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ADVOGADO: Aécio Farias Filho
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PENAL  e  PROCESSUAL  PENAL  –  Apelação  criminal.  Crime 
contra a saúde pública. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria 
comprovadas. Condenação. Irresignação defensiva. Alegação de 
fragilidade e insuficiência das provas. Não ocorrência. Coerente 
acervo  probatório.  Dosimetria.  Circunstâncias  judiciais 
desfavoráveis. Pena-base acima do mínimo legal. Possibilidade. 
Pena  pecuniária.  Valor  de  cada  dia-multa.  Omissão.  Mera 
irregularidade  suprível  pelo  Órgão  Colegiado.  Parâmetros. 
Proporcionalidade. Fixação. Mínimo legal. Regime inicial fechado. 
Impossibilidade  de  substituição.  Acerto  do  decisum singular. 
Desprovimento.

− Demonstradas, "quantum satis", a materialidade e a autoria  
do crime de tráfico imputado ao réu, a condenação, à falta de  
causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que  
se impõe.

− A  pena-base  deve  ser  aplicada  observando-se  as  
circunstâncias  judiciais  do  apenado.  Assim,  a  existência  de  
circunstâncias  desfavoráveis  autoriza  o  magistrado  a  impor  a  
reprimenda acima do mínimo legal.

− A pena de multa é modalidade de reprimenda cominada à  
infração penal.  Assim,  se a sentença omite o valor  unitário  de  
cada dia-multa, pode o Juízo ad quem complementá-la, sem se  
falar  em supressão  de  instância,  mesmo que  o  recurso  tenha  
atentado para outros pedidos.

− Não atendidos os  pressupostos  específicos,  mantém-se o  
regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena  
corporal por outra restritiva de direitos.
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VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos, em que são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator e em 
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Jefferson Ribeiro da 
Silva Lacerda (f. 164) em face da sentença proferida pela juíza da 5ª Vara Mista da 
Comarca de Santa Rita/PB, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 331, 
caput, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos de 
reclusão,  a  ser  cumprida  em regime inicialmente  fechado,  mais  sanção  pecuniária 
equivalente a 600 (seiscentos) dias-multa (fs. 155/162).

Quanto aos fatos, narra a exordial acusatória que há algum tempo 
a policia investigava a atuação criminosa de Jefferson Ribeiro da Silva Lacerda, conhecido 
pela alcunha de “Fefeu” e um outro indivíduo, de nome Boy Alisson, refente à tráfico de 
drogas e homicídio, praticados no Bairro Ilha do Bispo e adjacências.

Destaca  que  a  policia  recebeu  denúncia  de  que  Fefeu  e  Boy 
Alisson teriam efetuado disparos de armas de fogo no Bairro Ilha do Bispo, cuja denúncia, 
também, informava que eles, provavelmente, estariam escondidos em uma residência, 
localizada na Rua Cajazeira, 522, Tibiri II, na cidade de Santa Rita.

Informa, também, que no dia 03 de janeiro de 2012, por volta da 
O0:00hrs, militares se dirigiram para o endereço mencionado e lá chegando fizeram uma 
campana em frente a casa de “Fefeu” e que, passados alguns minutos, perceberam uma 
moto, com restrição de roubo e furto, estacionada na calçada da residência.

Revela que o apelante deixou a residência e quando dava partida na 
motocicleta, recebeu voz de prisão, tendo o mesmo, incontinenti, empreendido fuga, sendo 
capturado momentos depois.

Diz que os policiais, após uma revista, encontraram, na casa do 
apelante, para fins de mercancia, cerca de 93g de crack e 5,36g de maconha, conforme 
positivam o auto de apreensão e laudos de constatação, além de 1 (uma) balança de 
precisão, razão pela qual, o sentenciado foi preso em flagrante delito, sob a acusação 
de tráfico (fs. 02/04).

1 Lei n° 11.343/2006 - Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender,  
expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,  
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo  
com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e  
quinhentos) dias-multa.
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Em suas razões, pugna pela absolvição, por alegada insuficiência 
probatória.  Subsidiariamente, intenta a diminuição da reprimenda,  ao argumento de 
que a sansão fora aplicada de forma exacerbada e a imposição de regime inicial menos 
gravoso (fs. 185/197).

Contrarrazões  do  Ministério  Público,  pelo  não  provimento  do 
recurso, mantendo-se a sentença tal como proferida (fs. 200/203).

A Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do 
apelo defensivo (fs. 211/214).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Presentes  os  pressupostos  recursais  de  admissibilidade 
intrínsecos  (legitimidade,  interesse,  cabimento  e  inexistência  de  fato  impeditivo  e 
extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), conheço do recurso, eis 
que preenchidos os requisitos dispostos no art. 593, inciso I2, do Código de Processo 
Penal.

Como já adiantado, o recurso encerra a pretensão de reforma da 
sentença com o fim de que se absolva o apelante, por alegada insuficiência probatória 
ou, mantida a condenação, proceda-se a minoração da reprimenda e a consequente 
flexibilização do regime inicial para cumprimento da pena.

O recurso deve ser desprovido.

DA MATERIALIDADE

A materialidade  delitiva  está  comprovada  através  do  Auto  de 
Apresentação e Apreensão (fs. 18/19), assim como dos Laudos de Constatação nºs 
00100112 e 00140112 (fs. 33 e 35) e Laudos de Exames Químico-Toxicológicos nºs 
0017/12 e 0030/12 (fs. 65/67 e 68/70), que identificaram as substâncias apreendidas 
como Cannabis sativa Linneu (maconha) pesando, ao todo, 5,36g (cinco vírgula trinta e 
seis  gramas)  e Cocaína,  pesando,  ao todo,  93,16g (noventa e três gramas vírgula 
dezesseis centigramas).

DA AUTORIA

Em relação à autoria, embora o apelante se diga inocente, sua 
versão está totalmente isolada do restante do contexto probatório.

O exame da prova testemunhal revela o que passa a ser descrito.

2 CPP - Art.  593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:  (Redação dada pela Lei nº263, de 
23.2.1948).
I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; (Redação dada 
pela Lei nº 263, de 23.2.1948).
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Na  fase  inquisitória,  foram  prestados  esclarecimentos  como 
veremos adiante, com destaque em negrito, no que interessa.

Antônio de Souza Santos Filho (fs. 06/07), declarou:

[…]  “ Que  é  coordenador  do  Núcleo  Integrado  de  Policiamento 
Comunitário e já algum tempo investigava a atuação criminosa dos 
indivíduos conhecidos por "FEFEU" e "BOY ALISSON" no Bairro 
I lha do  Bispo  e  adjacências,  relativas  ao  tráfico  de  drogas  e 
homicídios; QUE desde a tarde de ontem, 03/01/2012, o depoente e 
seus  comandados  empreendem  esforços  no  sentido  de  localizar  e 
prender  os  dois  indivíduos,  ambos  acusados  de  efetuarem  vários 
disparos de arma de fogo no Bairro da Ilha do Bispo, especificamente, 
do alto da ponte do acesso oeste, por trás do Núcleo Integrado e cuja 
direção seria a um grupo de jovens que jogavam futebol em um campo 
de  pelada;  QUE  os  vários  telefonemas  recebidos  neste  Núcleo 
Integrado, após os indivíduos efetuarem os disparos, sempre apontaram 
os dois, como os responsáveis pelos tiros, além do paradeiro deles; que 
as informações revelavam que os citados acusados poderiam estar 
refugiados em uma residência localizada na Rua Cajazeiras, 522, 
Tibiri  II,  município  de  Santa  Rita/PB;  QUE  por  volta  de  12:00h, 
04/01/2012, o depoente e seus comandados ao chegar na residência de 
JEFFERSON  RIBEIRO  DA  SILVA,  codinome  "FEFEU",  resolveu 
montar uma campana e ao visualizar uma moto HONDA  CG  125 
TITAN, PLACA NQH 9974/PB, COR PRETA, estacionada na calçada 
da residência,  solicitou ao CIOP — Centro integrado de Operações 
Policiais informações sobre a procedência do veículo e ao obter 
resposta de que a mesma constava restrição de roubo/furto, então 
resolveu esperar a saída do acusado "FEFEU"; Acrescenta que após 
alguns instantes, "FEFEU" deixou a residência e quando o acusado 
deu  partida  na  moto,  o  depoente  e  demais  policiais,  tentaram 
prendê-lo,  mas  em  desobediência  a  ordem  de  parada,  FEFEU 
empreendeu fuga e só foi  pego momentos depois;  QUE retornou 
com o acusado à residência localizada na Rua Cajazeiras, 522, Tibiri II, 
Santa Rita, PB e procedeu a busca minuciosa nela, onde deparou-se 
com WILMA FERREIRA DA SILVA, companheira de FEFEU; QUE  na 
residência foram encontrados e apreendidos os seguintes objetos: 
01  (uma)  BALANÇA  DE  PRECISÃO,  CERTA  QUANTIDADE  DE 
ENTORPECENTE  SEMELHANTE  À  COCAÍNA,  PEQUENA 
QUANTIDADE  DE  SUSTÂNCIA  SEMELHANTE  À  MACONHA;  R$ 
377,00  (Trezentos  e  Setenta  e  sete  reais);  03  (Três)  Aparelhos 
celulares, 01 (uma) moto CG Honda 125 Titan Fan KS, Placa NQH 
9974/PB, cor preta; 02 (dois) capacetes de moto, ambos pretos. QUE 
deu voz de prisão ao casal,  qual  seja,  JEFFESSON RIBEIRO DA 
SILVA, conhecido por "FEFEU" E WILMA FERREIRA DA SILVA e os 
conduziram  para  este  Núcleo  Integrado  de  Policiamento 
Comunitário da Ilha do Bispo a fim de serem apresentados a esta 
autoridade policial;” [...]. (sic).

Tarcísio José Pereira de Moura (fs. 08/09) acrescentou:

[…]  “que  trabalha no Núcleo Integrado de Policiamento  Comunitário 
sob  o  comando  do Capitão  Antônio  e  desde  a  tarde  de  ontem, 
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03/01/2012, o depoente e equipe de policiais empreendem esforços 
no sentido de localizar e prender JEFFERSON RIBEIRO DA SILVA, 
conhecido por "FEFEU" e  "BOY ALISSON",  ambos acusados de 
por volta de 16:00h, do dia 03/01/2012, efetuarem vários disparos 
de arma de fogo no Bairro da Ilha do Bispo, especificamente, do 
alto da ponte do acesso oeste, por trás do Núcleo Integrado e cuja 
direção seria a um grupo de jovens que jogavam futebol em um 
campo de pelada; QUE os vários telefonemas recebidos neste Núcleo 
Integrado, após os indivíduos efetuarem os disparos, sempre apontaram 
os dois, como os responsáveis pelos tiros, bem como informava sobre o 
paradeiro deles; diz o depoente que as informações revelavam que os 
citados  acusados  poderiam  estar  refugiados  em  uma  residência 
localizada na Rua Cajazeiras, 522, Tibiri II, município de Santa Rita, PB; 
QUE por volta de 12:00h, do dia 04/01/2012, o depoente e equipe ao 
chegarem no citado endereço, residência de JEFFERSON RIBEIRO 
DA  SILVA,  codinome  "FEFEU",  montaram  uma  campana  e  ao 
visualizar uma moto HONDA CG 125 TITAN, PLACA NQH 9974/PB, 
COR PRETA, estacionada na calçada da residência, decidiram fazer 
a consulta no sistema CIOP; QUE obteve resposta do CIOP - Centro 
Integrado de Operações Policiais, o qual informava que a referida moto 
possuía restrição de roubo/furto e, portanto, resolveu aguardar a saída 
do acusado "FEFEU" da residência; Acrescenta o depoente que após 
alguns instantes,  o  acusado  "FEFEU" deixar  a  residência,  e  quando 
este dera partida na moto, o depoente e demais policiais tentaram dar 
voz de prisão ao acusado,mas em atitude de desobediência o mesmo 
empreendeu fuga, sendo pego instantes depois; QUE retornou com o 
acusado à residência localizada na Rua Cajazeiras,  522,  Tibiri  II, 
Santa Rita, PB e procedeu com os demais policiais e comandante, 
a busca minuciosa no interior dela, onde deparou-se com WILMA 
FERREIRA DA SILVA, companheira de FEFEU; QUE na residência 
foram encontrados e apreendidos os seguintes objetos: 01 (uma) 
BALANÇA  DE  PRECISÃO,  CERTA  QUANTIDADE  DE 
ENTORPECENTE  SEMELHANTE  À  COCAÍNA,  PEQUENA 
QUANTIDADE  DE  SUSTÂNCIA  SEMELHANTE  À  MACONHA;  R$ 
377,00  (Trezentos  e  Setenta  e  sete  reais);  03  (Três)  Aparelhos 
celulares, 01 (uma) moto CG Honda 125 Titan Fan KS, Placa NQH 
9974/PB,  cor preta;  02 (dois)  capacetes de moto,  ambos pretos; 
QUE deu voz de prisão ao casal, qual seja, JEFFESSON RIBEIRO DA 
SILVA, conhecido por "FEFEU" E WILMA FERREIRA DA SILVA e os 
conduziram para este Núcleo Integrado de Policiamento Comunitário da 
Ilha do Bispo a fim de serem apresentados a esta autoridade policial;” 
[...]. (sic).

Cumpre registrar que a prova indiciária, como cediço, é relevante 
meio probatório quando da apreciação do seu conjunto e pode, inclusive,  servir  de 
base  à  condenação,  sempre  que  houver  indícios  múltiplos,  concatenados  e 
impregnados  de  elementos  positivos  de  credibilidade,  como  ocorreu  no  caso  em 
disceptação.

Demais  disso,  registre-se,  os  testemunhos  colhidos  pela 
autoridade policial foram renovados em sede judicial, com a garantia da ampla defesa e 
do contraditório, o que corrobora a licitude da prova produzida.
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Em Juízo, Antônio de Souza Santos Filho e Tarcísio José Pereira 
de Moura, policiais que efetuaram a prisão do apelante, ratificaram os depoimentos 
prestados na esfera inquisitória.

Eis o quanto dito, com destaque em negrito, na parte que importa.

Antônio de Souza Santos Filho (f. 130/131 ):

[…]  “QUE  o  depoente  é  Coordenador  do  Núcleo  Integrado  de 
Policiamento Comunitário há cerca de três anos; QUE durante todo 
esse  tempo  vinha  investigando  JEFFERSON  e  seu  parceiro  de 
nome  BOYALLISON;  QUE  até  a  prisão  do  acusado  recebia 
costumeiramente denúncias de que o mesmo praticava tráfico de 
drogas e outros crimes no Bairro da Ilha do Bispo; QUE a Ilha do 
Bispo  vivia  situação  de  perigo  constante  com  a  presença  de 
JEFFERSON,  BOYALLISON,  ALCEU  E  ALCIDÉSIO;  QUE  ALCEU, 
também parceiro do acusado JEFFERSON, foi preso de posse de 
trinta ou quarenta quilos de crack vindo de Natal para esta cidade; 
QUE  BOY ALLISON  se  encontra  foragido,  com  mandado  de  prisão 
expedido;  QUE  ALCIDÉSIO  levou  um  tiro  e  está  no  Trauma;  QUE 
JEFFERSON  é  um  indivíduo  da  alta  periculosidade  e  após  sua 
prisão a Ilha do Bispo vive atualmente em clima de paz; QUE corria 
sempre informação de que  JEFFERSON chegava na ilha do Bispo 
pilotando uma moto Tornado de cor azul, exibindo uma pistola 40, 
de  uso  restrito  da  polícia  militar;  QUE  depoente  como  policial 
investigava inclusive a envolvimento de policiais militares nas práticas 
delituosas  do  acusado  JEFFERSON;  QUE  o  depoente  chegou  ao 
acusado em virtude do fato de ter ocorrido disparos de arma de 
fogo  contra  o  Núcleo  de  Policiamento  Comunitário  e  que  estes 
disparos  teriam  sido  efetuados  por  JEFFERSON;  QUE  recebeu 
informação de que o acusado estaria residindo aqui nesta comarca e 
após pedir reforço policial para lá se dirigiu; QUE ao chegar ao local fez 
uma campana e acabou por se deparar com o acusado saindo com sua 
esposa da aludida casa e quando este subiu na moto se aproximou do 
acusado  anunciando  que  se  tratava  da  polícia,  momento  em que  o 
acusado tentou empreender fuga retornando para dentro de casa; QUE 
o  depoente  foi  obrigado  a  efetuar  dois  disparos  em direção  ao 
acusado,  não  o  colocando  na  mira,  para  forçar  que  este  se 
rendesse,  uma vez  detido  o  depoente  procedeu  uma revista  na 
casa do acusado tendo encontrado enterrado no quintal da casa a 
droga apreendida e a balança de precisão; QUE afora as denúncias 
de que o acusado comercializa droga na Ilha do Bispo outro fator 
preponderante  é  que  sua  esposa  é  filha  de  um  dos  maiores 
traficantes de João Pessoa CANINDÉ, cujo traficante fornece crack; 
QUE ao encontrar a droga na casa do acusado, este imediatamente 
disse ao depoente que a droga lhe pertencia e que sua mulher não 
tinha nada haver com aquilo; QUE procedeu a prisão em flagrante do 
casal  e  conduziu  até  a  delegacia;  QUE  posteriormente  tomou 
conhecimento que quando os acusados foram presos chegou na 
aludida casa um Celta de cor escura, de onde saíram dois homens, 
os quais escavacaram a parte de frente da casa, de dentro do muro 
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e de lá retiraram uma relevante quantidade de droga; QUE a polícia 
suspeita de que aquela casa funcionava como depósito de drogas; QUE 
na  casa  moravam apenas  o  acusado e  a  ré;  QUE o  acusado é 
conhecido como FEFEU; QUE a população da Ilha do Bispo vivia 
temerosa  ante  a  presença  do  acusado  JEFFERSON;  QUE  este 
sempre  foi  alvo  do  depoente,  enquanto  policial,  devido  as  inúmeras 
denúncias da periculosidade do mesmo; QUE não tem conhecimento 
do envolvimento de JEFFERSON com a prática de homicídios, só 
com a prática de tráficos de entorpecentes; […]; QUE a casa onde 
residia os acusados demonstrava ser mesmo uma residência, ou seja 
domicílio permanente por conta dos objetos lá encontrados; […]; QUE a 
rua onde fica situada a citada residência é pacata, arborizada, serena e 
com muitas residências e ainda acima de qualquer suspeita;” [...]. (sic). 

Tarcísio José Pereira de Moura (fs. 132/133):

[…]  “QUE o depoente se recorda que estava em busca do acusado 
JEFFERSON em face de denúncia de que o mesmo estava efetuando 
disparo de arma de fogo em via pública; QUE o depoente foi informado 
onde estaria morando o acusado JEFFERSON e para lá se dirigiu; QUE 
quando chegou a casa JEFFERSON este já estava detido pelo Cap. 
Antônio  e  procedeu  a  revista  no  quintal  da  casa,  onde  foram 
encontradas as drogas e a balança de precisão; QUE a balança de 
precisão estava escondida no buraco do quintal e enterrados no 
quintal  da casa estavam as drogas;  QUE  na casa se encontrava 
JEFFERSON e sua esposa; QUE o depoente foi até o quintal da casa 
em busca da arma que teria  sido utilizado nos disparos,  no entanto 
encontrou  a  droga  referida;  QUE  não  se  recorda  onde  estavam  os 
acusados quando da revista; QUE fora o casal de acusados morava a 
filha deste casal; QUE não sabe informar a quem pertencia a casa; QUE 
segundo as informações que chega para o Núcleo Integrado da Ilha do 
Bispo  o  acusado  JEFFERSON,  juntamente  com  BOYALLISON 
costumam ir  até a  Ilha  do Bispo para praticar  homicídios;  QUE  nas 
palavras do depoente,  segundo informações, o acusado é muito 
perigoso;  QUE  segundo as informações o acusado JEFFERSON 
comercializa drogas na Ilha do Bispo; QUE da esposa do acusado 
WILMA não há nenhuma informação a  respeito;  QUE  as denúncias 
sobre JEFFERSON e BOYALLISON são constantes no Núcleo da 
Ilha do  Bispo; QUE ao ser preso o acusado disse ao depoente que a 
droga era dele e que sua esposa não tinha nada haver com isso; QUE a 
droga estava enterrada separadamente em sacos plásticos; QUE a 
acusada ao ser presa nada falou, apenas JEFFERSON assumiu a 
propriedade  da  droga;  QUE  o  depoente  faz  parte  da  polícia 
comunitária  da  Ilha  do  Bispo  e  é  costume  da  polícia  deixar  o 
telefone com a população para que esta população possa ajudar a 
polícia na elucidação dos crimes;  QUE são essas as pessoas que 
costumam informar  a  polícia  comunitária  as  ações  ilícitas  de 
JEFFERSON,  sempre  na  companhia  de  BOY  ALLISON;  QUE  as 
informações variam no seguinte teor: "JEFFERSON está traficando na 
ilha outras vezes diz que vai  praticar homicídio juntamente com 
BOYALLISON";  QUE  não  sabe  dizer  se  JEFFERSON  participa  de 
alguma facção criminosa; […], QUE a ida do Cap. ANTÔNIO ao local do 
fato ocorreu por conta dos disparos em via pública na Ilha do Bispo; 
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QUE não houve nenhuma denúncia acerca do tráfico de droga;  […]; 
QUE  anteriormente  à  prisão  do  acusado,  já  havia  informações 
acerca  da  conduta  do  acusado  no  sentido  de  que  o  mesmo 
traficava drogas e praticava homicídios;  QUE não sabe declinar o 
nome de nenhuma vítima;” [...]. (sic).

Conforme visto, inobstante tenha a d. defesa  irresignado-se com 
o  lastro  probatório,  que  a  seu  juízo  é  frágil,  os  elementos  acima  transcritos,  ao 
contrário,  não  deixam  dúvidas  de  que  o  apelante,  efetivamente,  cometeu  o  delito 
narrado na peça acusatória.

Ademais,  os  depoimentos  prestados  pelos  policiais,  que 
efetuaram a prisão do acusado, tanto na delegacia, na fase investigativa, quanto em 
juízo, são coerentes e demonstram como se desenvolveram os fatos, em claros sinais 
de que a ação se trata de difusão ilícita de droga.

Nessa seara, impende consignar que os depoimentos oriundos de 
agentes policiais, não contraditados ou desqualificados, uniformes a apontar a autoria 
do delito, são merecedores de credibilidade na medida em que provêm de agentes 
públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório.

Destacamos, a propósito, recente julgado cuja relatoria ficou por 
conta do Ministro Arnaldo Esteves Lima, da quinta turma, do STJ3, no qual enfatiza que 
o  “depoimento  de  policiais  pode  servir  de  referência  ao  juiz  na  verificação  da 
materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para 
fundamentar a condenação”. In verbis:

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE 
DROGAS.  INDEFERIMENTO  DE  OITIVA  DE  TESTEMUNHAS. 
MATÉRIA  NÃO-ANALISADA  PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM. 
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  PROVA  COLHIDA  NA  FASE 
INQUISITORIAL.  RATIFICAÇÃO  EM  JUÍZO.  REGULARIDADE. 
DEPOIMENTO  DE  POLICIAIS.  MEIO  PROBATÓRIO  VÁLIDO. 
REVOLVIMENTO  DA  MATÉRIA  FÁTICO-PROBATÓRIA.  ORDEM 
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
[…];
3.  O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na 
verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar 
como  meio  probatório  válido  para  fundamentar  a  condenação, 
mormente  quando  colhido  em  juízo,  com  a  observância  do 
contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova.
[…].
5.  Ordem  parcialmente  conhecida  e,  nessa  extensão,  denegada. 
(grifamos).

Como se vê, a condenação não é lastreada em conjecturas, como 
afirma a combativa Defesa, mas em consistente comprovação da prática delituosa, cuja 
negativa de autoria não se revela verossímil.

3 (HC 110.869/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2009, 
DJe 14/12/2009).
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Assim,  seguramente  demonstrados  a  existência,  a  autoria  e  o 
elemento subjetivo do tipo penal sub judice, não se acolhe a tese absolutória fundada 
nas alegações de falta de provas.

DA DOSIMETRIA

Como relatado, insurge-se a Defesa, batendo pela diminuição da 
pena, ao argumento de que a reprimenda fora aplicada de forma exacerbada.

Ocorre que, a nosso aviso, não é o que consta dos autos.

Como cediço, a fixação da pena é questão que se insere na órbita 
de convencimento do magistrado, no exercício do seu poder discricionário de decidir,  
resguardando-o, então, quanto à quantidade que julga suficiente na hipótese concreta, 
para  a  reprovação  e  prevenção  do  crime,  desde  que,  observados  os  vetores 
insculpidos nos arts. 594 e 685 do Código Penal.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci6, leciona:

[…] “O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e 
máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum 
ideal,  valendo-se  do  seu  livre  convencimento  (discricionariedade), 
embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente 
vinculada).”

Não por menos, o sempre atual Rogério Greco7, complementa:

[…] “Ainda no escólio de Frederico Marques, “a sentença é por si,  a 
individualização  concreta  do  comando  emergente  da  norma  legal. 
Necessário é, por isso, que esse trabalho de aplicação da lei se efetue 
com sabedoria  e  justiça,  o que só se  consegue armando o juiz  de 
poderes discricionários na graduação e escolha das sansões penais. 
Trata-se de um arbitrium regulatum, como diz  Bellavista 'consiste na 
faculdade  a  ele  expressamente  concedida,  sob  a  observância  de 
determinados critérios, de estabelecer a quantidade concreta da pena a 
ser impostas, entre o mínimo e o máximo legal para individualizar as 
sansões cabíveis””.
[…]. Além disso, a pena encontrada pelo julgado deve ser proporcional 
ao mal produzido pelo condenado, sendo, pois, na definição do Código 
Penal  (art.  59,  parte  final),  aquela  necessária  e  suficiente  para  a 

4 CP - Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade 
do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento 
da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

5 CP - Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida  
serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e 
de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

6 (Guilherme de Souza  Nucci,  in  Código  Penal  comentado.  9ª  ed.  Rev.,  atual  e  ampl.  São  Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008. p. 388).

7 Código Penal Comentado. Rogério Greco. 2ª edição, revista, ampliada e atualizada até 1º de janeiro 
de 2009. Niterói/RJ. Editora Impetus, pág 68.
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reprovação e a prevenção do crime”.

Em verdade, na perspectiva valorativa da pena, basta a existência 
de uma circunstância judicial negativa para que as basilares já não possam mais ser  
fixadas, no mínimo legal.

No caso dos autos,  a  d.  autoridade judiciária  de primeiro grau 
realizou  um  preciso  apanhado  dos  elementos  cognitivos  demonstrados  no  cotejo 
probatório, avaliou  com  percuciência  as  circunstâncias  judiciais  ostentadas  pelo 
apelante e fundamentou o decisum em dados concretos, demonstrando a presença de 
circunstâncias judiciais desfavoráveis,  razão pela qual, acertadamente, fixou a pena-
base acima do mínimo legal.

Para compreensão, confira-se fragmento do decisum (f. 161) que 
tratou do assunto:

[…] “EM FACE DO EXPOSTO, Julgo Procedente em parte a denúncia, 
para  condenar  JEFFERSON  RIBEIRO  DA SILVA LACERDA,  como 
incurso nas penas do art. 33 da Lei 11.343/2006.
Assim, passo à analise dos elementos constantes do art. 59 c/c art. 68, 
todos do Código Penal, aplicação da pena-base.
Tem-se que o mesmo não é primário. Nada se sabe sobre sua conduta 
social. Os motivos e as circunstâncias do crime são ruins sob todos os 
aspectos,  tratando-se  de  crime  grave  que  causa  dano  à  sociedade 
como  um  todo,  diante  do  mal  proporcionado  pela  substância 
entorpecente.  As  conseqüências  do  crime  de  tráfico  de  drogas  são 
graves, em face do dano que causa à sociedade.]
Dessa forma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão. Não há 
agravante  nem  atenuantes  a  serem  analisadas.  Não  há  causa  de 
aumento de pena. Deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena 
prevista  no art.  33,  §  4o da  Lei  11.343/2006,  tendo  em vista  que  o 
mesmo não é primário. Dessa forma totalizo-a em 06 (seis) anos de 
reclusão,  tornando-a  definitiva  face  à  ausência  de  outras 
circunstâncias  agravantes  e  atenuantes,  bem  como  de  outras 
causas especiais de aumento ou de diminuição da pena.[…].”  (sic) 
(destaques originais).

Come se vê, a magistrada  a quo,  ao dosimetrar a reprimenda, 
considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 598 do Código Penal, fixou, a 
pena-base  em 6 (seis)  anos de reclusão,  tornando-a definitiva  face à  ausência  de 
circunstâncias  atenuantes  e  agravantes,  bem  como  causas  de  diminuição  e  de 
aumento de pena.

De fato, embora a pena-base tenha sido fixada pouco acima do 
mínimo  legal,  o  decisum está  corretamente  fundamentado.  Além  disso,  as 
circunstâncias  do  delito  foram  adequadamente  sopesadas  pela  d.  sentenciante, 
atendendo, pois, aos fins a que se propõe a aplicação da pena.
8 CP - Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade 

do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento 
da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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No ponto, eis o STJ9:

HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO  TRIPLAMENTE  QUALIFICADO. 
DOSIMETRIA.  PENA-BASE.  FIXAÇÃO  ACIMA DO  MÍNIMO  LEGAL. 
DESFAVORABILIDADE  DE  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS. 
ELEVAÇÃO  MOTIVADA.  QUALIFICADORAS.  UTILIZAÇÃO  DE  UMA 
PARA  QUALIFICAR  O  DELITO  E  DAS  OUTRAS  COMO 
CIRCUNSTÂNCIAS  LEGAIS  (AGRAVANTES).  POSSIBILIDADE. 
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 59 E 68 DO CP E 5º, XLVI, E 93, 
XI, DA CF/88. COAÇÃO ILEGAL NÃO PATENTEADA.
− À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem 
como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88, não há o que se falar em 
nulidade  da  sentença  ou  do  acórdão  quando  foram  apontados, 
clara  e  precisamente,  os  motivos  pelos  quais  considerou-se 
desfavoráveis a maioria das circunstâncias judiciais, justificando a 
fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal.
2.  Diante  das  particularidades  do  caso  concreto  e  da  motivação 
apresentada pelo Tribunal apontado como coator, não se pode concluir 
como  manifestamente  ilegal  ou  mesmo  desproporcional  o  aumento 
procedido  na  primeira  fase  da  dosimetria,  ante  a  existência  de 
circunstâncias judiciais desfavoráveis, pois revela-se justo e atende aos 
fins a que se propõe a aplicação da pena = necessidade de reprovação 
da conduta incriminada na forma como cometida, sem perder de vista 
as características pessoais daqueles a quem a sanção se destina.
[…].
3. Ordem denegada. (grifamos).

Conclui-se,  deste  modo,  que a  reprimenda,  tanto no tocante  à 
pena corporal como no que diz respeito à  pena pecuniária, foram fixadas dentro dos 
parâmetros  previstos  pelos  artigos  5910 e  6811 do  Código  Penal,  estando  em 
consonância com as circunstâncias judiciais do acusado, encontrando-se concretizadas 
em patamares adequados e suficientes à reprovação do ilícito.

Apenas um reparo.

É que ao prolatar a sentença (fs. 155/162), além da pena privativa 
de  liberdade,  a  juíza  sentenciante  condenou  o  apelante  ao  pagamento  de  600 
(seiscentos) dias-multa (f. 161), entretanto, omitiu o valor unitário de cada dia-multa.

Como se sabe, a pena de multa é modalidade de pena cominada 
à infração penal.  Assim, se a sentença omite o valor unitário de cada dia-multa de 
condenação,  pode  e  deve,  o  juízo  ad  quem complementá-la,  sem  se  falar  em 

9 (HC  139.577/RJ,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA TURMA,  julgado  em  21/06/2012,  DJe 
01/08/2012)

10 CP - Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade 
do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento 
da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

11 CP - Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida  
serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e 
de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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supressão de instância, mesmo que o recurso tenha atentado para outros pedidos.

Destarte, nos termos do art.  49, § 1º12 do Código Penal, fixo o 
valor do dia-muta no mínimo legal.

DO REGIME

Insurge-se,  ainda,  a  combativa defesa quanto  ao regime inicial 
para cumprimento da pena.

Argumenta que houve pacificação jurisprudencial  no sentido de 
que o regime inicial deve ser fixado de acordo com a quantidade da pena imposta ao 
apelante.

Mas sem razão.

Sabe-se, realmente, que consoante dispõe o verbete da Súmula 
n.º 718 do Supremo Tribunal Federal, a  perspectiva do julgador, sobre a gravidade em 
abstrato do crime, por si só, não constitui motivação idônea para a imposição do regime 
mais gravoso. Vejamos:

STF - SÚMULA Nº 718 
A OPINIÃO DO JULGADOR SOBRE A GRAVIDADE EM ABSTRATO 
DO  CRIME  NÃO  CONSTITUI  MOTIVAÇÃO  IDÔNEA  PARA  A 
IMPOSIÇÃO  DE  REGIME  MAIS  SEVERO  DO  QUE  O  PERMITIDO 
SEGUNDO A PENA APLICADA.

A Doutrina13, por seu turno, enfatiza que:

“A gravidade  do  crime,  por  si  só,  não  é  motivo  para  estabelecer  o 
regime fechado.  A eleição do regime inicial  de cumprimento da pena 
obedece  aos  mesmos  critérios  do  art.  59,  conforme  determinação 
expressa do art. 33”.

Observa-se, pois, que não é possível a fixação do regime inicial 
fechado como regra.

De fato, admite-se o regime inicial fechado, desde que a decisão 
que  o  determinar  seja  devidamente  fundamentada,  levando  em  consideração  as 
circunstâncias judiciais do caso concreto, conforme o preceito do artigo 59 do Código 
Penal.

12 CP - Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na  
sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e 
sessenta) dias-multa. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior 
salário  mínimo  mensal  vigente  ao  tempo  do  fato,  nem superior  a  5  (cinco)  vezes  esse  salário.  
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

13 Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Comentado. 2ª tiragem. 10ª edição revista, atualizada e 
ampliada. Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 319.
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É o que se extrai da Súmula nº 719 do Supremo Tribunal Federal. 
Vejamos:

STF - SÚMULA Nº 719
A IMPOSIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO DO 
QUE A PENA APLICADA PERMITIR EXIGE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
 
Ocorre que, na hipótese em exame, embora o quantum da pena 

corporal não tenha excedido a 8 (oito) anos, a reincidência advoga contra a fixação de 
regime inicial menos gravoso.

A propósito14:

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I E II,  DO CÓDIGO PENAL. (1) 
CONDENAÇÃO  CONFIRMADA  EM  GRAU  DE  APELAÇÃO.  VIA 
INDEVIDAMENTE  UTILIZADA  EM  SUBSTITUIÇÃO  A  RECURSO 
ESPECIAL.  (2)  REINCIDÊNCIA.  COMETIMENTO  ANTERIOR  DO 
CRIME  DE  POSSE  DE  ENTORPECENTE  PARA  USO  PRÓPRIO. 
DESPENALIZAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA. 
ADEQUAÇÃO. (3) AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA  ARMA DE FOGO 
UTILIZADA.  IRRELEVÂNCIA  (4)  MAJORANTES.  QUANTUM  DE 
ACRÉSCIMO.  SÚMULA  Nº  443  DESTA  CORTE.  ILEGALIDADE 
MANIFESTA. (5) PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. 
PACIENTE.  REINCIDENTE.  REGIME  INICIAL  FECHADO. 
ADEQUAÇÃO. (6) WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE 
OFÍCIO.
1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas 
corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, 
e,  em  louvor  à  lógica  do  sistema  recursal.  In  casu,  foi  impetrada 
indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial.
2. A posse de substância entorpecente já era crime na época da Lei nº 
6.368/76 e continua sendo,  não havendo falar  em descriminalização, 
mas em despenalização, pelo fato de o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 
não  impor  pena  privativa  de  liberdade  ao  usuário  de  drogas. 
Reincidência, então, caracterizada.
3.  A  Terceira  Seção  pacificou  o  entendimento  no  sentido  da 
desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para que seja 
configurada a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código 
Penal,  desde que os demais elementos probatórios demonstrem sua 
utilização na prática do delito. Ressalva de entendimento da relatora.
4. Em se tratando de roubo com a presença de mais de uma causa de 
aumento, o acréscimo requer devida fundamentação, com referência a 
circunstâncias concretas que justifiquem um aumento mais expressivo, 
não  sendo  suficiente  a  simples  menção  ao  número  de  majorantes 
presentes. Súmula n.º 443 desta Corte. Ilegalidade flagrante.
5. Fixada pena superior a quatro anos de reclusão para condenado 
reincidente,  não  há  ilegalidade  no  estabelecimento  do  regime 
fechado para o início do cumprimento de pena.
6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a 
reprimenda imposta ao paciente para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 

14 (HC 193.708/SP, Rel.  Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 
17/09/2013, DJe 25/09/2013)
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(vinte)  dias  de reclusão,  mais  14 (quatorze)  dias-multa,  mantidos  os 
demais termos do acórdão. (grifamos).

Conclui-se, pois, que o regime inicial fechado foi bem fixado e não 
merece censura, revelando-se, efetivamente, o mais adequado para o vertente caso. É 
disposição expressa do art. 33, § 2º e § 3º15, c/c art. 59 III16, do Código Penal.

Não preenchidos os requisitos dos artigos 44, inciso I17, do Código 
Penal, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 
de direitos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento à apelação e, de ofício, porque 
não pleiteado pela defesa, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário 
mínimo vigente à época dos fatos.

É o voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior,  relator, 
Carlos Martins Beltrão Filho, revisor, e Marcos William de Oliveira (juiz convocado para 
substituir o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos).

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José Roseno 
Neto, Procurador de Justiça.

15 CP - Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de  
detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.  
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[…];
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o 
mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência 
a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito),  
poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o 
início, cumpri-la em regime aberto.
§  3º  -  A determinação do regime inicial  de cumprimento da pena far-se-á com observância  dos 
critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

16 CP- Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade 
do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento 
da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: 
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[…];
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209,  
de 11.7.1984)

17 CP - Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, 
quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
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; 
(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

14/15
AC.1544-89.(Drogas - Art. 33 - Absolvição - Dosimetria - Regime - Dia-multa - Valor - Omissão - Fixação ex-officio)_4.doc



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, 19 de fevereiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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