
  
                                        PODER JUDICIÁRIO                                      

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

ACÓRDÃO                                                                                                                              
Apelação Criminal n. 0002816-74.2013.815.0981
RELATOR: Des. João Benedito da Silva
ORIGEM: 1ª Vara da comarca de Queimadas
APELANTE: Flaumir Fernandes de Lima
ADVOGADO: Rômulo Leal Costa
APELADO:   Ministério Público Estadual                                                                          
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DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO  PERMITIDO.
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DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  USUÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.  CONFISSÃO.  CONJUNTO
PROBATÓRIO  FIRME  E  HARMÔNICO.
DOSIMETRIA  DA  PENA.  REFORMA.
CORREÇÃO  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS  SEM  ALTERAÇÃO  DO  QUANTUM.
MANUTENÇÃO  DO  REGIME  DE
CUMPRIMENTO  DA PENA.  CONVERSÃO  DA
PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  EM
RESTRITIVA  DE  DIREITOS.  NÃO
PREENCHIMENTO  DO  REQUISITO
ENCARTADO NO INCISO I DO ARTIGO 44 DO
CP. APELO DESPROVIDO.

A condição de viciado não é incompatível com a
de traficante, ao revés, aquele que é usuário de
drogas contumaz, inevitavelmente, se desvia para
a atividade mercantil  em razão da degeneração
produzida pelo consumo excessivo. 

Haja  vista  a  exigência  de  concomitância,  não
preenchendo o réu um dos requisitos do artigo 44
do Código Penal resta incabível a aplicação em
seu  favor  da  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade por restritivas de direitos.
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Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da

Paraíba,  por  unanimidade,   em  NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO,  NOS

TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal manejada, tempestivamente, por

Flaumir Fernandes de Lima face a sentença de fls. 116/123, proferida pelo

Juízo  de  Direito  da  1ª  Vara  da  comarca  de  Queimadas que  julgando

procedente a pretensão punitiva estatal condenou-o a uma pena de 03 (três)

anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro)

dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33

da Lei n. 11.343/06), e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa pelo

crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16 da Lei n.

10.826/03).

Em sede de razões recursais (fls. 145/155), arguiu a insuficiência

probatória para um decreto condenatório quanto ao crime delineado na Lei de

Drogas,  requerendo,  nessa senda,  sua absolvição,  à  luz  do  princípio  do  in

dubio pro reo, ou, ao menos, a desclassificação para o artigo 28 da Lei de

Drogas, eis que não há nos autos provas de que se trata de traficante, mas,

diante da quantidade de material  entorpecente apreendido (56 papelotes de

maconha) poder-se-ia constatar, somente, tratar-se de usuário, não havendo

sequer qualquer prova quanto à mercância.

Caso  esse  não  seja  o  entendimento  adotado,  pugnou  que,  ao

menos, haja a reforma da pena, considerando a pequena quantidade de droga

apreendida,  bem como a  modificação do regime inicial  de  cumprimento  da

pena de semiaberto para o aberto - eis que o fixado não guardaria a devida
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proporção com as circunstâncias judiciais - bem como a substituição da pena

privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante a pequena quantidade de

droga apreendida e o quantum definitivo estipulado.

Contra-arrazoando (fls.  158/161),  o  Representante do Ministério

Público a quo requereu a manutenção da decisão objurgada em todos os seus

termos.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer, às fls. 165/171,

opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia em desfavor de Flaumir Fernandes de Lima, dando-o como incurso

nas sanções penais do  artigo 33 da Lei n. 11.343/06 e artigo 16 da Lei n.

10.826/03 por, no dia 14 de setembro de 2013, ter sido encontrada em sua

residência, por Policiais Militares, uma sacola plástica contendo 56 (cinquenta e

seis)  papelotes  de  maconha,  a  importância  de  R$559,00  (quinhentos  e

cinquenta  e  nove  reais)  em  espécie,  além  de  01  (uma)  espingarda  de

fabricação artesanal.

Processado, regularmente, o feito, veio o Juízo  primevo a julgar

procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo a uma pena de   03

(três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e

quatro) dias-multa,  pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes

(artigo 33 da Lei n. 11.343/06), e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-

multa pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16 da

Lei n. 10.826/03).
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Irresignado,  veio  o  réu  apelar,  requerendo,  em  suma,  sua

absolvição especificamente quanto ao crime delineado na Lei de Drogas, ante

a insuficiência probatória e ausência de comprovação de prática de mercância,

ou, de modo subsidiário, a desclassificação do tipo penal do artigo 33 para o 28

da Lei n. 11.343/06.

Pois bem. A materialidade se fez, irremediavelmente, demonstrada

no auto de apreensão e apresentação de fl. 11, pelo laudo de constatação de fl.

21 e laudo de exame químico-toxicológico de fl. 72, ambos indicando resultado

positivo para cannabis sativa do conteúdo dos 56 (cinquenta e seis) embrulhos

com ele encontrados.

Quanto à autoria, o réu  Flaumir Fernandes de Lima, na seara

inquisitorial, confessou a mercância de material entorpecente:

QUE  afirma  o  conduzido  que  estava  parado  e  uns
amigos  seus  trouxeram  essa  droga para  que  o
mesmo vendesse, tendo este aceito e começou a
vender  a  referida  droga  (maconha)  pois  já  tinha
vendido  alguns  papelotes  quando  foi  abordado
pelos  policiais; QUE  com  referência  a  arma
espingarda de fabricação artesanal alega ser de seu
primo de nome Valter pois não sabia que havia esta
espingarda  dentro  da  casa  mas  que  foi  encontrada
pela PM; QUE com referência ao dinheiro apreendido
na casa do conduzido, alega que recebeu trezentos e
cinquenta  reais  daquele  dinheiro  que  é  referente  a
troca de seu veículo e que no dia seguinte receberia o
restante que é seiscentos e cinquenta. (fl. 07) (grifei)

Porém,  quando  de  seu  interrogatório  judicial,  apresentou  uma

nova versão na qual seria apenas usuário:

É verdadeira em parte a acusação que lhe é  feita; que
foi preso em sua residência; que foi abordado pela
polícia  na  frente  de  sua  casa  […]   que  foi
apreendida  a  quantidade  de  30  papelotes  de
maconha em sua residência; que a espingarda era
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do seu avô e também estava em sua residência; que o
dinheiro  apreendido  foi  decorrente  da  troca  de  um
veículo;  que  estava  em  casa  quando  percebeu  um
farol  debaixo da porta;  que os papelotes da droga
estavam  no  chão  de  sua  casa;  que  os  policiais
entraram,  abordaram  o  interrogado  e  o  levaram
para a central de polícia; que afirma que somente
tinha  trinta  papelotes,  não  sabendo  acerca  dos
demais  papelotes  de  maconha  apreendidos;  que
os papelotes de maconha estavam no chão de sua
sala; que estava desenrolando os papelotes para
consumo, vez que é usuário de drogas; que em sua
casa  estavam  três  amigos  do  acusado;  que  a
espingarda estava guardada embaixo da pia e era do
seu avô; que o avô do acusado faleceu; que quando
do falecimento do seu avô entregou a espingarda a um
primo  para  levá-la;  que  na  hora  da  abordagem  os
policiais acharam a espingarda embaixo da pia; que o
local estava cheio de sucata e a espingarda estava por
trás da sucata; que não sabia que a espingarda estava
no local; que comprou a arma no Ligeiro, a um rapaz
de moto  que trouxe de  Campina; que a  droga era
para consumo próprio;  que é  usuário  de drogas
desde o ano 2000; que trabalha como borracheiro em
uma  borracharia  do  seu  pai;  que  pagou  R$60,00
(sessenta  reais)  pelos  trinta  papelotes  de
maconha. (fls. 90/91) (grifei)

O SD-PM Thiago Alves Borba, por sua vez, descreveu os fatos

no auto de prisão em flagrante no seguinte modo:

Que ontem se encontrava de  serviço  quando foram
acionados,  por  um  popular,  que  na  rua  acima
mencionada  estava  havendo  uma  movimentação
estranha;  que,  juntamente  com  seus  colegas  de
trabalho,  se  dirigiram  até  o  local  indicado  e  lá
chegando  foi  feita  abordagem  na  pessoa  de
FLAUMIR FERNANDES DE LIMA e foi encontrado
um  poder  do  mesmo  uma  sacola  plástica  preta
contendo  (56)  papelotes  e  mais  uma  pequena
quantidade  de  uma  substância  semelhante  a
maconha (canabis sativa lineu) e a importância de
R$559,00 em espécie, um aparelho telefônico celular
de  marca  ZTEMOBILE  PRETO,  tendo  ainda
encontrado  dentro  da  casa  02  (dois)  pendrive,  02
(dois) chips, sendo um de marca samsung e outro de
marca Kingston 2MG e uma espingarda de fabricação
artesanal […] (fl. 05) (grifei)
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Sendo o mesmo por ele dito em Juízo:

QUE  a  polícia  foi  acionada  por  um  popular  o  qual
descreveu  uma  movimentação  estranha  na  rua  do
acusado;  que  o  popular  disse  que  havia  muita
gente trafegando pela rua e parando na casa do
acusado,  sendo  estas  pessoas  desconhecidas;
que  o  movimento  começou  por  volta  das  20:00
horas; que a viatura chegou ao local por volta das
22:00  horas;  que  quando  chegou  ao  local  não
havia movimentação e quando parou a viatura, o
acusado abriu a porta da garagem e foi abordado,
tendo sido visto com drogas; que a droga estava
enrolada em papelotes de revistas e jornais; que
foram apreendidos cerca de 50 papelotes;  que o
acusado, no momento, disse que estava vendendo
a droga e que tinha começado há pouco tempo a
vender;  que  parte  da  droga  foi  apreendida  nos
bolsos do acusado e o restante dentro de casa;
que o acusado disse que R$300,00 (trezentos reais)
foi  da  troca de um carro  e  o  restante  teria  sido de
venda  de  drogas;  que  os  trezentos  reais  eram  de
notas  de  cem  e  cinquenta  reais  e  o  restante  do
dinheiro eram de cédulas de 10, 5 e 2 reais; que não
conhecia o acusado;  que parte da droga, dentro de
casa, estava um saco preto, outra em um vaso e
ainda alguns papelotes numa cômoda próximo a
cama; que  foi  encontrada  uma  arma  de  fabricação
caseira; que outro policial foi quem encontrou a arma;
que o acusado disse que a arma não era dele. (fl. 86)
(grifei)

Em sede de audiência de instrução e julgamento, o Policial Militar

José Roberto Silva de Lima expôs:

QUE participou da diligência que prendeu o acusado;
que  receberam  uma  denúncia  de  que  na  rua  do
acusado  estava  um  carro  vermelho com
movimentação estranha com muitos carros, motos
e pessoas estranhas indo a casa onde em frente
estava o Kadett vermelho; que se deslocou a rua
citada e lá apareceu o acusado o qual apareceu na
porta e soltou uma sacola; que pegou a sacola e
viu que lá havia droga, tendo o acusado dito que a
sacola  era  sua  e  estava  comercializando  droga;
que apreenderam R$300,00 (trezentos reais) em notas
de 100 e 50 reais que o acusado disse se tratar de
dinheiro oriundo de uma troca de carro; que o restante
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do dinheiro apreendido eram em notas de 10, 5 e 2
reais;  que  a  droga  estava  acondicionada  em
papelotes, sendo mais de cinquenta e uma parte da
droga  ainda  não  embalada;  que  entrou  na  casa  e
encontrou uma arma, ao lado da porta da garagem;
que  a  arma  é  de  fabricação  caseira  e  não  estava
municiada; que não sabe se a arma estava em estado
de bom funcionamento; que não conhecia o acusado;
que  em  nenhum  momento  o  acusado  disse  que  a
droga serviria para consumo; que o acusado não tinha
sinais de estar drogado; que a espingarda estava em
pé, ao lado de um fogão usado;  que uma parte da
droga  estava  dentro  do  pacote  que  o  acusado
segurava na mão ao ser abordado e o restante num
outro pacote preto, em cima de objetos de oficina. (fl.
87) (grifei)

As  testemunhas  arroladas  pela  Defesa,  Fábio  Pereira  dos

Santos (fl.  88) e  Severino José Barbosa (fl.  89) não trouxeram aos autos

nenhum fato que pudesse auxiliar no deslinde do feito,  apenas constatando

uma suposta boa conduta social do réu.

A par  de  todo  o  exposto,  não  merece  a  sentença  vergastada

qualquer reforma por ser nítida a configuração do crime de tráfico ilícito de

entorpecentes pelo réu Flaumir  Fernandes de Lima não havendo como ser

absolvido ou mesmo desclassificado o crime de tráfico para a figura do artigo

28 da Lei n. 11.343/06.

É que, não bastasse o enquadramento da ação do indigitado em

dois núcleos do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 (“vender” e “ter em depósito”),

restou evidenciada nos autos a destinação comercial do material encontrado

em sua residência por intermédio das declarações dos agentes policiais em

plena  harmonia  com  a  confissão  extrajudicial  e  a  quantidade  de  droga

apreendida  (56  papelotes  de  maconha),  que,  de  forma  alguma,  pode  ser

tratada como diminuta.

Outrossim,  a condição de viciado em tóxicos não é incompatível

com a  de  traficante.  Ao  revés,  aquele  que  é  usuário  de  drogas contumaz,
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inevitavelmente, se desvia para a atividade mercantil em razão da degeneração

produzida pelo consumo excessivo. 

Logo,  a  condição  de  consumidor,  por  si  só,  não  elide  a  de

comerciante de drogas. A propósito:

Não há falar  em absolvição  se,  além da prova  oral
carreada ao feito, os demais elementos de convicção
também evidenciam que o réu incorreu na prática do
delito  de tráfico  de drogas,  notadamente  diante  dos
firmes  e  harmônicos  testemunhos  de  pessoas  que
presenciaram  inclusive  o  ato  mercantil.  Ademais,  o
mero  fato  do  acusado  eventual  padecer  de
dependência química não afasta a imputação pela
prática do tráfico de drogas,  até porque é muito
comum a figura do traficante-usuário, que se vale
da venda ilegal  de drogas como meio de manter
seu  próprio  vício. […]  (TJMS -  APL:
00386802720128120001  MS  0038680-
27.2012.8.12.0001,  Relator:  Des.  Francisco  Gerardo
de  Sousa,  Data  de  Julgamento:  21/07/2014,  1ª
Câmara  Criminal,  Data  de  Publicação:  23/07/2014)
(grifei)

Portanto, a condenação por tráfico, no caso em atento, é medida

imperiosa,  por  existir  nos  autos  um  conjunto  probatório  harmônico  e

consistente para tanto.

No que se refere à dosimetria, pugnou o Recorrente a reforma da

pena e do regime de cumprimento inicial, bem como a substituição da pena

privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Para  melhor  entendimento  da  matéria  ventilada,  transcrevo  o

trecho combatido:

Atendendo ao disposto no artigo 59 e observando o
critério  trifásico  estabelecido  no  artigo  68,  todos  do
Código Penal, bem assim ao disposto no art. 42 da Lei
11.343/06, passo a individualizar e doas as penas para
o crime de tráfico de drogas:
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Quanto à culpabilidade do réu, evidenciou-se vontade
livre  e  consciente  voltada  para  a  prática  delituosa,
atuando numa conduta de extrema reprovabilidade, já
que o crime praticado é a mola propulsora para outros
delito, inclusive de igual ou maior gravidade. Denota-
se que este foi um ato criminoso isolado na vida do
réu. A conduta social, contudo, é irregular, havendo
notícia de uma vida desregrada. A personalidade não
se  apresenta  voltada  à  prática  de  delitos.  Não  há
motivos de  particular  referência  que  justifiquem  o
delito  a  não  ser  o  fim  de  auferir  ganho  fácil,
esquivando-se  do  trabalho  honesto.  As
circunstâncias se  mostraram  favoráveis  à  prática
criminosa. Cuida-se de crime que traz sempre perigo e
dano à saúde pública, merecendo um maior rigor pelo
Poder Judiciário.
Desta forma e atendendo, ainda, à natureza da droga
e a quantidade, considerando o grau de culpabilidade
do  agente  e,  especialmente,  que  as  circunstâncias
judiciais são, em sua massiva maioria, desfavoráveis
ao réu,  fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06
(seis) meses de reclusão e a pena de multa em 650
(seiscentos  e  cinquenta)  dias-multa,  no  valor
unitário de 1/30 do salário-mínimo.
Reconheço  a  circunstância  atenuante  da  confissão
[extrajudicial]  pelo  que  reduzo  as  penas  para  05
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-
multa.
Não há circunstâncias agravantes aplicáveis.
Considerando  que  o  agente  é  primário,  de  bons
antecedentes  e  não  há  notícia  que  se  dedique  a
atividades criminosas,  com esteio no art.  33,  §4º da
Lei n. 11.343/06, reduzo as penas de 1/3, tendo em
vista a quantidade da droga apreendida, tornando-as
definitivas em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-
multa,  ante  a  ausência  de  causas  especiais  de
aumento aplicáveis.

Atendendo ao disposto no artigo 59 e observando o
critério  trifásico  estabelecido  no  artigo  68,  todos  do
Código Penal, bem assim ao disposto no art. 42 da Lei
11.343/06 [sic], passo a individualizar e doas as penas
para o crime de posse ilegal de arma de fogo:
Quanto à culpabilidade do réu, evidenciou-se vontade
livre  e  consciente  voltada  para  a  prática  delituosa,
atuando numa conduta de extrema reprovabilidade, já
que o crime praticado é a mola propulsora para outros
delito, inclusive de igual ou maior gravidade. Denota-
se que este foi um ato criminoso isolado na vida do
réu. A conduta social, contudo, é irregular, havendo
notícia de uma vida desregrada. A personalidade não
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se  apresenta  voltada  à  prática  de  delitos.  Não  há
motivos de  particular  referência  que  justifiquem  o
delito  a  não  ser  o  fim  de  auferir  ganho  fácil,
esquivando-se  do  trabalho  honesto.  As
circunstâncias se  mostraram  favoráveis  à  prática
criminosa. Cuida-se de crime que traz sempre perigo e
dano à saúde pública, merecendo um maior rigor pelo
Poder Judiciário.
Desta  forma  e  considerando  que  as  circunstancias
judiciais  são,  em sua maioria,  desfavoráveis  ao réu,
fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses
de detenção e a pena de multa em 20 (vinte) dias-
multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.
Em razão da confissão judicial, atenuo as penas para
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.
Não há circunstâncias agravantes ou causas especiais
de diminuição ou de aumento das penas aplicáveis.
Em face da prática dos crimes em concurso real, fixo
as penas privativas de liberdade de forma definitivas
[sic]  de forma cumulada  em 04 (quatro) anos e 04
(quatro) meses de detenção. Já a pena de multa é
fixada em obediência ao que prevê o art. 72 do CP, no
montante  de  344  (trezentos  e  quarenta  e  quatro)
dias-multa,  no  valor  unitário  de  1/30  do  salário-
mínimo.
Considerando que a fixação do regime prisional nos
crimes de tráfico de drogas deve pautar-se nos termos
do art.  33  do Código  Penal  e  42  da Lei  11.343/06,
tendo  em  vista  o  reconhecimento,  pela  Suprema
Corte, da inconstitucionalidade do art.  2º,  §1º da Lei
8.072/1990, com redação dada pela Lei 11.464/2006,
a pena privativa de liberdade  deverá ser  cumprida
em regime inicialmente semiaberto, em local próprio
a  acordo  do  Juízo  das  Execuções  Penais  desta
Comarca. (fls. 121/122).

Entendo ser passível de reforma a dosimetria supra transcrita no

que se refere à fundamentação das circunstâncias judiciais da “conduta social”,

“motivos”, “circunstâncias favoráveis” e a omissão quanto às “consequências”.

Ab initio, no que se refere à conduta social, não há no caderno

processual qualquer indicação de ter o réu uma “vida desregrada”, ao revés as

duas testemunhas arroladas pela Defesa aduziram ser o acusado trabalhador,

bom  filho,  morando  com  os  pais  e  trabalhando  com  o  genitor  em  uma

borracharia,  nunca ouvindo falar  de seu envolvimento com fatos criminosos
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(vide fls. 88 e 89).

Portanto,  deve  ser  a  citada  circunstância  valorada  de  modo

positivo.

Quanto aos “motivos”, a intenção de obter ganho fácil a partir da

traficância é elemento ínsito ao tipo penal do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 visto

que constitui a própria finalidade da ação delituosa, de modo que sua utilização

para aumentar a reprimenda caracteriza reprovável  bis in idem, entendimento

esse, aliás, pacífico no Superior Tribunal de Justiça;

[...]  4.  Quanto  aos  motivos  e  às  circunstâncias  do
delito, tem-se que a procura pelo ganho financeiro fácil
e  a  disseminação  de  drogas  entre  as  pessoas,  em
virtude de serem consideradas elementos inerentes ao
próprio tipo penal em comento, não se mostram como
argumentos idôneos para exasperar a pena-base.  5.
No tocante às consequências do delito, os malefícios
causados  pelas  drogas  e  o  risco  à  saúde  pública
consistem no próprio resultado previsto para a ação,
razão pela qual também deve ser afastada a valoração
negativa dessa circunstância judicial. […] (STJ - HC:
266997  GO  2013/0083328-0,  Relator:  Ministro
SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  Data  de  Julgamento:
27/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 09/09/2013)

As  “consequências” não  foram  analisadas  pela  magistrada

primeva, não podendo, nesse instante, se agregar fundamentação ao decisum

condenatório,  considerando  como  negativa  a  circunstância,  sob  pena  de

incidirmos  em  reformatio  in  pejus haja  vista  que  o  recurso  apelatório  foi

exclusivo da Defesa.

Por  sua  vez,  quando  das  “circunstâncias” a  douta  julgadora

apenas explanou que “se mostraram favoráveis à prática criminosa”, motivação

essa,  permissa  venia,  vaga  e  inidônea  já  que  não  acrescida  de  qualquer

fundamento concreto a justificar tal conclusão. 
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Sendo a “saúde pública”  e a “incolumidade pública” os sujeitos

passivos,  a  circunstância  judicial  “comportamento  da  vítima”  deve  ser

considerada neutra. A propósito:

Não  tendo  a  atuação  da  vítima  influenciado  na
ocorrência do crime, quer para torná-la mais fácil, quer
para  impedi-la  ou  torná-la  mais  custosa,  é  de  ser
tomada como neutra a circunstância judicial relativa ao
comportamento da vítima. […] (TRF-4 - ACR: 1197 RS
2004.71.05.001197-0, Relator: NÉFI CORDEIRO, Data
de Julgamento: 27/05/2008, SÉTIMA TURMA, Data de
Publicação: D.E. 11/06/2008)

Nessa senda, passo à nova dosagem da pena:

Tráfico ilícito de entorpecentes

1ª fase: Das 08 (oito) circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP

apenas 01 (uma) há de ser considerada desfavorável ao réu (culpabilidade).

Logo, considerando que a variável abstrata do crime em epígrafe é entre 05

(cinco) e 15 (quinze) anos, fixo a pena-base em  05 (cinco) anos e 01 (um)

mês de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

2ª fase: Ante a circunstância atenuante do artigo 65, III, “d” do CP

(confissão espontânea) e da impossibilidade de  estipulação da pena abaixo do

mínimo legal (súmula 231 STJ), reduzo-a em 01 mês e 10 (dez) dias-multa,

concluindo uma pena de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, no

valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

3ª fase: preenchendo o réu os requisitos elencados no artigo 33,

§4º da Lei de Drogas (primariedade, bons antecedentes, não envolvimento em

atividades  criminosas),  mantenho  a  redução  na  fração  de  1/3,  levando  em

conta, para tanto, as circunstâncias especiais preponderantes do artigo 42 da

Lei n. 11.343/06, ou seja, o fato de ter sido apreendido na posse do réu 56
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(cinquenta  e  seis)  papelotes  de  maconha,  prontos  para  venda,  resultando,

assim,  uma  pena  definitiva  de  03  (três)  anos  e  04  (quatro)  meses  de

reclusão e  334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, ou seja, idêntica à

dosada na sentença vergastada.

Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 12)

1ª fase: Das 08 (oito) circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP

apenas 01 (uma) há de ser considerada desfavorável ao réu (culpabilidade).

Logo, considerando que a variável abstrata do crime em epígrafe é entre 01

(um) e 03 (três) anos, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 01 (um) mês de

detenção e 20 (vinte) dias-multa.

2ª e 3ª fases: Em face da confissão espontânea (artigo 65, III, “d”

do CP) e da impossibilidade de  estipulação da pena abaixo do mínimo legal

(súmula 231 STJ), reduzo-a em 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-

multa, resultando uma sanção penal de 01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa, a

qual torno definitiva,  ante a inexistência de outras atenuantes, agravantes,

causas de aumento ou de diminuição.

Concurso material

Atente-se que, apesar das reformas ora operadas na dosimetria,

ao  final  do  cálculo  se  obteve  o  mesmo  quantum para  ambas  as  infrações

penais, resultando, assim, na mesma pena definitiva de 04 (quatro) anos e 04

(quatro) meses, a ser cumprida do seguinte modo: 03 (três) anos e 04 (quatro)

meses de reclusão, primeiro, e, logo seguida, 01 (um) ano de detenção; além

da pena de multa no montante de 344 (trezentos e quarenta e quatro) dias-

multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo.

Mantenho o regime inicialmente semiaberto ante o que dispõe

o artigo 33, §2º, alínea “c” do Código Penal.
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No caso em epígrafe não cabe a conversão da pena privativa de

liberdade por restritiva de direitos eis que não preenchido o requisito encartado

no inciso I do artigo 44 do Estatuto Penal Substantivo, qual seja, o  quantum

máximo da pena de 04 (quatro) anos.

Forte em tais razões,  nego provimento ao apelo, mantendo  in

totum a sentença vergastada.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito da

Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

José Marcos Navarro Serrano, Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 10 (dez  ) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


