceira fase dosimetria da pena, sempre de forma
não cumulativa, sob pena de caracterizar o bis in
idem"  (RHC  n.  117.990/ES,  Rel.  Min.  Luiz  Fux,
Primeira  Turma,  DJe  de  5/6/2014,  v.g.).  III  -
Ademais, o eg. Supremo Tribunal Federal, evoluindo
em seu entendimento,  consignou,  por  ocasião  do
julgamento  do  HC  126.292/SP,  que  "a  execução
provisória de acórdão penal condenatório proferido
em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso
especial  ou  extraordinário,  não  compromete  o
princípio  constitucional  da presunção de inocência
afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição
Federal"  (HC  n.  126.292/SP,  Tribunal  Pleno,  Rel.
Min. Teori Zavascki, DJe de 17/5/2016). IV - Desse
modo,  em  outras  palavras,  está  autorizada  a
execução provisória da pena após o julgamento em
segunda  instância,  ressalvadas  hipóteses  em que
seja possível a superação de tal entendimento pela
existência  de  flagrante  ilegalidade,  o  que  não  se
verifica  na  hipótese.  V  -  Parecer  do  Ministério
Público Federal pela concessão da ordem de habeas
corpus para que se proceda à nova fixação da pena,
afastada  a  dupla  consideração  da
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quantidade/natureza  da  droga  na  primeira  e  na
terceira fase da dosimetria,  bem como do regime
inicial de cumprimento da pena, nos termos do art.
33 do Código Penal,  afastada a previsão legal  do
art. 2o, § 1o da Lei n. 8.072/90, na redação da Lei
n.  11.464/2007.  Habeas  corpus  não  conhecido.
Ordem concedida de ofício, para que o eg. Tribunal
de origem proceda à nova dosimetria da pena do
paciente,  limitando-se  a  utilizar  a  circunstância
relativa  à  natureza  e  à  quantidade  da  droga  em
somente uma das etapas do cálculo de pena, bem
como à nova fixação do regime inicial, nos termos
do  art.  33  do  Código  Penal.” (HC  383.020/PB,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado  em  16/03/2017,  DJe  22/03/2017)
Sublinhei

Pois bem. A dosimetria da pena, aplicada na sentença
condenatória dos réus Janduí Suassuna Saldanha Neto, Larissa Mendonça
de Oliveira e Derick Victor Ramos Cantalice, às fls. 386/393, externou-se
com os seguintes fundamentos, que valem ser transcritos integralmente
para melhor atender as determinações do Superior Tribunal de Justiça:

“Diante do exposto, nos termos do art. 381, do
Código de Processo Penal,  e  considerando tudo o
que  dos  autos  constam,  e  princípios  de  direito
aplicáveis  à  espécie,  JULGO em  parte
PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, como
condeno  JANDUÍ SUASSUNA SALDANHA NETO,
LARISSA MENDONÇA DE OLIVEIRA e DERICK
VICTOR RAMOS CANTALICE, por infringência ao
art. 33, caput,  ABSOLVENDO-OS do delito previsto
no art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.
Passo à dosimetria da pena. 
Atendendo  os  critérios  do  artigo  59,  do  Código
Penal, passo a análise das circunstâncias judiciais. 
I –  JANDIÁ SUASSUNA SALDANHA NETO 
1ª  fase - Circunstâncias judiciais. 
Culpabilidade demostrada,  em  face  da
censurabilidade  de  sua  conduta  e  da  plena
consciência da ilicitude do fato, agindo livremente
de acordo com esse entendimento.
Antecedentes sem registros desabonadores
Conduta  social abonada  pelas  testemunhas  que
indicou (fls. 264/266). 
Personalidade sem  elementos  nos  autos  para
avaliar. 
Motivos do crime voltados à espécie, qual seja, a
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busca de obter lucros a partir da disseminação do
vício em drogas, que cresce a cada dia. 
Circunstâncias desfavoráveis,  seja  pela  natureza
da  droga  (cocaína)  que  entregou  para  repasse  a
terceiro  (usuário  e/ou  avião),  seja  por  envolver
presidiário (este através da irmã) para a prática da
conduta ilícita. 
Consequências do  crime não lhe  favorecem, eis
que  embora  a  polícia  tenha  obtido  êxito  em
apreender  a  droga  antes  da  entrega  ao  seu
destinatário,  sua natureza  (cocaína)  e  quantidade
(56,20g),  que não é pequena em se tratando de
cocaína, devem ser contra ele valoradas. 
Circunstância especial  prevista no art.  42 da
Lei nº  11.343/2006. Natureza e quantidade da
droga.  Os  policiais  apreenderam 68  porções  com
massa liquida de 56,20g de cocaína,  que JANDUí
entregara  a  DERICK  e  LARRISA  para  fins  de
disseminação,  quantidade  essa  que  não  pode  ser
desprezada,  considerando  o  seu  alto  poder  de
toxidade.  Não  bastasse  isso,  a  cocaína  é  uma
substância de efeito rápido e intenso, que estimula
o  usuário  ao  consumo  desenfreado,  sem  limites,
com altos lucros para o traficante. 
Assim, a teor do art. 68, e atendendo ao critério do
art. 59, ambos do Código Penal, ainda considerando
que  a  repressão  deve  guardar  direta
proporcionalidade com o crime, fixo a  pena base
em  06  (seis)  anos  de  reclusão  e  600
(seiscentos) dias-multa, a razão de 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo
do fato (CP, art. 49, § 1º). 
(...)
2ª fase - atenuantes e agravantes. 
Não  há  circunstâncias  atenuantes  e  agravantes  a
serem consideradas. 
3ª   fase -  causas  de  diminuição  e  aumento  de
pena.
O  réu  é  primário  e  não  há  nada  nos  autos  a
comprovar envolvimento com grupos criminosos ou
com a prática reiterada de crimes, possibilitando a
redução  do  §  4º  do  artigo  33  da  Lei  n°
11.343/2006. 
Desta  forma,  considerando  a  natureza  da
substância  apreendida  (cocaína),  a  quantidade,
além das demais circunstâncias que envolveram a
prática  do  delito,  reduzo  a  pena  em  1/4  (  um
quarto), patamar que reputo necessário e suficiente
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para reprovação e prevenção do crime, para fixá-la
ao término desta fase e ante a ausência de causa
de aumento, em  04 (quatro) anos e 06 (seis)
meses  de  reclusão,  tornando-a  definitiva  nesse
quantum à ausência de outras modificadoras. 
Por  fim,  para  resguardar  a  necessária  proporção
com a pena corporal  ora imposta, reduzo a pena
pecuniária  no  mesmo  percentual,  tornando-a
definitiva  em  450  (quatrocentos  e  cinquenta)
dias-multa. 
Substituição de pena - art. 44, do Código Penal. 
A Lei  de Tóxicos  (11.343,  de 23.8.2006) em seu
art.  44,  veda  expressamente  a  possibilidade  de
substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por
restritivas de direitos nos crimes relacionados com
o tráfico de drogas. 
O STF afastou a vedação à conversão de penas por
considerá-la  inconstitucional,  tornando-a  possível
nos crimes descritos na Lei de Tóxicos. Entretanto,
para  que  isso  ocorra,  faz-se  necessário  o
preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código
Penal  e  que  sejam  observados  os  parâmetros
norteadores  do  art.  42,  da Lei  11.343/2006,  que
estabelece: 
(...)
Contudo, no caso dos autos: ainda que se admitisse
a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito, a pena ora aplicada é superior
a quatro anos,  estando ausentes os requisitos de
admissibilidade. 
II - DERICK VICTOR RAMOS. 
1ª  fase - Circunstâncias judiciais. 
Culpabilidade interpreto em desfavor do réu, em
face da possibilidade de evitar  o delito,  de modo
que sua ação foi de acentuada reprovabilidade. 
Antecedentes, considerados bons e, por isso, teve a
conduta  social  abonada  pelas  testemunhas  (fls.
270/272). 
Personalidade, não havendo como aferir, tenho-a
em seu favor. 
Motivos do crime e  agir  do réu  são os  do tipo
penal em que se acha o réu incurso. 
Circunstâncias do crime tenho como negativas ao
réu,  que  utilizou  veículo  do  pai  para  facilitar  a
circulação da droga entre o bairro de Manaíra (MAG
SHOPPING), de onde partiu, e o destino final (Praça
da Paz),  nos  Bancários,  onde  seria  repassada  ao
indivíduo conhecido por "TOMADOR". 
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Consequências também interpreto em desfavor do
réu, pois a natureza da substância cocaína, por si
só, autoriza a majoração da pena, não obstante sua
apreensão  antes  de  atingir  o  objáivo  final,  qual
seja,  a  disseminação  entre  os  jovens,  parcela  da
população  mais  afetada  pela  ação  aliciadora  dos
traficantes. 
Circunstância especial prevista  no  art.  42,
da Lei nº  11.343/2006. Natureza  e
quantidade  da  droga.  Os  policiais  apreenderam
56,20g  (cinquenta  e  seis  gramas  e  vinte
centigramas)  de  cocaína,  quantidade  bastante
significativa, se consideramos o seu alto poder de
toxidade,  e,  ainda, o seu efeito rápido, intenso e
estimulador do consumo repetitivo. 
Considerando as circunstâncias acima analisadas, e
o  fato  de  que  réu  teve  participação  ativa  na
empreitada  criminosa,  desde  o  acerto  com  o
presidiário  LUIZ FABIANO para  pegar  a  droga no
MAG SHOPPING até a Praça da Paz onde deveria
entregá-la ao indivíduo "TOMADOR", momento em
que acabou sendo abordado e preso, deve o Estado
reprimi-lo mais severamente, fixo a pena-base em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e
680  (seiscentos  e  oitenta)  dias-multa,  sendo
cada dia multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo vigente à época da prática delitiva,
justificado o afastamento do mínimo legal. 
2º   fase —  Circunstâncias  atenuantes  e
agravantes. 
Não  incidem  agravantes  ou  atenuantes  a  serem
consideradas nesta fase processual. 
3ª  fase - causas de diminuição e de aumento. 
Tratando-se de réu primário e não havendo nada
nos  autos  a  comprovar  seu  envolvimento  com
grupos  criminosos  ou  com a  prática  reiterada  de
crimes, aplico a redução do § 4º do artigo 33 da Lei
n° 11.343/2006. 
Assim,  considerando  a  natureza  da  substância
apreendida (cocaína), a quantidade (56,20g) e as
demais circunstâncias que envolveram a prática do
delito, reduzo a pena em 1/4 (um quarto), patamar
que reputo necessário e suficiente para reprovação
e prevenção do crime, para fixá-la ao término desta
fase e ante a ausência de causa de aumento, em
05 (cinco) anos reclusão, tornando-a definitiva
nesse quantum à ausência de outras modificadoras.
Por  fim,  para  resguardar  a  necessária  proporção
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com a  pena  corporal  ora  imposta  reduzo  a  pena
pecuniária  no  mesmo  percentual,  tomando-a
definitiva  em  510  (quinhentos  e  dez)  dias-
multa. 
Da substituição do art. 44 do Código Penal. 
A  Lei  de  Tóxicos  (11.343,  de  23.8.2006)  veda
expressamente a substituição por penas restritivas
de direito nos crimes relacionados com o tráfico de
drogas (art. 44). 
Releva  notar  que  o  Supremo  Tribunal  Federal
afastou  a  vedação  à  conversão  de  penas  por
considerá-la  inconstitucional,  tornando-a  possível
nos crimes descritos na Lei de Tóxicos. Entretanto,
para  que  ocorra  a  substituição,  devem  estar
presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal e
que sejam observados os parâmetros norteadores
do art. 42, da Lei 11.343/2006, que assim dispõe: 
(….)
Dessa forma, não atendidos, no caso dos autos, tais
requisitos, inadmissível é a substituição. 
III - LARISSA MENDONÇA DE OLIVEIRA. 
1º fase - Circunstâncias judiciais. 
Culpabilidade em face da censurabilidade de sua
conduta  e  da  plena  consciência  da  ilicitude,
interpreto-a em seu desfavor.
Antecedentes sem  registros  desabonadores
(certidão, fl. 45). 
Conduta  social  abonada  pelas  testemunhas  que
indicou (fls. 267/269).
Personalidade pode-se  considerar  normal,  pela
ausência de informações negativas a esse respeito. 
Motivos do crime são os do tipo penal em que se
acha  a  ré  incursa,  ou  seja,  a  vontade  de  obter
lucros,  não  justificando  a  versão  de  que  o
irmão/presidiário "estava sendo muito pressionada
pelo  irmão  para  que  fizesse  tudo  aquilo,  e  com
rapidez [...]”. 
Circunstâncias desfavoráveis, eis que os policiais
encontraram no interior da bolsa da ré uma bolsa
pequena  acondicionando  56,20g  de  cocaína,  para
entregá-la ao indivíduo conhecido por "TOMADOR",
possível  usuário,  inclusive  com a  participação  do
companheiro no ilícito. 
Consequências do crime também desfavoráveis a
ré, considerando a natureza da substância cocaína,
que,  por  si  só,  autoriza  a  majoração  da  pena,
embora apreendida antes de atingir o objetivo final,
qual seja, a disseminação entre os jovens, a parcela
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da população mais afetada pela ação aliciadora dos
traficantes. 
Circunstância especial  prevista no art.  42 da
Lei  nº  11.343/2006.  Natureza  e  quantidade da
droga.  Aos  policiais  apreenderam  56,20g  de
cocaína,  quantidade  até  expressiva  considerando
seu alto poder de toxidade. Como dito na análise
anterior,  a  cocaína  é  uma  substância  de  efeito
rápido e intenso, que estimula o usuário a utilizá-la
seguidamente.  Também  deve  ser  considerado  os
lucros  que os  traficantes  obtém com a  venda da
droga,  uma  das  mais  procuradas  no  mercado
consumidor. 
Considerando as circunstâncias acima analisadas e
tendo em vista que a repressão deve guardar direta
proporcionalidade com o crime,  fixo a pena-base
em 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. 
(...) 
2ª fase – circunstâncias atenuantes e agravantes. 
Pela confissão colhida, tanto na fase inquisitória
como na fase judicial, e utilizada como prova para a
condenação, atenuo a pena em 06 (seis) meses
de  reclusão  e  50  (cinquenta)  dias-multa,
perfazendo um total de 06 (seis) anos e 02 (dois)
meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-
multa. 
3ª fase –  causas de diminuição e de aumento de
pena. 
Sendo a ré primária e de bons antecedentes e não
havendo  notícias  que  se  dedica  a  atividades
criminosas  ou  integra  organização  criminosa,
entendo cabível a aplicação da causa de diminuição
prevista no § 42, do art. 33. Assim, considerando a
natureza  da  substância  apreendida  (cocaina),  a
quantidade,  além  das  demais  circunstâncias  que
envolveram a prática do delito, reduzo a pena em
1/4 ( um quarto), patamar que reputo necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime,
totalizando 4 (quatro) anos, 7 (sete) meses e
15  (quinze)  dias  de  reclusão  e  472
(quatrocentos  e  setenta  e  dois)  dias-multa,
dispensadas as frações, a qual tomo definitiva.
Do regime de cumprimento da pena. 
Estabeleço o regime inicialmente fechado para
o cumprimento das reprimendas impostas aos
réus. A teor do que dispõe o § 12, do art. 22, da
Lei  11.464,  de  28.03.2007,  "cometido  o  delito,
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equiparado a hediondo, após a entrada em vigor da
Lei 11.464/07, o regime de cumprimento da pena
será  o  inicialmente  fechado”  (Habeas  Corpus  n2
148004/SC (2009/0183364-0),  5?  Turma do  STJ,
Rel. Arnaldo Esteves Lima. j. 18.05.2010, unânime,
DJe 07.06.2010). 
(...)
Do direito de recorrer em liberdade 
Concedo  aos  réus  o  direito  de,  soltos,  apelarem
desta  decisão,  uma  vez  que  se  encontram  em
liberdade  e,  nessa  condição,  aguardaram  o
julgamento do processo.”

Em grau de recurso, neste Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba,  os réus  apelaram, sendo seus apelos enfrentados  pela Câmara
Criminal,  que,  de  forma  unânime,  deles  conheceu  e  não  lhes  deu
provimento, sob os seguintes argumentos, em acórdão o qual subscrevi,
nas fls. 500/517:

“Todos os réus pedem a absolvição pela ausência de
provas que embasem o decreto condenatório. 
Lado  outro,  também  requerem  a  diminuição  da
pena ao mínimo legal previsto para o tipo penal. 
Por  fim,  Larissa  Mendonça  de  Oliveira,  pede
aplicação do benefício do § 40 do art. 33, da Lei de
Tóxicos,  substituindo,  ainda,  a  pena  privativa  de
liberdade, por pena restritiva de direitos. 
E, Derick Victor Ramos Cantalice, pugna, ademais,
pela majoração da causa de diminuição (§ 40  do
art.  33,  da Lei  n° 11.343/2006) no seu quantum
máximo,  inclusive,  com  substituição  da  pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos
termos do art. 44, do Código Penal.
Pois  bem,  quanto  aos  pleitos  absolutórios  dos
apelos, imprósperos no que pedem.
(…)
Há,  ainda,  o  pleito  comum  de  diminuição  das
penas-base  ao  mínimo  legal  previsto  para  o  tipo
penal do art. 33, da Lei Anti-Drogas.
Por  fim,  há,  ainda,  o  requerimento  de  Larissa
Mendonça  de Oliveira,  que requereu  aplicação  do
benefício  do  § 4º  do art.  33,  da Lei  de  Tóxicos,
substituindo, ainda, a pena privativa de liberdade,
por pena restritiva de direitos. 
E, Derick Victor Ramos Cantalice, pugna, ademais,
pelo  reconhecimento  da  causa  específica  de
diminuição (§ 4º do art. 33, da Lei n° 11.343/2006)
no  seu  quantum  máximo,  inclusive,  com
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substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por
restritivas  de direitos,  nos  termos do art.  44,  do
Código Penal. 
Inicialmente,  verifica-se  que  a  magistrada  a  quo
cumpriu com a exigência constitucional prevista no
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja,
fundamentou com precisão a sentença condenatória
consignando expressamente as razões que levaram
à fixar as penas-bases acima do mínimo legal. 
É certo, nesse compasso, que na árdua tarefa de
estabelecer o grau concreto de elevação da pena,
com base no limiar estabelecido pela lei, o órgão ao
julgador,  no  exercício  da  chamada
"discricionariedade  vinculada",  deve  sopesar  as
circunstâncias fáticas que envolvem o fato delituoso
para  poder  enquadrá-las  na  definição  de uma ou
mais operadoras inseridas no artigo 59, do Código
Penal, a fim de, assim, extrair a reprimenda que se
reputa  necessária  e  suficiente  para  reprovação  e
prevenção do crime. 
A  questão,  em  verdade,  reside  na  seara  da
proporcionalidade,  afeta  àquela  discricionariedade
inerente à função jurisdicional, e também à própria
individualização da pena (CF, artigo S.°, inc. XLVI).
É  por  isso  que,  a  princípio,  estando devidamente
fundamentada  a  elevação  da  pena,  não  pode  a
defesa  querer  imiscuir-se  na  função  jurisdicional
monopolizada  pelo  Poder  Judiciário,  a  qual  é
conferida  e  transferida  legitimamente  ao  Juiz  de
Direito, a quem cabe sopesar as circunstâncias do
caso  concreto,  a  fim  de  extrair  a  reprimenda
adequada. 
Deve  o  magistrado,  por  sua  vez,  exercer  essa
atribuição  com  estreita  observância  dos  limites
legais, em especial quanto à definição de cada uma
das operadoras descritas no artigo 59, do CP. 
(…)
Com efeito,  verifica-se  dos  autos  que  a  juíza  de
primeiro grau atendeu adequadamente aos limites
de sua discricionariedade, fundamentando a fixação
das penas-base dos recorrentes acima do mínimo
legal,  diante  da  natureza  da  droga  apreendida
(cocaína)  em  atenção  ao  art.  42,  da  Lei
11.343/2006. 
Cumpre esclarecer que a presença de apenas uma
circunstância  judicial  desfavorável  já  autoriza  a
majoração da pena-base, uma vez que a fixação da
pena no mínimo legal  não deve se dar diante da
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"preponderância" de elementos favoráveis, mas sim
diante da absoluta existência deles. 
(…)
Sobre o tema, basta dizer que, como jurisprudência
assente  nos  tribunais  pátrios,  a  fixação da pena-
base no mínimo estipulado para o tipo penal só se
opera quando todas  as circunstâncias judiciais  do
art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu, o
que não é o caso dos autos. 
Desfavoráveis,  em  comum,  aos  réus  foram  suas
culpabilidades,  motivos,  circunstâncias  e
consequências do crime, bem como a circunstância
especial da Lei n° 11.343/2006, art. 42. 
(…)
No que se refere 'a causa específica de diminuição,
tráfico  privilegiado  (art.  33,  §  4°,  da  Lei  n°
11.343/2006),  esta  já  foi  devidamente  sopesada
para a ré Larissa, portanto, impassível de quaisquer
debates. 
Entretanto,  o  petitório  para  majoração  do  seu
quantum  advindo  do  apelo  de  Derick,  merece
enfrentamento. 
Nesse tocante, ao estipular esta fração legalmente
prevista  -  (1/6  a  2/3),  dentro  dos  limites
positivamente  dispostos,  considerando  o  grau  de
culpabilidade do acusado, a quantidade e natureza
da substância apreendida, neste caso 68 (sessenta
e  oito)  papelotes  de  cocaína  (v.  laudo  de
constatação preliminar, e fl. 29, e o laudo de exame
químico-toxicológico,  às  fls.  324/326,  também
positivo  para  mesmo  entorpecente),  e  a
considerável quantidade apreendida em poder dos
meliantes,  pesando  aproximadamente  50,20g
(cinquenta gramas e vinte centigramas), vê-se que
é  irreparável  o  percentual  estipulado  pela  juíza
sentenciante,  porquanto  condizente  com  as
circunstâncias  dos  autos,  e  respaldada  por
dispositivo legal (art. 42, da Lei n° 11.343/2006) 
(…)
Frise-se que não é porque o apelante preenche os
requisitos previstos no § 4º do art. 33 da nova Lei
de Tóxicos, que a redução da pena deve operar-se
no  grau  máximo de  2/3  (dois  terços),  eis  que  a
redução  deve  variar  entre  1/6  (um sexto)  a  2/3
(dois terços) de acordo com o caso concreto e ser
devidamente  fundamentada,  como  no  caso  dos
autos. 
Por fim, devo apenas consignar que, mantidas as
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reprimendas dos réus, torna-se impossível atender
aos pleitos  de conversão das penas  privativas de
liberdade por restritivas de direitos, porquanto não
satisfaz os requisitos  exigidos legalmente,  no art.
44, inciso I, do Código Penal, no qual se consigna: 
(…)
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
AOS  APELOS,  em  harmonia  com  o  parecer
ministerial,  mantendo  integralmente  a  sentença
atacada.”

Diante  destes  julgados  e  com apoio  na  jurisprudência
mais atual, o Superior Tribunal de Justiça determinou no julgamento de
mérito do Habeas Corpus nº 383.020, cuja paciente era Larissa Mendonça
de Oliveira:

“Da  análise  dos  excertos  acima  colacionados,
verifico  que  a  paciente  está  sofrendo
constrangimento ilegal passível de ser sanado
pela  concessão  da  ordem  de  ofício,  no  que
tange a dosimetria da pena.
Isto porque, in casu, foi valorada a quantidade e a
natureza  da  droga apreendida  como fator  apto  a
permitir a exasperação da pena tanto na primeira
fase  da  dosimetria,  como  também  na  terceira,
justificando a aplicação do redutor previsto no art.
33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/4
(um quarto).
No entanto, insta consignar que o col.  Supremo
Tribunal  Federal,  por  ocasião do julgamento do
ARE  n.  666.334/AM,  reconheceu  a  repercussão
geral da matéria referente à valoração da natureza
e da quantidade da droga na dosimetria relativa ao
delito  de  tráfico  de  entorpecentes  e,  reafirmando
sua jurisprudência,  fixou entendimento segundo o
qual caracteriza bis in idem tal valoração tanto na
primeira  quanto  na  terceira  fases  do  cálculo  da
pena.
(…)
Desta forma, verifica-se que o atual entendimento
do eg.  STF sobre o tema, firmado sob regime de
repercussão  geral,  é  no  sentido  de  que  as
circunstâncias relativas à natureza e à quantidade
de  drogas  apreendidas  somente  podem  ser
utilizadas  "na  primeira  ou  na  terceira  fase  da
dosimetria  da  pena,  sempre  de  forma  não
cumulativa,  sob  pena  de  caracterizar  o  bis  in
idem"  (RHC n.  117.990/ES,  Primeira  Turma,  Rel.
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Min. Luiz Fux, DJe de 5/6/2014).
(…)
No caso dos autos, verifica-se que o v. acórdão ora
reprochado diverge do atual entendimento do col.
Pretório Excelso, bem como desta Corte Superior de
Justiça, na medida em que considerou a natureza e
a  quantidade  da  droga na  primeira  e  na  terceira
fase da dosimetria,  caracterizando indevido bis  in
idem quando da fixação da pena.
Ademais,  no  que  tange  ao  regime  inicial  de
cumprimento  da  pena,  entendo  que  cabe  tecer
algumas considerações sobre a matéria.
O col. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do  HC n.  111.840/ES (Rel.  Min.  Dias
Toffoli,  DJe  de  17/12/2013),  declarou
incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do
art. 2º da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela
Lei  n.  11.464/07,  afastando a obrigatoriedade do
regime  inicial  fechado  para  os  condenados  por
crimes hediondos e equiparados.
Seguindo tal orientação, firmou-se o entendimento
nesta Corte segundo o qual, independentemente da
hediondez  do  crime,  o  julgador  deve  observar  o
disposto  no  art.  33,  §§  2º  e  3º,  c.c.  o  art.  59,
ambos  do  Código  Penal,  quando  da  fixação  do
regime inicial de cumprimento da pena privativa de
liberdade.
Assim,  in casu, verificando que o regime fechado
para início de cumprimento da reprimenda foi fixado
com fundamento unicamente na hediondez do delito
praticado,  entendo  configurada  flagrante
ilegalidade.
Lado outro, em relação ao pedido de suspensão da
execução provisória da pena, entendo, contudo, que
não assiste razão ao impetrante.
Sobre o tema, cabe tecer algumas considerações.
O art. 283 do Código de Processo Penal (CPP), com
a  nova  redação,  busca  afastar  expressamente  a
execução  provisória  da  condenação  criminal,
permitindo tão somente a prisão antes do trânsito
em  julgado  da  sentença  condenatória  quando  se
puder  comprovar  quaisquer  das  razões  que
autorizem  a  prisão  preventiva  ou  a  prisão
temporária.
Essa  era  a  orientação  que  vinha  sendo  aplicada
nesta  Corte  até  recentemente,  com  base  no
entendimento então sufragado pelo Plenário do col.
Pretório  Excelso,  no  julgamento  do  HC  n.
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84.078/MG, de que a execução da pena privativa
de  liberdade  antes  do  trânsito  em  julgado  da
sentença  condenatória  configurava  ofensa  ao
princípio  da  não  culpabilidade,  ressalvada  a
hipótese  de  prisão  cautelar  do  réu,  desde  que
presentes os requisitos autorizadores previstos no
art. 312 do CPP. 
No entanto, o próprio Supremo Tribunal Federal
evoluiu em seu entendimento e, por maioria de
votos,  indeferiu  o  pedido  formulado  no  HC  n.
126.292/SP,  de  relatoria  do  em.  Min.  Teori
Zavascki, decidindo pela possibilidade do início do
cumprimento  da  pena  após  o  julgamento  da
apelação.
(…)
Em outras palavras, portanto,  está autorizada a
execução  provisória  da  pena  após  o
julgamento em segunda instância,  ressalvadas
as hipóteses em que seja possível a superação do
entendimento  pela  existência  de  flagrante
ilegalidade, seja por meio da concessão de habeas
corpus  ou  atribuindo-se  efeito  suspensivo  a
eventual recurso especial ou extraordinário.
Ante o exposto, não conheço do writ.
Todavia, concedo a ordem de ofício, para que o
eg. Tribunal de origem proceda à nova dosimetria
da  pena  do  paciente,  limitando-se  a  utilizar  a
circunstância relativa à natureza e à quantidade da
droga em somente uma das etapas do cálculo de
pena, bem como à nova fixação do regime inicial,
nos termos do art. 33 do Código Penal.”

Dos enxertos acima transcritos, em detalhes, percebe-se
que o Magistrado primevo valorou, de fato, a natureza e a quantidade da
droga, como fatores negativos, na primeira e terceira fases das dosimetrias
das  penas  de  todos  os  réus,  o  que,  à  época,  não  era  defeso,  no  que
resultou nas seguintes penas finais:

Janduí Suassuna Saldanha Neto, 04 (quatro) anos e 06
(seis) meses de reclusão, e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa; 

Derick Victor Ramos, 05 (cinco) anos de reclusão, e 510
(quinhentos e dez) dias-multa; e 

Larissa  Mendonça  de  Oliveira,  04  (quatro)  anos,  07
(sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 472 (quatrocentos e setenta
e dois) dias-multa. 
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Bem como, devido a hediondez do crime apurado, fixou

o regime fechado como a modalidade inicial de cumprimento das penas,
posicionamento que também não contrariava os entendimentos da época.

Todavia,  prolatada  a sentença nos  idos  do ano  2011,
está não se cumpriu imediatamente, sendo objeto de debates posteriores,
através de embargos e recursos que elevaram a matéria até mesmo ao
Excelso Pretório, passando ao trânsito em julgado apenas no ano de 2016,
lógico,  sob  o  crivo  de  novas  óticas  doutrinárias  e  jurisprudenciais  da
atualidade.

E  nestes  atuais  entendimentos,  constatou-se  o  bis  in
idem nas fases dosimétricas da pena antes imposta,  bem como que os
argumentos de fixação da pena daquela época hoje não mais imperam,
pelo  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  apreciando  Habeas  Corpus,
determinou o recálculo das penas dos réus Larissa Mandonça de Oliveira,
Janduí  Suassuna  Saldanha  Neto  e  Derick  Victor  Ramos  Cantalice,
determinando que procedamos às novas dosimetrias, limitando-se a utilizar
a circunstância relativa à natureza e à quantidade da droga em somente
uma das etapas do cálculo de pena, bem como à nova fixação do regime
inicial, nos termos do art. 33 do Código Penal..

Nesse  sentido,  cumpro  o  que  determinou  o  Superior
Tribunal de Justiça, motivo pelo qual passo às novas dosimetrias:

- Larissa Mendonça de Oliveira  :  
1ª fase: 
Pena-base  de  06  (seis)  anos  de  reclusão  e  600

(seiscentos)  dias-multa,  sendo  cada  dia  multa  fixado  em  1/30  (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da prática delitiva.

2ª fase:
Pela  confissão colhida, tanto na fase inquisitória como

na fase judicial, e utilizada como prova para a condenação, atenuo a pena
em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, perfazendo
um total de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550
(quinhentos e cinquenta) dias-multa.

3ª fase: em novos termos
A ré é primária e não há nada nos autos a comprovar

envolvimento com grupos criminosos ou com a prática reiterada de crimes,
possibilitando  a  redução  do  §  4º  do  artigo  33  da  Lei  n°  11.343/2006,
portanto, reduzo a pena de 1/3 (um terço) patamar que reputo necessário
e suficiente para reprovação e prevenção do crime, para fixá-la ao término
desta fase e ante a ausência de causa de aumento, em 03 (três) anos 08
(oito)  meses  e  10  (dez)  dias  de  reclusão  e  367  (trezentos  e
sessenta e sete) dias-multa, tornando-a definitiva nesse quantum;

– Janduí Suassuna Saldanha Neto:
1ª fase:
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Pena-base  de  06  (seis)  anos  de  reclusão  e  600

(seiscentos)  dias-multa,  a  razão  de  1/30  (um trigésimo)  do  salário-
mínimo vigente ao tempo do fato.

2ª fase:
Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a

serem consideradas. 
3ª fase: em novos termos
O réu é primário e não há nada nos autos a comprovar

envolvimento com grupos criminosos ou com a prática reiterada de crimes,
possibilitando  a  redução  do  §  4º  do  artigo  33  da  Lei  n°  11.343/2006,
portanto, reduzo a pena de 1/3 (um terço) patamar que reputo necessário
e suficiente para reprovação e prevenção do crime, para fixá-la ao término
desta fase e ante a ausência de causa de aumento, em 04 (quatro) anos
de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, tornando-a definitiva
nesse quantum;

– Derick Victor Ramos:
1ª fase: 
Pena-base  de  06  (seis)  anos  de  reclusão  e  600

(seiscentos)  dias-multa,  sendo  cada  dia  multa  fixado  em  1/30  (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da prática delitiva.

2ª fase:
Não há circunstâncias atenuantes e agravantes a

serem consideradas. 
3ª fase: em novos termos
O réu é primário e não há nada nos autos a comprovar

envolvimento com grupos criminosos ou com a prática reiterada de crimes,
possibilitando  a  redução  do  §  4º  do  artigo  33  da  Lei  n°  11.343/2006,
portanto, reduzo a pena de 1/3 (um terço) patamar que reputo necessário
e suficiente para reprovação e prevenção do crime, para fixá-la ao término
desta fase e ante a ausência de causa de aumento, em 04 (quatro) anos
de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, tornando-a definitiva
nesse quantum;

No que se refere aos regimes iniciais de cumprimento
das  novas  penas,  dados  os  atuais  entendimentos  da  doutrina  e  da
jurisprudência,  em que pese serem os réus primários,  não reincidentes,
fixo-as no regime aberto para os seus cumprimentos iniciais, nos termos do
que preconiza o art. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal Pátrio.

Tendo  em  vista  não  existirem  vedações  àqueles  que
praticam os crimes veiculados na Lei nº 11.343/2006, bem com sendo os
réus preenchedores dos requisitos previstos no art. 44, do Código Penal,
substituo todas as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos,
consistente,  para  cada  um  dos  réus,  em  prestação  de  serviços  à
comunidade e limitação de final de semana, a serem tuteladas pelo Juízo
das Execuções Penais.
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Logo, sem mais delongas,  JULGO, INTEGRALMENTE,

O QUE DETERMINOU O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, através do
Habeas Corpus nº 383.020, redimensionando as penas de Janduí Suassuna
Saldanha Neto e Derick Victor Ramos, para 04 (quatro) anos de reclusão, a
ser cumprida em regime inicial aberto, e 400 (quatrocentos) dias-multa, e
em favor de Larissa Mendonça de Oliveira, redimensionando sua pena para
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, também a ser cumprida em
regime inicial aberto, mais 367 (trezentos e sessenta e sete) dias-multa.

Por fim, substituo as penas privativas de liberdade dos
réus,  por  02  (duas)  penas  restritivas  de  direitos,  a  cada  um  deles,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitações de final
de semana, a serem tuteladas pelo Juízo das Execuções Penais.

Presidiu o julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor Desembargador João Benedito da Silva, decano no exercício
da  Presidência  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Arnóbio  Alves
Teodósio,  relator,  e  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito
convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de  Desembargador).
Ausente justificadamente o Desembargador Carlos Martins Beltrão
Filho. 

Presente  à  sessão  a  Excelentíssima  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, 20 de fevereiro de 2018. 

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


