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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  TRÁFICO
DE  DROGAS.  SENTENÇA  PARCIALMENTE
PROCEDENTE.  SÚPLICA  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO.  PROVAS  INSUFICIENTES  PARA
ÉDITO  CONDENATÓRIO.  DESPROVIMENTO
DO RECURSO DO PARQUET.  IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.  SUPLICA  PELA  ABSOLVIÇÃO
QUANTO  AO  CRIME  DE  FAVORECIMENTO
PESSOAL.  IMPOSSIBILIDADE  DIANTE  DO
ACERVO  PROBATÓRIO  CONTUNDENTE.
CRIME  DE  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA.  PENA-BASE.  MAJORAÇÃO.
QUALIDADE  E  QUANTIDADE  DA  DROGA.
MODULAÇÃO  DO  PRIVILÉGIO  DO   §  4°  DO
ART.  33,  DA  LEI  Nº  11.343/06  COM  IGUAL
FUNDAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  BIS  IN
IDEM.  CORREÇÃO  DO  REDUTOR.
MODIFICAÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR
RESTRITIVAS  DE  DIREITO.  PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO DA DEFESA.

A absolvição é medida que se impõe quando o
acervo probatório é insuficiente para demonstrar a
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autoria e materialidade delitivas.

A apelante não se desvencilhou da acusação de
favorecimento  pessoal,  devendo  a  condenação
ser mantida nos termos lançados na sentença.

O  Pretório  Excelso,  em  sede  de  repercussão
geral, passou a considerar bis in idem a utilização
da quantidade de droga "tanto na primeira fase de
fixação  da  pena,  como  circunstância  judicial
desfavorável, quanto na terceira, para modular a
aplicação  da  causa  especial  de  diminuição  de
pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006"
(ARE  666.334/RG,  Rel.:  Ministro  GILMAR
MENDES, DJ de 6/5/2014).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da

Paraíba,  por  unanimidade,  em  NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO

MINISTERIAL E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DE   JAQUELINE

SOARES  PARA AUMENTAR O REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 PARA 1/3, E

CONVERTER A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DUAS RESTRITIVAS

DE DIREITOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM DESARMONIA

COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se  de  duas  Apelações  Criminais interpostas  pelo

Ministério Público Estadual (fl. 368) e por Jaqueline Soares da Silva contra

a sentença proferida pelo Juízo de Direito da comarca de Sousa (fls. 359/368),

que condenou JAQUELINE SOARES DA SILVA, nas penas do art. 33 da Lei

11.343/06 e art. 348 do CP, ambos c/c art. 69 do CP, absolvendo-a da prática

dos crimes previstos nos arts. 34 e 35 da Lei nº 11.343/06, no art. 12 da Lei

10.826/03, no art. 244-B do Eca e do art. 1º, §1º, inciso I, da Lei nº 9.613/98,

com fulcro no art. 386, incisos III, IV, e VII do CP.

Desembargador João Benedito da Silva
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O magistrado a quo absolveu os acusados PEDRO PEREIRA DE

OLIVEIRA NETO, vulgo “Chiquinho”, RAYANE SOARES DE SOUSA e HUGO

BERNARDO DA SILVA, de todas as acusações feitas contra eles na denúncia ,

com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código Penal.

Inconformado,  em  sede  de  razões  recursais  (fls.398/404),  o

Ministério Público, ora apelante, requer a reforma da sentença para condenar

a acusada JAQUELINE SOARES DA SILVA, pelos crimes de guarda de objeto

destinado ao tráfico (art. 34 da Lei nº 11.343/06), associação para o tráfico (art.

35 da Lei nº 11.343/06, corrupção de menor (art. 244-B do ECA), todos em

concurso  material.  Pugna,  ainda,  pela  condenação  dos  acusados  RAYANE

SOARES DE SOUSA e HUGO BERNARDO DA SILVA, pela prática dos delitos

previstos no art. 33, 34 e 35 da Lei nº 11.343/06, corrupção de menor (art. 244-

B do ECA), todos em concurso material.

A apelante  JAQUELINE  SOARES  DA SILVA,  em  suas  razões

recursais  (fls.  533/541),  pugna pela redução da pena aplicada ao crime de

tráfico  de  drogas,  vez  que  não  obedeceu  aos  parâmetros  legais  da

proporcionalidade e razoabilidade e pela absolvição quanto ao crime previsto

no art. 348 do CP, pois não existiram provas suficientes para condenação.

Contrarrazões ao  recurso  do  Ministério  Público  (fls.520/531;

555/567 e 576/583), pugnando pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões ao  recurso  de  Jaqueline  Soares  da  Silva

(fls.601/603), requerendo o desprovimento do apelo.

A douta  Procuradoria  de Justiça,  no  parecer (fls.  608//615,  da

lavra  da  Procuradora  de Justiça  Maria  Lurdelia  Diniz  de  Albuquerque  Melo

opinou pelo provimento do apelo Ministerial e desprovimento do recurso da ré

Jaqueline Soares da Silva.

Desembargador João Benedito da Silva
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É o relatório.

VOTO

O representante do Ministério Público Estadual, em exercício na

comarca de  Sousa/PB, ofereceu denúncia em face de  Jaqueline Soares da

Silva, Pedro Pereira de Oliveira Neto, vulgo “Chiquinho”, Rayane Soares de

Sousa  e  Hugo Bernardo da Silva, dando a  primeira acusada como incursa

nas  sanções  dos  arts  33,  34  e  35  da  Lei  nº  11.343/06;  do  art.  12  da  Lei

10.826/03; do art. 244-B do ECA, do art. 348 do CP e do art. 1º, §1º, inciso I, da

Lei  nº  9.613/98;  dando ao  segundo e quarto  acusados,  como incursos nas

penas do  arts 33, 34 e 35 da Lei nº 11.343/06 e  do art. 244-B do ECA, e a

segunda denunciada como incursa nas sanções dos arts 33, 34 e 35 da Lei nº

11.343/06; do art. 244-B do ECA e do art. 1º, §1º, inciso I, da Lei nº 9.613/98.

Consta  na  exordial  que  os  agentes  da  Polícia  Civil  fizeram

levantamentos  de  informações  a  respeito  do  comércio  ilícito  de  drogas  na

cidade Sousa/PB, obtendo que os acusados Jaqueline Soares da Silva e Pedro

Pereira  de  Oliveira  Neto,  vulgo  “Chiquinho”,  venderiam  droga  em  uma

residência localizada no Bairro Nossa Senhora de Fátima (cangote do urubu),

em Sousa/PB.

Segundo a denúncia, na referida casa ficaria armazenada droga

suficiente apenas para a venda em um único dia,  sendo que a quantidade

maior  de  entorpecentes  era  armazenada  numa  segunda  residência,  esta

localizada no bairro Raquel Gadelha, também em Sousa/PB.

Relata  a  peça inaugural  que,  através de busca apreensão em

ambas as residências, descobriu-se que não apenas Jaqueline e Chiquinho,

mas também os réus Rayane e Hugo Bernardo, bem como a menor Sheyla

Soares de Sousa (irmã de Jaqueline e Rayane) participavam da associação

criminosa destinada a venda de entorpecentes.

Desembargador João Benedito da Silva
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Aduz, ainda, a denúncia, a ocorrência de aquisição de patrimônio

incompatível  com  as  ocupações  dos  acusados,  o  que  se  concluiu  que  as

atividades criminosas fizeram a riqueza do grupo.

Informa a peça acusatória que na residência localizada no Bairro

Raquel  Gadelha,  de  propriedade  da  acusada  Jaqueline,  foram encontrados

inúmeros objetos, dentre os quais, 04  tablets;  03 (três) câmaras digitais; 01

(um) notebook e uma munição de calibre 32.

Concluída  a  instrução  criminal,  o  Juízo  a  quo, julgando

parcialmente  procedente  a  denúncia,  condenou  JAQUELINE  SOARES  DA

SILVA, nas penas do art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 348 do CP, ambos c/c art.

69 do CP, absolvendo-a da prática dos crimes previstos nos arts. 34 e 35 da Lei

nº 11.343/06, no art. 12 da Lei 10.826/03, no art. 244-B do Eca e do art. 1º, §1º,

inciso I, da Lei nº 9.613/98, com fulcro no art. 386, incisos III, IV, e VII do CP.

O magistrado a quo absolveu os acusados PEDRO PEREIRA DE

OLIVEIRA NETO, vulgo “Chiquinho”, RAYANE SOARES DE SOUSA e HUGO

BERNARDO DA SILVA, de todas as acusações feitas contra eles na denúncia,

com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código Penal

Como relatado, irresignados o  Ministério Público e a acusada

Jaqueline Soares da Silva recorreram.

Pois bem. Passemos à análise das razões dos apelos.

1. Do recurso do Ministério Público:

Requer  o  parquet  a  reforma  da  sentença  para  condenar  a

acusada JAQUELINE SOARES DA SILVA, pelos crimes de guarda de objeto

destinado ao tráfico (art. 34 da Lei nº 11.343/06), associação para o tráfico (art.

35 da Lei nº 11.343/06), corrupção de menor (art. 244-B do ECA), todos em
Desembargador João Benedito da Silva
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concurso  material.  Pugna,  ainda,  pela  condenação  dos  acusados  RAYANE

SOARES DE SOUSA e HUGO BERNARDO DA SILVA, pela prática dos delitos

previstos no art. 33, 34 e 35 da Lei nº 11.343/06, corrupção de menor (art. 244-

B do ECA), todos em concurso material.

De  início,  cumpre  registrar  que  a  materialidade  do  crime de

tráfico ilícito de entorpecentes restou sobejamente demonstrada através do

termo de apresentação e apreensão (fl. 29),  Laudo de constatação provisória

de substância entorpecente (fl. 30), Laudo de constatação (fls. 33/35) e Exame

químico-toxicológico (fls. 177/182).

Pelas provas colhidas durante a instrução criminal, verifica-se que

autoria delitiva recai somente sobre a ré Jaqueline Soares da Silva. 

Ao ser interrogada, em juízo, referida acusada afirmou que são,

em  parte,  verdadeiros  os  fatos  descritos  na  denúncia.  Informou  que  é

proprietária do primeiro andar do imóvel localizado no bairro Raquel Gadelha e,

também, da casa localizada no Cangote do Urubu, sendo que estava alugada

para Janaína, mas não tinha conhecimento de que ela era foragida da polícia

nem da existência de drogas lá. Relatou que a parte debaixo do imóvel situado

no  Bairro  Raquel  Gadelha  pertence a  sua mãe que  está  recolhida  em um

presídio,  permanecendo  fechada.  No  entanto,  a  irmã  Rayane  e  Hugo  tem

acesso a ela para fazer a limpeza. Aduziu que eles moram no bairro Massapé e

não mantém contato com ela, pois não se relacionam bem. Disse que Sheila e

Fernanda  vão  ao  imóvel  da  mãe  para  cuidar  da  limpeza.  Confessou  que

mantinha em depósito a droga apreendida em troca de pagamento feito por

terceiro, que não identificou (mídia eletrônica de fl. 274).

Assim,  não  existem  dúvidas  de  que  o  tráfico  ilícito  de

entorpecentes, na modalidade, “ter em depósito”, foi praticado pela acusada

Jaqueline.

Desembargador João Benedito da Silva
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De outra banda, somente paira em desfavor dos demais acusados

Rayane,  Pedro  e  Hugo,  o  depoimento  do  policial  civil  Helladhyo  Felinto

Sampaio que disse, em juízo, existirem várias denúncias de tráfico de drogas

no  Cangote  do  Urubu  comandado  por  Jaqueline  e  Chiquinho.  Relatou  que

eram utilizados dois imóveis, um no Cangote do Urubu, local onde ocorria a

venda, e outra no bairro Raquel Gadelha, onde a grande quantidade de drogas

era guardada. Informou que, no andar térreo, moravam Rayane, Sheila e Hugo.

Disse que, no dia do cumprimento do mandado de busca, duas equipes foram

formadas, sendo uma destinada ao Cangote do Urubu, onde foi encontrada a

foragida Janaína e uma pequena quantidade de drogas e a outra equipe dirigiu-

se  ao  Raquel  Gadelha,  tendo  sido  apreendida  uma  grande  quantidade  de

droga, balança de precisão e outros objetos (mídia eletrônica de fl. 274).

No  entanto,  durante  a  instrução  processual,  não  restou

comprovado  o  envolvimento  dos  citados  acusados  no  tráfico  de  drogas

assumido pela denunciada Jaqueline durante o interrogatório judicial.

Apesar de se ter verificado, nos autos, que a acusada Rayane é

proprietária  um  veículo,  uma  motocicleta  e  uma  conta  bancária  cuja

movimentação financeira é incompatível com o seu padrão de vida, havendo

dúvida quanto à origem dos recursos, não há provas que demonstrem a ligação

da acusada Rayanne com o tráfico ilícito de entorpecentes desenvolvido por

Jaqueline.

Além disso,  toda a  droga foi  apreendida no primeiro  andar  do

imóvel situado no Bairro Raquel Gadelha pertencente à ré Jaqueline. E, pelos

depoimentos,  em juízo,  restou comprovado que a parte  térrea e o primeiro

andar  desse  imóvel  eram  independentes,  cada  uma  tendo  a  sua  entrada

própria e aquela pertence à genitora das acusadas, Sra. Aparecida, que se

encontra presa, estando, por essa razão, o imóvel fechado.

O depoimento do policial civil Severino de Assis Ferreira ratifica a

Desembargador João Benedito da Silva
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descrição do referido imóvel. Vejamos.

Em juízo, a aludida testemunha afirmou que, em cumprimento de

mandado  de  busca  e  apreensão  na  residência  de  Jaqueline,  encontrou  o

imóvel  fechado.  Duas  menores,  que  vinham  da  escola,  aproximaram-se,

dizendo que moravam nele, e foi pedido a elas que ligassem para conseguir a

chave, mas não obtiveram êxito. Em seguida, com uma escada dos bombeiros,

encontraram no imóvel  do primeiro andar  toda a droga que foi  apreendida.

Informou que o acesso ao primeiro andar era distinto em relação ao térreo.

Que, na garagem, havia um carro, uma motocicleta e uma munição. Relatou

que havia denúncia que Jaqueline vendia drogas (mídia eletrônica de fl. 274).

De mais a mais,  através do celular que foi  periciado, conforme

exame  técnico-pericial  em  dispositivo  eletrônico  (fls.  191/204),  apenas  se

identificou que a titularidade dele seria uma mulher, já que, nas mensagens, o

interlocutor “Sera” chama a pessoa com quem conversa sobre possível tráfico

droga de “moça”.

Acresça-se que o fato de a agenda telefônica conter sete registros

de número de telefone em nome de Jaqueline e dois de Sheyla, fazendo que o

órgão  acusador  sustente  que  a  titularidade  do  aparelho  seria  de  Rayanne,

posto que gravado os números de telefones de suas irmãs, não se sustenta.

Não  há,  nos  autos,  elementos  que  indique  que  a  acusada

Rayanne seja conhecida por “moça”, como referida nas mensagens do celular.

E, no termo de apresentação e apreensão (fl. 29), consta que os bens foram

apreendidos em poder das pessoas de Janaína Lima de Sousa e das menores

Sheyla Soares de Sousa e Fernanda Teodório da Silva.

Em consequência, há dúvidas se o celular em comento seria, de

fato, de propriedade da acusada Rayanne.

Desembargador João Benedito da Silva
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Em relação ao acusado Pedro Pereira de Oliveira Neto, decorre

que a ligação dele com os fatos decorreu da condição de ter sido companheiro

de Jaqueline, mas não há, nos autos, elementos probatórios que modifiquem

seu envolvimento no tráfico de drogas, inclusive, restou provado, através dos

interrogatórios  e  do  depoimento  da  testemunha  Maria  de  Fátima  Cordeiro

Fonseca (mídia eletrônica de fl. 274) que o namoro durou pouco tempo e que

ambos não chegaram a conviver maritalmente. 

Da mesma forma, não há nenhum elemento que demonstre que o

denunciado  Hugo Bernardo da Silva  frequentava a casa onde a droga foi

encontrada, tendo seu nome envolvido nos fatos por manter união estável com

Rayane, irmã de Jaqueline.

Da análise da prova produzida em Juízo, não se verifica serem

elas concludentes em apontar os recorridos, PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA

NETO, vulgo  “Chiquinho”,  RAYANE  SOARES  DE  SOUSA  e  HUGO

BERNARDO DA SILVA, como os autores dos delitos previstos nos arts. 33, 34

e 35 da Lei nº 11.343/06, diante da existência de dúvidas.

É  válido  lembrar  que,  no  processo  criminal,  vigora  o  princípio

segundo o  qual,  para  alicerçar  um decreto  condenatório,  a  prova deve ser

clara, positiva e indiscutível, não bastando à alta probabilidade acerca do delito

e de sua autoria.

E persistindo a dúvida, mínima que seja, impõe-se a absolvição,

pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário. 

Enfim, sem maiores delongas, conclui-se que os indícios reunidos

nos autos são anêmicos, não ofertando segurança necessária à condenação

de uma pessoa, e, portanto, sendo o ônus da prova do Ministério Público e,

não se desincumbido este de provar a autoria, nada resta a não ser manter a

absolvição  dos  apelados,  PEDRO  PEREIRA  DE  OLIVEIRA  NETO, vulgo

Desembargador João Benedito da Silva
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“Chiquinho”, RAYANE SOARES DE SOUSA e HUGO BERNARDO DA SILVA,

em consonância com o princípio constitucional da presunção de inocência e

com o in dubio pro reo.

Diante  da  absolvição  dos  corréus,  não  há  como  se  imputar  a

prática do  crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 à acusada Jaqueline,

posto que o tipo penal em comento exige pluralidade de agentes, o que resta

afastada nos presentes autos.

Quanto  ao  delito  previsto  no  art.  34  da  Lei  nº  11.343/06,

verifica-se  que  foi  apreendida  uma  balança  de  precisão  no  imóvel  de

propriedade da ré Jaqueline.

A apreensão  isolada  de  balança  de  precisão  não  basta  para

caracterizar o crime de posse de equipamento para o preparo de entorpecentes

(artigo  34 da Lei  n.  11.343/2006).  Esse foi  o  entendimento  da maioria  dos

ministros da Sexta Turma, em pedido de habeas corpus originário da Bahia. O

órgão julgador acompanhou o voto do relator, desembargador convocado Celso

Limongi. Vejamos:

 

PENAL. PETRECHOS PARA O TRÁFICO (ART.
34 DA LEI N. 11.343/2006).
TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES  (ART.  33  DA
LEI  N.  11.343/2006).  SITUAÇÕES  JURÍDICAS
DISTINTAS.  CONDUTAS AUTÔNOMAS. DUPLA
CONDENAÇÃO. BIS IN EADEM. PENA. CAUSA
ESPECIAL DE AUMENTO (ART. 40, III, DA LEI N.
11.343/2006). INOCORRÊNCIA. 1.  A apreensão
isolada de uma balança não implica,  per  se,
necessária  subsunção  da  conduta  ao  tipo
descrito  no  art.  34  da  Lei  n.  11.343/2006.  2.
Provado nos autos que a balança se destinava
à medida individual de porções destinadas ao
consumo,  e  não  à  fabricação,  produção  ou
preparo da substância entorpecente, afasta-se
aquela imputação - art. 34 -, por atipicidade. 3.
A causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei
n.  11.343/2006  pune,  com  maior  rigor,  a

Desembargador João Benedito da Silva
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distribuição  de  entorpecentes  nas  proximidades
de estabelecimentos ou locais nela previstos. Se
ficou  comprovado  que  a  ré  não  foi  presa
distribuindo  entorpecente  nas  dependências  ou
imediações  dos  locais  referidos  na  norma,
porquanto a droga foi  apreendida no interior  da
residência da ré, inaplicável a causa de aumento.
4.  Ordem concedida para  excluir  a  condenação
decorrente  do  art.  34  da  Lei  n.  11.343/2006,
afastar a causa de aumento nela prevista (art. 40,
III), e estabelecer a pena definitiva em 4 (quatro)
anos  e  2  (dois)  meses  de  reclusão  em regime
semiaberto, mais 417 (quatrocentos e dezessete)
dias-multa,  mantidas  as  demais  cominações  da
sentença  condenatória.  (HC  153.322/BA,  Rel.
Ministro  CELSO  LIMONGI  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO  DO  TJ/SP),  SEXTA  TURMA,
julgado em 16/12/2010, DJe 03/11/2011)

In  casu,  assim  como  no  precedente,  no  imóvel  da  ré,  foram

encontradas apenas a balança e as drogas, nada, entretanto, que indicasse ser

um instrumento  para  a  fabricação,  produção,  transformação  ou  preparo  de

entorpecentes. 

A balança  era,  neste  caso,  utilizada  na  extremidade  final  da

atividade criminosa, a saber, pesar e fracionar a droga, já pronta ao consumo.

Assim,  condenar a acusada nas sanções do art.  34  da Lei  n.

11.343/2006, acarretaria uma dupla imputação em um mesmo delito. Logo, a

absolvição da imputação aludida é medida que se impõe. 

No que tange ao crime de corrupção de menores   (art. 244-B

do ECA),  o posicionamento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é no

sentido de que o delito em comento é formal, ou seja, para que se configure

basta que o agente pratique o crime na companhia de menor. 

Em razão  da  absolvição  dos  acusados  PEDRO PEREIRA DE

OLIVEIRA NETO, vulgo “Chiquinho”, RAYANE SOARES DE SOUSA e HUGO
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BERNARDO DA SILVA da prática delitiva, não há como eles terem praticado

crime na companhia da menor Sheyla.

Colhe-se do conjunto probatório, que a menor Sheyla passou a

morar com o Rayane e Hugo, após o encarceramento da genitora dela. Por

outro  lado,  não  há  provas  que   apontem  que  a  acusada  Jaqueline  tenha

praticado o crime de tráfico de drogas na companhia da menor.

Desta feita, a materialidade delitiva não restou comprovada nos

autos, o que conduz a manutenção da absolvição da denunciada  Jaqueline

Soares da Silva, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Pelos  fundamentos  expostos,  nego  provimento  ao  recurso  do

Ministério Público.

2. Do recurso da ré Jaqueline Soares da Silva:

Como  relatado,  a  apelante  JAQUELINE  SOARES  DA  SILVA

pugna pela absolvição quanto ao crime previsto no art. 348 do CP, pois não

existiram provas suficientes para condenação, e pela redução da pena aplicada

ao crime de tráfico de drogas, vez que não obedeceu aos parâmetros legais da

proporcionalidade e razoabilidade.

Passemos à análise de seus fundamentos:

2.1 Absolvição quanto ao crime previsto no art. 348 do CP

Alega a apelante inexistirem provas suficientes para condenação

pelo delito previsto no art. 348 do Código Penal. 

No entanto, sem razão. Pela prova coligida aos autos, verifica-se

que a ré Jaqueline não demonstrou, nos autos, o suposto contrato de locação
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firmado com a foragida Janaína Lima de Sousa.

Ademais,  em  seu  interrogatório  judicial,  a  acusada  Jaqueline

incorreu  em  divergência  quanto  ao  valor  do  aluguel,  mesmo,  diante  da

proximidade temporal  dos fatos,  eis  que afirmou que há apenas um mês o

imóvel estava locado, o que evidencia a simulação da real situação.

Restou, também, demonstrado, nos autos a condição de foragida

de Janaína Lima de Sousa, condenada criminalmente pela prática do crime de

furto e com mandando de prisão contra em si em aberto expedido nos autos do

processo nº 37570-64.2010.816.0070, conforme certidão de fl. 63.

Assim, entendo que a condenação deve ser mantida nos termos

lançados na sentença, pois a acusada não se desvencilhou da acusação.

Ademais, não há que ser reformada a reprimenda imposta, posto

que fixada no mínimo legal, qual seja, 01 (um) mês de detenção e 10 (dez)

dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2.2 Dosimetria do crime de Tráfico de drogas:

 

Para melhor analisar a dosimetria da pena relativa ao crime de

tráfico de drogas, transcrevo excerto da sentença (fls. 367/367v).

Quanto  ao  crime  do  art.  33,  caput,  da  Lei  nº
11.343/06:
1)  Natureza e quantidade de droga apreendida:
verifico  que  a  quantidade  de  droga  apreendida
com  a  ré  foi  grande,  motivo  pelo  qual  valoro
negativamente a sua pena neste ponto;
2) Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo o
que se valorar a esse respeito; (positivo)
3) Antecedentes: bons; (positivo)
4) Conduta social: inexistem nos autos elementos
para  aferição  da  conduta  social  do  acusado,
sendo  que  tal  ausência  não  ser  considerada
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desfavoravelmente ao réu; (positivo)
5) Personalidade: (…) nestes termos, ausente nos
autos  qualquer  prova  que  possa  macular  esse
dado  pessoal  do  agente,  deixo  de  valorar  a
presente circunstância (positivo)
6) Motivos: normais à espécie; (positivo)
7) Circunstâncias: normais à espécie, nada tendo
que se valorar a esse respeito (positivo)
8) Consequências: são próprias do tipo penal, o
que já consiste no resultado previsto à ação, nada
tendo a se valorar, sob pena de incorrer em bis in
idem; (positivo)
9) Comportamento da vítima: prejudicado, já que
em tal  espécie de  delito  não há que se cogitar
sobre comportamento da vítima (positivo).
Assim, à vista das circunstâncias judiciais acima
analisadas individualmente, fixo a pena base em
06 (seis)  anos e 03 (três) meses de reclusão e
625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Com  efeito,  o  magistrado  deve  se  ater  à  análise  das

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, bem como, nos

termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a natureza e a quantidade da substância

ou produto.

 In  casu,  mostram-se  desfavoráveis  à  apelante  a  natureza  e

quantidade da droga, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo

legal.

Diante disso, a magistrada a quo fixou a pena-base em 06 (seis)

anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-

multa.

 A exasperação, portanto, revela-se proporcional e suficiente, não

merecendo reparo.

Em  segunda  fase,  reconhecida  a  atenuante  da  confissão,  o

magistrado a quo reduziu a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco).
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02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte)

de dias-multa.

Na  terceira fase, o juízo  a quo  aplicou a causa de diminuição

prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, fixando em seu patamar mínimo

(1/6), em razão da grande quantidade de drogas apreendida, resultando em  04

(quatro)  anos e  04  (quatro)  meses  e  02  (dois)  dias  de  reclusão e  430

(quatrocentos e trinta) dias-multa, tornada definitiva, à míngua da existência

de outras causas de aumento ou diminuição da pena.

Ocorre que o magistrado a quo incidiu em bis in idem, posto que a

justificativa para aumentar a pena-base foi considerada na terceira fase para

majorar a reprimenda, qual seja, a quantidade da droga.

O  Pretório  Excelso,  em sede  de  repercussão  geral,  passou  a

considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira

fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na

terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena

prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro

GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014).

Em consonância com o entendimento da Suprema Corte, corrijo,

na  terceira fase,  o percentual  do redutor,  fixando-o em 1/3 (um terço),  em

razão da diversidade da droga, resultando a reprimenda em 03 (três) anos, 05

(cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 173 (cento e setenta e três)

dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos,  o

que torno definitiva.

 Pode-se dizer que, atualmente, a substituição da pena é possível

para os delitos de tráfico de entorpecentes, mas somente devendo ser aplicada

pelo julgador quando constatadas as condições do art. 44 do Código Penal.
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2.2.1 Do concurso material

A acusada, diante da prova coligida aos autos, resta incursa nas

sanções  do  art.  33  da  Lei  nº  11.343/03  c/c  art.  348  do  Código  Penal,  em

concurso material (art. 69 do CP).

Aplicando a regra do art. 69, CP, a pena imposta à ré resulta em

03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; 01 (um) ano

de detenção e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do

salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O  Supremo  Tribunal  Federal,  em  controle  incidental  de

inconstitucionalidade,  afastou  a  expressão  “vedada  a  conversão  em  penas

restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, e da

expressão  “vedada  a  conversão  de  suas  penas  em restritivas  de  direitos”,

contida  no referido  art.  44  do  mesmo diploma legal,  restando autorizada  a

aplicação do mesmo posicionamento em outros casos concretos, diante do teor

da Resolução n.º 05/2012 do Senado Federal, que regulamentou a matéria,

tornando obrigatória a extensão do entendimento às questões submetidas ao

Poder Judiciário, desde que vislumbradas as condições impostas pela lei (art.

44 do CP).

Na  hipótese  dos  autos,  verifica-se  que  resta  possível  a

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito,  vez que

preenchidas as condições do art. 44 do Código Penal:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas
e substituem as privativas de liberdade, quando: 
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a
quatro anos e o crime não for cometido com violência
ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a
pena aplicada, se o crime for culposo;
II - o réu não for reincidente em crime doloso; 
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social
e  a  personalidade  do  condenado,  bem  como  os
motivos  e  as  circunstâncias  indicarem  que  essa
substituição seja suficiente.
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In casu,  a pena definitiva aplicada à ré é inferior a 04 (quatro)

anos,  o que demonstra o  preenchimento da condição objetiva (inciso I),  até

porque o delito não foi praticado com violência ou grave ameaça.

Também, a apelante preenche os requisitos subjetivos (inc. II) eis

que não se trata de ré reincidente em crime doloso. Por fim, as circunstâncias

judiciais indicam que a substituição é, sim, suficiente, pois, em parte satisfatória

ao recorrente.

Com efeito,  substituo  a  pena  privativa  de  liberdade por  02

(duas)  restritivas  de  direitos,  consistentes  em  prestação  de  serviço  à

comunidade e  limitação de final de semana, a serem reguladas pelo juízo

das Execuções Penais.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena o aberto, nos

termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Forte  nessas  razões,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO  DO

MINISTÉRIO PÚBLICO e DOU PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO DA

ACUSADA JAQUELINE SOARES  DA SILVA,  tão  somente,  para  aplicar  a

redutora de pena contida no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/03, no percentual

de 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e

20  (vinte)  dias  de  reclusão  e  173  (cento  e  setenta  e  três)  dias-multa,

substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos,

consistentes em prestação de serviço à comunidade e limitação de final  de

semana, a serem reguladas pelo juízo das Execuções Penais.

 

Oficie-se ao juízo de execuções, comunicando-se a decisão para

execução da pena.

Após realização de audiência admonitória, comunicada pelo juízo

de execuções ao relator, expeça-se guia provisória.
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É como voto. 

           Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Benedito da Silva, relator, e  Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes  Ferreira,  Promotor  de

Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 08 (oito)

dias do mês de maio de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR
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