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ACÓRDÃO
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RELATOR : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE : José Carlos Rodrigues Guimarães
DEFENSOR : Paulo Romero Feitosa Sobral
APELADO : Ministério Público Estadual

PENAL.  Apelação  criminal.  Crimes  contra  a  saúde  e  a
incolumidade  pública,  bem  como  contra  a  criança  e  o
adolescente.  Tráfico  de  drogas,  posse  de  munição  de  uso
restrito e corrupção de menores. Apreensão de  maconha, um
revólver  de  uso  permitido  e  munições  de  uso  restrito  que
estavam na posse de pessoa que praticou tais condutas em
concurso  com  menores  de  idade.  Conjunto  probatório.
Depoimento de policiais  que participaram da operação.  Meio
idôneo.  Prova realizada durante  a instrução.  Materialidade e
autoria  delitivas  comprovadas.  Dosimetria.  Expressões
genéricas,  abstrações  e  dados  integrantes  do  próprio  tipo.
Inidoneidade. Redução da pena pelo crime de tráfico. Regime.
Modo inicial fechado mantido, apenas para o crime de tráfico.
Regime inicial semiaberto para os delitos dos arts. 16 da Lei n.
10.826/03  e  244-B  do  ECA.  Apelação  desprovida.  Pena
reduzida, regime parcialmente modificado e valor do dia-multa
fixado no mínimo, todos de ofício.

-  O conjunto probatório, inclusive com o depoimento firme de
policiais  que  participaram  da  prisão  em  flagrante  delito  do
apelante, é forte e coerente, justificando a manutenção do édito
condenatório;

-  Verificada  a  utilização  de  fundamentos  inidôneos  para
exasperar  a  pena-base,  impõe-se  a  sua  redução  de  ofício,
assim como a alteração do regime inicial de cumprimento da
pena, exclusivamente no que se refere aos delitos sancionados
pelo  julgador  com pena  de  detenção,  fixando-se,  por  fim,  o
valor mínimo para cada dia-multa; 

- Apelação desprovida;
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- Sentença reformada de ofício, apenas para reduzir  a pena
pelo crime de tráfico, alterar parcialmente o regime, fixando-se
o  modo  semiaberto  para  os  delitos  dos  arts.  16  da  Lei  n.
10.826/03 e 244-B do ECA, e estabelecer para cada dia-multa
o valor mínimo.

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 à apelação e, de ofício, reduzir a pena do crime de
tráfico de drogas, alterar o regime inicial para os crimes dos arts. 16 da Lei n. 10.826/03 e
244-B do ECA e fixar para cada dia-multa o valor mínimo, nos termos do voto do Relator e
em harmonia, em parte, com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por José Carlos Rodrigues
Guimarães (“Galeguinho”),  que tem por escopo impugnar a sentença proferida pela
Juíza  de  Direito  da  5ª  Vara  Mista  da  Comarca  de Santa  Rita,  que  o  condenou  pela
suposta prática dos delitos previstos no art. 331 da Lei n. 11.343/06 c/c art. 162 da Lei n.
10.826/03 e 244-B3 da Lei n. 8.069/90 (ECA) c/c art. 694 do CP, fixando-lhe uma pena, a
ser cumprida em regime inicial fechado, de 09 (nove) anos de reclusão para o crime de
tráfico e duas outras, cada uma de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, para os
crimes  de  posse/porte  de  arma  de  fogo  de  uso  restrito  e  corrupção  de  menores,
respectivamente,  além de  560  (quinhentos  e  sessenta)  dias-multa,  cujo  valor  não  foi
estabelecido (fs. 92/101).

Narra  a  denúncia  que,  por  volta  das  10:30hrs.  do  dia  06/06/13,
policiais  militares  se  deslocaram  até  uma  casa  de  cor  branca,  localizada  na  Rua
Desembargador Sindolfo, para averiguar a informação de que ali estaria acontecendo o
comércio ilícito de entorpecentes. Consta que, ao chegarem no local e realizarem uma
revista no interior da residência, encontraram 53 (cinquenta e três) cigarros de maconha,
36 (trinta e seis) tabletes de maconha e mais uma porção da mesma droga, envolta em

1Art. 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.
2Art.  16. Possuir,  deter,  portar,  adquirir,  fornecer, receber, ter em depósito, transportar,  ceder, ainda que
gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou
munição  de  uso  proibido  ou  restrito,  sem  autorização  e  em  desacordo  com  determinação  legal  ou
regulamentar:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
3Art. 244-B.  Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração
penal ou induzindo-o a praticá-la:      (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
4Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos
ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de
aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. (Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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um  saco  plástico,  com  peso  líquido  de  280,5  (duzentos  e  oitenta  gramas  e  cinco
decigramas), além de um revólver calibre 38 (trinta e oito), 07 (sete) munições do mesmo
tipo e 03 (três) munições calibre 9mm (nove milímetros).

Informa que com o apelante estavam dois menores de idade, sendo
que um deles, “na tentativa de livrar” o sentenciado, assumiu a propriedade da arma e da
droga.  Destaca,  ainda,  que  o  recorrente,  que  seria  membro  da  facção  criminosa
conhecida como “Al Qaeda”, estaria respondendo a processo por tráfico e roubo, tendo
sido posto em liberdade há apenas 15 (quinze) dias antes de ter sido preso em flagrante
pelos fatos descritos na denúncia (fs. 02/04).

Em seu recurso, alega que o conjunto probatório seria frágil, calcado
em  provas  realizadas  no  curso  do  inquérito  e  não  confirmadas  durante  a  instrução.
Sustenta que o testemunho dos policiais não mereceria maior credibilidade, bem como os
menores  deveriam  ter  sido  ouvidos  em  juízo,  notadamente  porque  um  deles  teria
assumido  a  autoria  delitiva.  Por  fim,  pugna  pela  reforma  da  sentença,  com  a  sua
absolvição (fs. 105 e 114/117).

Contrarrazões às fs. 119/121. 

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do
recurso (fs. 123/127).

É o relatório.

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

A apelação deve ser desprovida. 

Todavia, de ofício, deve-se reduzir a pena estabelecida para o crime
de tráfico, fixar o regime inicial semiaberto para os crimes dos arts. 16 da Lei n. 10.826/03
e 244-B do ECA e atribuir para cada dia-multa o valor mínimo. 

I – DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS 

Em que pese o inconformismo do apelante, a materialidade e autoria
delitivas despontam evidente dos autos.

Neste sentido, tem-se o auto de prisão em flagrante (fs. 06/08), auto
de apresentação e apreensão (f. 19), laudo de constatação (f. 21), laudo de eficiência de
disparos  em  arma  de  fogo,  com  resultado  positivo  (fs.  39/42),  e  exame  químico-
toxicológico (fs. 77/79), acusando a presença da substância tetraidrocanabinol (THC), os
quais revelam que, no dia, hora e local apontados na denúncia, o recorrente foi preso em
flagrante  delito,  na  companhia  de  dois  menores  de  idade,  tendo  em  seu  poder  o
entorpecente, a arma e as munições descritas na exordial.

Em  seu  testemunho,  o  policial  Clodoaldo  Lima  da  Silveira  Filho
assegurou que tinha sido acionado pelo Centro Integrado de Operações Policiais (CIOP),
que lhe repassou a informação de que três pessoas estavam comercializando drogas na
rua citada na denúncia. 
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Ao  chegar  no  local,  encontrou  o  apelante  e  mais  dois  menores
sentados,  na  calçada em frente  à residência.  Após efetuar  uma busca no interior  do
imóvel, encontrou a droga, a arma e a munição. Neste sentido, demonstrando certeza,
afirma que foram encontrados “53 cigarros de maconha, 36 tabletes da mesma droga e
uma porção dentro de um saco plástico”.

Eis o quanto dito (f. 60):

QUE  efetuou a prisão do acusado; que  foi acionado pelo CIOP
com a denúncia de que 3 elementos na rua descrita nos autos
estariam  comercializando  drogas;  que  chegou  ao  local  e
visualizou os elementos reconhecendo "Galeguinho", vez que já
efetuou sua prisão em outra oportunidade por tráfico;  que  na
casa  onde  se  encontrava  de  frente  foi  localizada  toda  droga
descrita e a arma; que a droga encontrada era a maconha; que a
chave da casa se encontrava no bolso de um dos menores; que era
o  acusado  e  dois  menores,  os  quais  se  encontravam  juntos
sentados na calçada da casa; que  o acusado e os menores se
encontravam do lado da facção Alcaida,  que  no mesmo bairro
existe divisões de facções; que confirma que eram 53 cigarros de
maconha, 36 tabletes da mesma droga e uma porção dentro de
um saco plástico; que o acusado negou ser o dono da droga e o
menor conhecido por "Boca" disse que era dele; que a denúncia era
específica em informar que era um maior e dois menores e que a
droga seria do maior de idade o qual tinha saído do presídio a
mais ou menos 15 dias; 
[…]
QUE  colocou  todos  3  dentro  da  casa,  no  terraço,  que  segundo
informações casa seria de Valtinho,  o qual  se encontra preso por
tráfico de drogas; que  a droga e a arma estava dentro da casa;
(sic.) (grifo nosso)

Conforme monstra o relato acima, o apelante já era conhecido do
depoente, visto que este já o havia prendido anteriormente por tráfico. 

Além disso, a testemunha informa que o sentenciado, e também os
menores, são membros da facção conhecida nesta Capital como “Al-Qaeda”, que é um
notório grupo criminoso que vem praticando inúmeros delitos na região metropolitana e
que se autointitulou com o mesmo nome de uma conhecida organização terrorista.

Ademais,  de acentuada importância é a assertiva da testemunha,
quando  assegura  que  o  CIOP lhe  repassou  a  seguinte  informação:  “a  denúncia  era
específica em informar que era um maior e dois menores e que a droga seria do maior
de idade o qual tinha saído do presídio a mais ou menos 15 dias”. 

Verifica-se, portanto, que a droga, a arma e a munição estavam na
posse do apelante, de tal modo que não procede o argumento que tenta afastar de si a
autoria que lhe é indissociável.

No mesmo sentido foi o depoimento de Paulo Magno Costa Malta, o
outro policial que também participou da abordagem, in verbis (f. 61):
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QUE  participou  da  prisão  do  acusado;  que  se  encontravam
próximo ao local quando receberam uma denúncia do CIOP de que
3  indivíduos  estariam  em  frente  a  uma  casa  abandonada
comercializando  entorpecentes;  que  se  dirigiu  ao  local  e  ao
chegar  se  deparou  com  os  3  indivíduos,  os  quais  estavam
juntos; que após a busca pessoal encontrou com um deles, um dos
menores,  a  chave  da  grade;  que  a  testemunha  ficou  2  deles  no
terraço  da  casa  enquanto  um  menor  que  estava  com  a  chave
acompanhou o seu colega na revista pela casa; que foi encontrado
o  entorpecente  e  o  revolver,  este  no  quarto  dentro  de  uma
sacola;  que  confirma  que  foram  encontrados  53  cigarros  de
maconha; 36 tabletes de maconha e uma porção dentro de um
saco,  além de um revolver  e a munição;  que  a princípio os 3
negaram a propriedade da droga e do revolver; depois um dos
menores assumiu; que tem conhecimento que o acusado já tinha
sido  preso  por  tráfico;  que  a  denúncia  falava  em  todos  os
detalhes,  inclusive  a  cor  branca  da  casa;  que  foi  justamente
dentro da casa branca que o material foi encontrado; que a casa
não tinha móveis;  que não sabe dizer  acerca do envolvimento do
acusado  em  facção  criminosa;  DADA PALAVRA AO  ADVOGADO
DOS ACUSADOS, RESPONDEU A TESTEMUNHA: que não sabe a
quem  pertence  a  casa:  que  não  sabe  os  detalhes  que  foram
passados na denúncia anônima vez quem atendeu foi seu colega;
que salvo engano o acusado ficou aguardando no terraço: que teve
um menor de idade que assumiu a propriedade da arma e da droga;
(sic.) (grifo nosso)

Registre-se,  nesta quadra,  que o depoimento dos policiais acima,
aliados aos demais elementos de convicção já apontados, são meio de prova idôneo e
suficiente  para  dar  sustentação  ao  édito  condenatório,  notadamente  porque  foram
prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Inclusive, este é o entendimento pacífico do STJ, de que é exemplo
o julgado abaixo:

TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.  ABSOLVIÇÃO.
DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO  APROFUNDADO  DE  MATÉRIA  FÁTICO-
PROBATÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE  NA VIA ESTREITA DO  WRIT.
CONDENAÇÃO  FUNDAMENTADA  NO  DEPOIMENTO  DE
POLICIAIS CIVIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO.  FRAGILIDADE DO
CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA.
[...]
2.  Conforme  entendimento  desta  Corte,  o  depoimento  de
policiais  responsáveis  pela  prisão  em  flagrante  do  acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido
processo legal.
Precedentes.
[...]
2. Habeas corpus não conhecido5. (sic.) (grifo nosso)

5(HC 271.616/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 23/10/2013)
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Assim, queda-se improcedente o argumento de que os testemunhos
dos policiais não mereceriam crédito, bem como a alegação de que a condenação teria se
baseado unicamente em provas colhidas no inquérito, visto que referidos depoimentos,
utilizados para fundamentar o édito condenatório, foram prestados ao longo da instrução. 

Outrossim, em nada lhe favorece a alegativa de que os menores
deveriam ter sido ouvidos em juízo, no curso da instrução, posto que o ônus de provar a
tese  da  negativa  de  autoria,  cuja  veracidade  pretendia  demonstrar  com  a  oitiva
reclamada, cabia à própria defesa, nos moldes do art.  1566 do CPP; defesa esta que
sequer  pleiteou  tal  medida  quando  poderia  fazê-lo,  não  os  tendo  incluído  no  rol
apresentado à f. 49.

Ao  caso,  portanto,  aplica-se  a  máxima  nemo  turpitudinem  suam
allegare potest, acolhida pelo CPP em seu art. 5657.

Contudo, a título de diligências, foi requerida a juntada aos autos de
cópia do procedimento, onde se apurou a suposta prática de ato infracional por parte dos
menores  que  foram  apreendidos  com  o  sentenciado,  Welisson  de  Carvalho  Silva  e
Jonathan Henrique da Silva (f.  65), o que foi efetivamente atendido com o aporte das
cópias da denúncia, do termo de audiência, dos termos de inquirição de testemunhas e da
sentença (fs. 67/74).

Apesar  da  tese  defendida  pelo  apelante,  a  defesa  dos  menores
sustentou  justamente  o  oposto  ao  que  ele  pretendia  ver  reconhecido  no  presente
processo, ou seja, no referido procedimento, os representados negaram ser os autores
dos fatos. Além disso, Welisson de Carvalho Silva afirmou ter assumido a autoria delitiva
diante do receio de sofrer alguma represália por parte do apelante (f. 73).

A propósito,  eis  o  teor  dos  testemunhos  fornecidos,  no  curso  do
mencionado procedimento, pelos policiais Clodoaldo Lima da Silveira Filho e Paulo Magno
Costa Malta, respectivamente (fs. 69v. e 70):

Que não sabe dizer por Welisson na delegacia disse que a droga e
arma não eram suas;  que  quando a droga foi  encontrada José
Carlos disse para os representados “assumam, que esta droga
não  é  minha”;  que  não  tem  certeza,  mas  acha  que  o  menor
Welisson disse que a droga era sua porque estava com medo de
José Carlos;
[…]
Que  José Carlos faz parte de uma facção criminosa conhecida
como Al  Quaeda e que utiliza menores para prática de crime;
(sic.) (grifo nosso)

Que  José  Carlos  ficava  olhando  para  os  menores  enquanto
negava que a droga era sua; que depois disso foi que Welisson
assumiu que a droga era sua; que  é comum maiores de idade
andarem  com  menores  de  idade  para  que  estes  assumam  a

6Art.  156.  A prova  da  alegação  incumbirá  a  quem  a  fizer,  sendo,  porém,  facultado  ao  juiz  de  ofício:
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)
7Art.  565.  Nenhuma  das  partes  poderá  argüir  nulidade  a  que  haja  dado  causa,  ou  para  que  tenha
concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.
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culpa;
[…]
Que  acredita  que  Welisson  assumiu  a  responsabilidade  com
medo de represália de José Carlos; (sic.) (grifo nosso)

Malgrado a alegação do apelante, atribuindo a autoria delitiva a um
dos menores apreendidos, o que a prova dos autos demonstra, à vista do exposto, é
absolutamente o contrário. 

Em verdade, este argumento traz em si a certeza de que se lançou
mão de um expediente corriqueiro no mundo do crime, em que o inimputável, por temor
de  uma  futura  represália,  assume  a  autoria  delitiva  para,  assim,  isentar  de  uma
condenação criminal  a  pessoa maior  de idade,  verdadeira autora do fato,  no caso,  o
próprio José Carlos Rodrigues Guimarães.

Tanto é assim que os menores foram absolvidos, acolhendo-se, em
seu favor, a tese da negativa de autoria, como se verifica da sentença de fs. 72/75.

Digno de registro, por oportuno, é o fato de que a prova emprestada,
como o são os documentos juntados aos autos, é válida para dar suporte à condenação,
desde que seja observado o contraditório. Para tanto, basta que, no feito que dela se
valeu, as partes tenham tido a oportunidade de exercerem o contraditório.

Esta é justamente a hipótese vertente,  na qual  o apelante, maior
interessado, teve a possibilidade de se pronunciar sobre o teor da prova emprestada, por
ocasião do oferecimento das alegações finais, que se sucederam à juntada das cópias de
fs. 67/74.

Neste sentido, segue precedente do STJ:

PROCESSO  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS
CORPUS.  TRÁFICO  DE  DROGAS.  DENÚNCIA.  PROVA
EMPRESTADA.  PARTES  DIVERSAS.  POSSIBILIDADE.
POSTERIOR  SUBMISSÃO  DA  PROVA  AO  CONTRADITÓRIO.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É admissível, desde que assegurado o contraditório, a prova
emprestada  vinda  de  processo  do  qual  não  participaram  as
partes do feito para o qual a prova será trasladada.
2.  Com  efeito,  esta  Corte  Superior  manifesta  entendimento  no
sentido  de  que  "a  prova  emprestada  não  pode  se  restringir  a
processos  em que  figurem partes  idênticas,  sob  pena  de  se
reduzir  excessivamente  sua  aplicabilidade,  sem  justificativa
razoável para tanto.
Independentemente  de  haver  identidade  de  partes,  o
contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da
prova  emprestada,  de  maneira  que,  assegurado  às  partes  o
contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra
a  prova  e  de  refutá-la  adequadamente,  afigura-se  válido  o
empréstimo" (EREsp 617.428/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 04/06/2014, DJe 17/06/2014).
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3. Recurso a que se nega provimento8. (grifo nosso)

Por  fim,  cumpre  destacar  que,  além  dos  tipos  pelos  quais  foi
condenado, também restou comprovado o delito previsto no art.  244-B do ECA, crime
formal para cuja consumação basta apenas que o agente pratique algum injusto com
pessoa menor de idade, conforme já pacificou a Terceira Seção do STJ, a saber:

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO  ESPECIAL  CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  CRIME
FORMAL. MATÉRIA PACIFICADA. MENORIDADE COMPROVADA.
ACÓRDÃO  RECORRIDO  EM  DISSONÂNCIA  COM  A
JURISPRUDÊNCIA  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  JUSTIÇA  -  STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
-  A  Terceira  Seção,  julgando  recurso  representativo  de
controvérsia, firmou compreensão no sentido de que o crime de
corrupção  de  menores  é  de  natureza  formal,  bastando  a
participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique
a subsunção da conduta do réu imputável ao referido tipo penal,
agora  descrito  no  art.  244-B  do  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente - ECA (REsp  n. 1.127.954/DF, Terceira Seção, Relator
Ministro Marco Aurélio Belize, DJe 1/2/2012).
- Nos termos do verbete n. 74 da Súmula do STJ, a comprovação da
menoridade  da  vítima  do  crime  previsto  no  art.  244-B  da  Lei  n.
8.069/1990 exige documento hábil, ou outros documentos dotados de
fé pública. Precedentes.
Agravo regimental desprovido9. (grifo nosso)

Em decorrência da uniformização jurisprudencial a que se refere o
julgado acima, o STJ editou o enunciado de súmula n. 50010.

Conclui-se,  portanto,  que  restou  comprovada,  ao  extremo  de
dúvidas,  a  materialidade e autoria  delitivas  dos crimes descritos  no  art.  33  da Lei  n.
11.343/06, nas modalidades “ter em depósito” e “guardar”, bem como no art. 16 da Lei n.
10.826/03, nas figuras “possuir” munição de uso restrito, e art. 244-B do ECA.

Sobreleva  destacar,  no  que  se  refere  ao  crime  do  Estatuo  do
Desarmamento, que a conduta descrita na denúncia, a qual restou comprovada ao longo
da instrução, revela que foram praticados os crimes do art. 1211 e 16 da Lei n. 10.826/03,
em concurso formal,  visto  que  além da munição  de  uso restrito,  o  apelante  também
detinha a posse de um revólver calibre 38 (trinta e oito) e outras munições deste mesmo
calibre.

8(RHC  48.174/SP,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA TURMA,  julgado  em
03/02/2015, DJe 11/02/2015)
9(AgRg no REsp 1452250/SC, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 25/02/2015)
10A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se
tratar de delito formal.
11Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta,
ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou
empresa:
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
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Todavia, como a condenação se deu apenas pela figura do art. 16
daquela Lei,  como se trata de recurso exclusivo da defesa, não se pode realizar,  em
segundo grau, a  emendatio libelli  para condenar o recorrente também por aquele outro
injusto, sob pena de se incorrer em reformatio in pejus, o que é vedado pelo art. 61712 do
CPP.

A condenação, portanto, deve ser mantida.

II – DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA PELO CRIME DE TRÁFICO 

Embora não tenha sido objeto de impugnação específica por parte
do  recurso  interposto,  nada  obsta  que  esta  Câmara  Criminal,  diante  do  amplo  efeito
devolutivo, faça o redimensionamento da pena, de ofício e para beneficiar o recorrente,
quando identificar alguma falha que reclame ajuste. 

Ao  concluir  a  dosimetria  pelo  crime  de  tráfico,  o  Juíza  a  quo
estabeleceu a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão, portanto 04 (quatro) anos acima
do mínimo, que é de 05 (cinco) anos, tornando-a definitiva neste patamar (f. 100), o que,
diante da prova dos autos, apresenta-se demasiado.

Pois bem. 

Na  primeira  fase  do  sistema  trifásico,  a  Magistrada  incorreu  em
indesejável  bis  in  idem ao  avaliar  as  circunstâncias  judicias  tidas  em  desfavor  do
recorrente (f. 100).

Desde  logo,  observa-se  que  o  juízo  de  desvalor  feito  sobre  a
culpabilidade,  avaliada  como  reprovável  diante  da  plena  consciência  da  ilicitude  da
conduta, levou em consideração dado integrante da própria figura típica. 

É  que  a  culpabilidade,  tida  em  seus  aspectos  estruturais
(imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), é
dado  constitutivo  do  delito  –  de  acordo  com  sua  concepção  tripartite  (fato  típico,
antijurídico e culpável) – não se confundindo, portanto, com a culpabilidade apontada no
art.  5913 do  CP,  que  diz  respeito  ao  grau  de  reprovabilidade  da  conduta,  quando  já
verificada a ocorrência do ilícito14.

12Art. 617.  O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387,
no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da
sentença.
13Art. 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)
14HABEAS  CORPUS.  FURTO  QUALIFICADO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
APROPRIAÇÃO  INDÉBITA.  PEDIDO  DE  AFASTAMENTO  DA  QUALIFICADORA  DE  ABUSO  DE
CONFIANÇA.  IMPROCEDÊNCIA.  AGENTE  QUE  SE  VALEU  DA  CONDIÇÃO  DE  GERENTE  DA
EMPRESA-VÍTIMA.  RELAÇÃO DE CONFIANÇA.  PENA-BASE.  REAJUSTAMENTO.  CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME.
1. [...].
4.  A pena-base  deve  ser  fixada  concreta  e  fundamentadamente  (art.  93,  IX,  CF)  de  acordo  com  as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do delito.
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Como a potencial consciência da ilicitude já se encontra abarcada
pela culpabilidade, sendo, assim, parte integrante do próprio conceito de crime, a sua
avaliação não pode justificar a exasperação da reprimenda, sob pena de ensejar indevido
bis in idem.

Quanto  aos  antecedentes,  a  única  condenação  transitada  em
julgado em desfavor do sentenciado, conforme registro constante às fs. 90/91, não pode
ser, a um só tempo, considerada para exasperar a pena-base e também como agravante,
devendo, neste caso, ser aquilatada na segunda fase da dosimetria, conforme dispõe o
enunciado de súmula n. 24115 do STJ.

As circunstâncias do crime, avaliadas em seu demérito por ter se
utilizado de pessoa menor de idade para a prática delitiva, também não podem justificar a
exasperação da pena-base, visto que tal circunstância já caracteriza o crime do art. 244-B
do ECA.

As consequências do crime, consideradas como graves por afetar
toda a sociedade, são igualmente inidôneas, posto que este efeito deletério do tráfico é
consequência  natural  sua,  já  encontrando  resposta  na  pena  mínima  abstratamente
cominada no tipo.

Não  custa  rememorar,  nesta  quadra,  que  a  consideração  das
modulantes dispostas no art. 59 do CP deve estar amparada em demonstração efetiva, à
vista  da  prova  realizada,  de  elementos  que levem ao  convencimento  manifestado na
sentença,  em ordem a bem fundamentar  a  decisão  e  proporcionar  ao  sentenciado a
oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, sendo vedada a utilização de
expressões genéricas, abstrações ou dados integrantes da própria figura típica.

Neste sentido, é o posicionamento do STJ:

PENAL.  HABEAS  CORPUS.  ART.  312,  CAPUT,  DO  CÓDIGO
PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.  MAUS  ANTECEDENTES.  AÇÕES  PENAIS  EM
ANDAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  DEMAIS  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
I  -  A  pena  deve  ser  fixada  com  fundamentação  concreta  e
vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento
fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX,
segunda  parte  da  Lex  Maxima). Considerações  genéricas,

5.  A imputabilidade,  a  exigibilidade  de  conduta  diversa  e  o  potencial  conhecimento  da  ilicitude
constituem pressupostos da culpabilidade como elemento integrante do conceito analítico do crime,
ao  passo  que  a  "culpabilidade"  prevista  no  art.  59  do  Código  Penal  diz  respeito  ao  grau  de
reprovabilidade da conduta do agente, esta, sim, a ser valorada no momento da fixação da pena-
base.
7. […]
9. Ordem concedida parcialmente para reduzir a pena do paciente de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão e 13 (treze)  dias-multa a 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
mantidos o regime prisional aberto e a substituição de pena.
(HC 90.161/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2010, DJe 08/03/2010)
(grifo nosso)
15A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como
circunstância judicial.
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abstrações ou dados integrantes da própria conduta tipificada
não podem supedanear a elevação da reprimenda (Precedentes
do STF e STJ).
[...] 
Ordem parcialmente concedida16. (grifo nosso)

Passando adiante, tem-se que, em se tratando de crime de tráfico,
deve-se levar em consideração, para o estabelecimento da pena-base, o disposto no art.
4217 da Lei n° 11.343/06, que dispõe ser causa preponderante a natureza e a quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

A  personalidade  e  a  conduta  social,  conforme  reconhecido  na
sentença, não podem ser tidas em desfavor do recorrente. 

Contudo,  embora a natureza da droga (maconha),  se comparada
com outras, não possua uma alta nocividade, a quantidade do entorpecente apreendido,
em um total de 280,5 (duzentos e oitenta gramas e cinco decigramas), representa um
montante considerável e que, por tal motivo, não pode ser desprezado. 

Tais  elementos,  considerados  preponderantes  por  expressa
disposição legal, determinam a exasperação da pena-base, a qual redimensiono para 06
(seis) anos de reclusão.

Inexistem atenuantes.

Reconheço a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I18, do
CP, motivo pelo qual, com base na jurisprudência do STJ19, agravo a pena-base na fração
ideal  mínima  de  1/6  (um  sexto),  o  que  perfaz  um  montante  de  07  (sete)  anos  de
reclusão,  a  qual  torno  definitiva neste  patamar,  diante  da  inexistência  de  outras
circunstâncias legais bem como de causas de aumento e de diminuição, não sendo o
caso de se aplicar  o  disposto  no art.  33,  §4°20,  da Lei  n.  11.343/06,  posto inexistir  a

16(HC  161.678/RO,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  02/09/2010,  DJe
04/10/2010)
17Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do
Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social
do agente.
18Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - a reincidência; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
19PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AUMENTO
SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTO IDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
2.  Nos  termos  da  jurisprudência  desta  Corte,  o  aumento,  na  segunda  fase  da  dosimetria,  pela
agravante da reincidência,  em patamar superior a 1/6 (um sexto),  requer fundamento concreto e
idôneo.
Precedentes.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir as penas a 6 (seis) anos, 2 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.
(HC 296.834/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 03/10/2014)
20§4° Nos delitos definidos no caput e no §1° deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a
dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons
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primariedade.

Passando  adiante,  deve-se  registar,  quanto  ao  crime  previsto  no
Estatuto do Desarmamento, que, embora conste do dispositivo da sentença a condenação
pelo art. 16 (f. 99), cuja pena mínima é de 03 (três) anos de reclusão, a Magistrada fixou a
reprimenda com base no art. 12 da mesma Lei (f. 100), estabelecendo-a em 01 (um) ano
e  06  (seis)  meses  de  detenção,  ou  seja,  apenas  (06)  seis  meses  acima  do  mínimo
previsto no tipo do art. 12, o que se justifica pelo reconhecimento da reincidência.

Assim,  este  equívoco  de  ordem  material,  cujo  reparo  ensejaria
reformatio  in  pejus diante  do  recurso  exclusivo  da  defesa,  em  nada  prejudica  o
sentenciado,  na  verdade,  foi  até  benéfico  a  ele,  devendo-se  preservar  a  sanção
cominada.

Do mesmo modo, a pena estabelecida para o crime do art. 244-B do
ECA, no montante de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, também não reclama
ajustes, tendo em vista que ficou apenas (06) seis meses acima do mínimo, equivalente a
01 (um) ano, o que se deve ao reconhecimento da reincidência.

Por  fim,  tendo  em  vista  a  natureza  e  a  quantidade  da  droga
apreendida, no que se refere ao crime de tráfico, e ao reconhecimento da agravante do
art. 61, I, do CP, incidente para este delito e também para o injusto do art. 16 da Lei n.
10.826/03, fica mantida a quantidade de dias-multa, estabelecida em 560 (quinhentos e
sessenta)  unidades,  as  quais  fixo  no  valor  de  1/30  (um trigésimo)  do  salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

III – DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Cumpre  observar,  entretanto,  que a  Juíza  a quo,  mais  uma vez,
incidiu em manifesto erro material, porquanto estabeleceu, para os crimes do art. 16 da
Lei n. 10.826/03 e 244-B do ECA, uma pena de detenção, que não admite o início do
cumprimento em regime fechado (art. 33,  caput21, do CP), quando, na verdade, aqueles
dois dispositivos estipulam penas de reclusão.

Contudo, este equívoco, mesmo sendo de ordem material, não pode
ser corrigido em prejuízo do réu, ora apelante22. 

antecedentes,  não  se  dedique  às  atividades  criminosas  nem  integre  organização  criminosa.  (Vide
Resolução nº 5, de 2012)
21Art. 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
22HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. REFORMATIO
IN PEJUS.
1.  A jurisprudência desta Corte firmou-se na linha de que a correção, de ofício, de erro material
constante da sentença condenatória, em prejuízo do condenado, quando feito em recurso exclusivo
da defesa configura inadmissível reformatio in pejus.
Precedentes.
2. Erro material quanto ao somatório das penas, que não foi objeto de impugnação pelo Ministério Público.
Impossibilidade de sanar o equívoco no julgamento de recurso interposto exclusivamente pela defesa.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória, decisão estendida ao corréu Rodrigo da
Silva Aguiar.
(HC 237.150/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe
08/10/2012)
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Sendo  assim,  nos  termos  do  art.  69,  in  fine23,  do  CP,  devem-se
somar as penas de mesma natureza, tendo em vista o concurso material de crimes, o que
perfaz um total de 07 (sete) anos de reclusão, mais 03 (três) anos de detenção.

Embora a pena de reclusão seja superior a quatro anos e inferior a
oito,  tendo  em  vista  a  reincidência,  deve-se  manter  o  regime  inicial  fechado  para  o
cumprimento daquela sanção, nos termos do art. 33, §2°, “a” e “b”24, do CP (o condenado
não reincidente...).

Ressalte-se, ademais, que a detração a que se refere o §2°25 do art.
387 do CPP torna-se desnecessária, uma vez que, diante da reincidência, o regime inicial
fechado se impõe independentemente da quantidade da pena cominada, pelas razões
acima já expostas.

Aplicando-se  este  mesmo  entendimento  aos  crimes  sancionados
pela Magistrada com pena de detenção, fica estabelecido o regime inicial semiaberto, nos
termos do art. 33, §2°, “b”, do CP, tendo em conta a reincidência.

 
Desta forma, nos termos do art. 69,  in fine, c/c art. 7626, ambos do

CP,  c/c  art.  68127 do  CPP,  deve-se executar  primeiro  a pena mais  grave para,  após,
passar-se à execução da pena de detenção.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, apenas para:

a) reduzir a pena pelo crime de tráfico de drogas, inicialmente fixada
em 09 (nove) anos de reclusão, tornando-a definitiva em 07 (sete)
anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado; 

b) fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena total
de 03 (três) anos de detenção, estabelecida para os delitos dos arts.
16 da Lei n. 10.826/03 e 244-B do ECA; e 

c) estipular o valor mínimo para cada dia-multa.

23Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos
ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de
aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. (Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
24§ 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;
25§ 2o  O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro,
será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.  (Incluído pela
Lei nº 12.736, de 2012)
26Art. 76 - No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave.
27Art.  681.   Se impostas cumulativamente penas privativas da liberdade,  será executada primeiro  a  de
reclusão, depois a de detenção e por último a de prisão simples.
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Ficam mantidos os demais termos do édito condenatório.

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 Sílvio Ramalho Júnior, relator, José
Guedes  Cavalcanti  Neto  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.
Carlos  Martins  Beltrão  Filho),  revisor,  e  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito
convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos).

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Álvaro Cristino
Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  "'Des.  Manoel  Taigy  de
Queiroz  Mello  Filho"  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 09 de abril de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator 
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