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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.  0001038-55.2012.815.0221 –  Comarca  de
São José de Piranhas/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho 
1º APELANTE: Joedilma de Sousa, vulgo “Juca”
ADVOGADO: Juramir Oliveira de Sousa (OAB/PB 10.10.644)
2º APELANTE: José Carlos da Silva
ADVOGADA: Maria Nemízia Caldeira Silva (OAB/PB 5.536)
3º  APELANTE: José  Ugo  Pereira  Ramalho  e  Jailson  Vanderley  Martins
Duarte
ADVOGADO: Maria Domitilia Ramalho (OAB/PB 8.712)
APELADA: Justiça Pública

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  NULIDADE
PROCESSUAL PELA INOBSERVÂNCIA DO ART. 499
E  PELO  USO  DE  PROVAS  ILEGAIS.  REJEIÇÃO.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE
ARMA  DE  FOGO.  CONDENAÇÃO.
INCONFORMISMO. RECURSO PELA ABSOLVIÇÃO E
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  CORPORAL.
INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.PRISÃO  EM
FLAGRANTE.  APREENSÃO DE “CRACK”, MACONHA
E ARMA DE  FOGO. MATERIALIDADE E  AUTORIA
EVIDENCIADAS. EXAME QUÍMICO-TOXICOLÓGICO
POSITIVO E DE EFICIÊNCIA DE DISPARO. PROVAS
INDICIÁRIAS E JUDICIAIS QUE CONVERGEM PARA
A  PRÁTICA  DA  MERCANCIA  ILÍCITA  DE
ENTORPECENTE  E  PORTE  DE  ARMA.MANUTEÇÃO
DA  CONDENAÇÃO.  CORREÇÃO  DE  OFÍCIO  DE
ERRO  MATERIAL  NO  TOCANTE  A  MULTA.
PREENCHIMENTOS  DOS  REQUISITOS
NECESSÁRIOS  PARA  CONCESSÃO  DA
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  CORPORAL  POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. PROVIMENTO PARCIAL
DOS TRÊS APELOS.

A realização de diligências, na fase do revogado
art. 499 do Código de Processo, é condicionado à
avaliação  do  julgador,  dentro  da  esfera  de
discricionariedade,  sobre  a  real  necessidade  de
sua realização para a formação de sua convicção,
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não ensejando o seu indeferimento cerceamento
de defesa.

Não  existe  nulidade  quando  os  procedimentos
estão dentro doa parâmetros legais.

Os  elementos  de  convencimento  colhidos  na
instrução mostraram-se, pois, aptos a justificar a
decisão  condenatória,  porquanto,  além da  prova
testemunhal, prisão em flagrante, apreensão das
drogas e arma e interrogatórios dos acusados, os
indícios que demonstraram a mercancia da droga,
deixam claro que os réus estavam praticando os
ilícitos descritos na denúncia.

No  que  respeita  à  substituição  da  punição
carcerária  por  restrições  de  direitos,  cumpre
ressaltar  o  julgamento  do  Habeas  Corpus  n°
97256 pelo Supremo Tribunal Federal, que afastou
o  óbice  à  conversão  da  pena  prisional  por
restrições de direitos, previsto no art. 44 e no § 4°
do  art.  33  da  Lei  de  Drogas,  desde  que
preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do
art. 44 do Código Penal.

Sendo observado erro aritmético na finalização das
penas  de  multa,  cumpre  ao  Tribunal  corrigi-lo,
inclusive, de ofício, por ser matéria que beneficia os
apelantes.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA a  Egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, rejeitar as preliminares, e no
mérito, prover parcialmente os recursos, em harmonia com o parecer da
Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Perante a Comarca de São José de Piranhas/PB,  foram
denunciados  José  Ugo  Pereira  Ramalho,  Joedilma  de  Sousa,  Jailson
Vanderley Martins Duarte e José Carlos da Silva, como incursos nas penas
dos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e o primeiro, ainda, nas penas do
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art. 14 da Lei n. 10.826/2003, c/c o art. 69 do Código Penal, sob a acusação
de que, traficavam entorpecentes,  especificamente,  “crack” e “maconha”,
naquela  Cidade,  o  que  foi  descoberto  por  policiais  militares,  em
cumprimento a mandado judicial,  fato ocorrido em 23 de maio de 2012,
ocasião em que foram presos em flagrante,  consta ainda,  que José Ugo
Pereira  Ramalho  foi  abordado  pelos  milicianos  que  encontraram em seu
poder um revolver calibre 38, marca taurus, de numeração 706551, com 04
(quatro)  munições  intactas  e  01  (uma)  deflagrada,  em  seguida,  o
denunciado revelou onde escondera outro revolver calibre 22, numeração
49066 com 04 (quatro) munições intactas(fls. 2/5).

Foram  apreendidos  na  casa  dos  acusados  José  Ugo
Pereira Ramalho e Joedilma de Sousa, ponto de depósito da droga: uma
pedra com aproximadamente 10g de crack, alojada dentro de um tijolo e 54
(cinquenta  e  quatro)  pedras  de  crack  acondicionadas  numa  lata  de
refrigerante.

Concluindo  as  diligências,  após  delação  do  primeiro
denunciado,  os  policiais  conseguiram  apreender  na  residência  onde  se
encontravam Jailson Vanderley Martins Duarte e José Carlos da Silva, uma
pedra com aproximadamente 10g de crack, 17(dezessete) pedras de crack e
17( dezessete) papelotes de maconha.

Instruído  regularmente  o  processo,  a  juíza  singular,
julgando  procedente  a  denúncia,  condenou  os  denunciados  da  seguinte
forma (fls. 313/319):

1) José Ugo Pereira Ramalho:

1.1)  Nas  sanções  do  art.  33,  caput,  da  Lei  n.
11.346/2006,  às  penas  mínimas,  respectivamente,  de 5  (cinco)  anos  de
reclusão  e  quinhentos  dias-multa  na  base  unitária  de  1/30  do  salário-
mínimo  vigente  a  época  dos  fatos;  não  reconheceu  a  atenuante  da
menoridade em razão de ter aplicado a pena no mínimo legal, reduzindo-a
em 2/3 (dois terços), nos termos do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06,
perfazendo 01 (um) ano e  08 (oito)  meses,  tornando-a definitiva  e  170
(cento e setenta) dias-multa, na base unitária de 1/30 do salário-mínimo
vigente a época dos fatos;

1.2)  Nas sanções do art.  14 da Lei  n.  10.826/2003,  à
pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, na base unitária de
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1/30  do  salário-mínimo  vigente  à  época  dos  fatos;  não  reconheceu  a
atenuante da menoridade em razão de ter aplicado a pena no mínimo legal.

1.3) Restando definitiva em razão do concurso do art. 69
do Código Penal em 3 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 180
(cento e oitenta)  dias-multa na base unitária  de 1/30 do salário-mínimo
vigente  à  época  dos  fatos.  Ainda,  não  substituiu  a  pena  corporal  por
restritivas  de direitos,  em razão  de um dos tipos  penais  da condenação
versar sobre o tráfico de drogas, como também, não expressou o regime
inicial de cumprimento de pena. 

2) Joedilma de Sousa, nas sanções do art. 33, caput, da
Lei n. 11.346/2006, às penas mínimas, respectivamente, de 5 (cinco) anos
de reclusão e quinhentos dias-multa na base unitária de 1/30 do salário-
mínimo vigente a época dos fatos; reduzindo-a em 2/3 (dois terços), nos
termos do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, perfazendo 1 (um) ano e
08 (oito) meses, tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa, na base unitária de 1/30 do
salário-mínimo  vigente  a  época  dos  fatos.  Ainda,  não  substituiu  a  pena
corporal  por restritivas de direitos, em razão de um dos tipos penais da
condenação versar sobre o tráfico de drogas, como também, não expressou
o regime inicial de cumprimento de pena. 

3)  Jailson Vanderley Martins Duarte: nas sanções do
art. 33, caput, da Lei n. 11.346/2006, às penas mínimas, respectivamente,
de 5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa na base unitária de
1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos; reduzindo-a em 2/3 (dois
terços), nos termos do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, perfazendo 1
(um) ano e 08 (oito) meses, tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 08
(oito) meses de reclusão e  170 (cento e setenta) dias-multa, na base
unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente a época dos fatos. Ainda, não
substituiu a pena corporal por restritivas de direitos, em razão de um dos
tipos penais da condenação versar sobre o tráfico de drogas, como também,
não expressou o regime inicial de cumprimento de pena. 

4) José Carlos da Silva: nas sanções do art. 33, caput,
da Lei n. 11.346/2006, às penas mínimas, respectivamente, de 5 (cinco)
anos  de  reclusão  e  quinhentos  dias-multa  na  base  unitária  de  1/30  do
salário-mínimo vigente a época dos fatos; reduzindo-a em 2/3 (dois terços),
nos termos do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, perfazendo 1 (um) ano
e 08 (oito) meses, tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa, na base unitária de 1/30
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do salário-mínimo vigente a época dos fatos. Ainda, não substituiu a pena
corporal  por restritivas de direitos, em razão de um dos tipos penais da
condenação versar sobre o tráfico de drogas, como também, não expressou
o regime inicial de cumprimento de pena. 

Inconformados  com  a  decisão  condenatória,  os
denunciados recorreram a esta Corte de Justiça pretendendo:

a)  Joedilma da Silva: preliminarmente arguiu  nulidade
da sentença em razão do julgado se basear em provas viciadas, isto porque,
os  policiais  adentraram  na  residência  por  volta  de  01  (uma)  hora  da
madrugada. No mérito, roga por sua absolvição com fulcro no art. 386, VI
do  Código  de  Processo  Penal,  pois,  no  seu  entendimento,  a  droga
encontrada era  do  seu  companheiro,  que  confessou ser  o  proprietário  e
usuário  de  droga,  não  sendo  traficante.  Além do mais,  não  foi  flagrada
vendendo drogas, nem mesmo sabia da existência delas. Nas suas razões,
afirma que contribuiu para os esclarecimentos dos fatos. Por isso mesmo,
não poderia ter sido negada a sentenciada a substituição da pena corporal
pela restritiva de direito. Por fim, pede a aplicação dos benefícios previstos
no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, no sentido de que a ré cumpra o
regime inicial  aberto, como também, a substituição da pena corporal  por
restritiva de direitos. (fls. 429/448);

b)  José Carlos da Silva: sua absolvição,  haja vista  a
insuficiência  de  provas,  no  seu  entendimento  a  sentença  se  baseou  em
depoimentos prestados na esfera policial. Ainda, diz nas suas razões que a
droga  apreendida  no  quintal  foi  “plantada”  pela  polícia,  pois  não
encontraram  nenhuma  droga  com  o  apelante  e  que  a  condenação  do
recorrente e de “Jailton” é injusta. Ainda, reclama que a Magistrada não
fixou na sentença o regime inicial de cumprimento de pena, tampouco, não
reconheceu  o  direito  a  substituição  da  pena  corporal  por  restritiva  de
direitos. Por fim, pede a absolvição com fulcro no art. 386, VI do Código de
Processo Penal, e, em caso de manutenção da condenação, a substituição da
pena corporal por restritiva de direitos (fls. 400/405).

c)  José  Ugo  Pereira  Ramalho  e  Jailson  Vanderley
Martins  Duarte:  Preliminarmente,  os  apelantes  alegam cerceamento  de
defesa pela fato da Magistrada indeferir as provas que a defesa pretendia
produzir nos termos do art. 499. Reclamam que a sentenciante suprimiu as
diligências  após  o  encerramento  da  audiência  de  instrução.  Em  seguida
concedeu vistas as partes para as alegações finais.
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No mérito, alegam que não há provas para sustentar uma
sentença condenatória. Ainda, atacam uma suposta condenação em relação
ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006).

Por fim, pedem a absolvição com fulcro no art. 386, VI do
Código de Processo Penal, já que não foi encontrada nenhuma droga com os
sentenciados e, em caso de manutenção da condenação, pede a incidência
da atenuante genérica prevista no art. 65, I, do Código Penal, em relação ao
menor  e  a  substituição  da  pena  corporal  por  restritiva  de  direitos  (fls.
408/419);

Contrarrazões  encartadas  (fls.  450/453,454/459  e
460/462), tendo o Órgão Ministerial rechaçado os argumentos de todas as
pretensões  recursais,  para  ser  mantida,  integralmente,  a  sentença
monocrática.

Nesta superior  instância,  a Procuradoria  de Justiça,  em
parecer, opinou pelo desprovimento dos apelos de Joedilma da Silva, Jailson
Vanderley  Martins  Duarte  e  José  Carlos  da  Silva.  Todavia,  opinou  pelo
provimento parcial do apelo de José Ugo Pereira Ramalho, para substituir a
pena corporal por restritiva de direitos.(fls. 469/473).

É o relatório.

VOTO

Antes  da  análise  do  mérito,  passo  a  enfrentar  as
preliminares arguidas.

PRELIMINARES DE NULIDADES

a) Nulidade do processo por inobservância do art.
499 do Código de Processo Penal

OS  apelantes  José  Ugo  Pereira  Ramalho  e  Jailson
Vanderley Martins Duarte alegam que o fato da Magistrada determinar a
apresentações de razões finais sem oportunizar o requerimento de novas
diligências, cerceou o direito de defesa dos apelantes.

Sem razão a defesa.
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Vale lembrar, inicialmente, que o art. 499 do Código de
Processo  Penal  foi  revogado  pela  Lei  nº  11.719  de  20.06.2008.  Mesmo
assim, ainda que estivesse em vigor, o deferimento de diligências, nessa
fase, estaria condicionado à avaliação do sentenciante. Isto porque, só ele
saberia  a real  necessidade de novas diligências  para  a formação de sua
convicção. Por isso mesmo, a supressão de um procedimento já revogado
na instrução processual não gera cerceamento de defesa. Nesse aspecto, a
jurisprudência orienta:

EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  ALEGAÇÃO  DE
NULIDADE  PELO  CERCEAMENTO  DE  DEFESA
DECORRENTE  DO  INDEFERIMENTO  DE
DILIGÊNCIAS.  INOCORRÊNCIA.  Na  fase  do  art.
499 não se tem a renovação da instrução criminal.
Pelo que ao juiz do processo é conferido o poder
de  decidir  sobre  a  conveniência  e  a
imprescindibilidade da produção de outras provas,
a  par  das  que  já  foram  coletadas.  Decisão
regularmente  fundamentada.  Habeas  corpus
indeferido.  (HC 87728,  Relator(a):  Min.  CARLOS
BRITTO, Primeira Turma, julgado em 20/06/2006,
DJ  22-09-2006  PP-00038  EMENT  VOL-02248-02
PP-00398).

Com essas considerações, rejeito a preliminar levantada. 

B)  nulidade  da  sentença  em razão  do  julgado  se
basear em provas viciadas

Joedilma da Silva arguiu nulidade da sentença, alegando
que as provas foram obtidas em razão de procedimento ilícito. 

Diz nas suas razões que os policiais, mesmo de posse de
mandado  judicial,  adentraram  na  residência  por  volta  de  01  (uma)  da
madrugada. Fora do horário permitido na legislação. Sendo assim, todas os
atos cometidos devem ser anulados, inclusive, o flagrante efetuado.

Porém,  compulsando  os  autos,  precisamente  o
depoimento da apelante em juízo, contata-se o seguinte às fls. 200:

“(...)Que  a  polícia  chegou  por  volta  de  cinco
horas da manhã; Que chegou a pensar que era
uma  brincadeira;  Que  a  polícia  adentrou  a
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residência  procurando  por  José  Hugo;  Que  a
droga foi encontradas na residência de José
Hugo;(...)” (grifei)

Como se vê,  a  apelante  falta  com a verdade nas suas
alegações. O procedimento foi realizado dentro dos padrões legais. Desse
modo não há nenhuma nulidade a ser declarada.  Sendo assim, de igual
modo rejeito a preliminar levantada.

Não  existe  nulidade  quando  os  procedimentos  estão
dentro dos parâmetros legais.

Mérito

Rebelam-se os apelantes contra a decisão condenatória,
requerendo  suas  absolvições,  sob  o  fundamento  da  insuficiência  de
elementos probatórios a autorizar a condenação, bem assim, em caso de
condenação, a definição do regime inicial de cumprimento e a substituição
da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Todavia, o
sentenciado  José  Ugo  Pereira  Ramalho  pede  a  aplicação  da  atenuante
genérica da menoridade (fls. 418).

Os  apelantes  José  Ugo  Pereira  Ramalho  e  Jailson
Vanderley Martins Duarte, reclamam de uma condenação no art. 35 da Lei
11.343/2006  (fls.  414),  que  não  existiu,  por  isso  mesmo,  sem maiores
delongas não conheço do pedido nesse aspecto.

De  igual  modo,  não  conheço  do  pedido  de  José  Ugo
Pereira  Ramalho  em  relação  a  aplicação  da  atenuante  genérica  da
menoridade, isto porque, a pena foi aplicada no mínimo legal tanto para o
tráfico de drogas como para o porte de arma, sendo assim, vislumbro no
pedido  ausência  de  interesse  recursal,  pois  não  é  possível  uma  maior
redução da sanção corporal, porquanto a Súmula nº 231, do STJ, preconiza
que "a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução
da pena abaixo do mínimo legal.

Passo agora a examinar os argumentos expendidos pela
defesa, para os quais observo procedência em parte e passo a analisá-los
um a um:

a)  Da  insuficiência  de  elementos  probatórios  a
autorizar a condenação:
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Segundo  depoimentos,  os  policiais  estavam  fazendo
levantamento de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na Comarca de
São  José  de  Piranhas,  houve  uma  investigação  em que  foi  detectado  o
tráfico  de  drogas,  inclusive,  detalhando  o  local  onde  os  fatos  se
desenrolavam.

Os  quatro  apelantes  foram  presos  em  flagrante  após
operação  articulada  pelos  milicianos,  que  de  posse  de  mandado judicial,
conseguiram apreender drogas e armas. 

A ré Joedilma da Silva, foi presa na residência do acusado
José  Ugo  Pereira  Ramalho,  porém,  esse  foi  interceptado  e  preso  em
flagrante quando retornava pra sua casa portando arma e munições. Em
seguida, após delação do acusado, a polícia localizou outro ponto de drogas
na residência onde se encontravam Jailson Vanderley Martins Duarte e José
Carlos da Silva, sendo ambos presos com drogas prontas para o comércio. 

Realizado exame toxicológico, o qual concluiu tratar-se de
cocaína (laudo de fls. 74/75) e maconha (laudo de fls. 76/77) as substâncias
apreendidas, comprovada, pois, a materialidade dos crimes do art. 33 da Lei
n. 11343/2006.

Perante a autoridade policial,  os próprios acusados, em
seus interrogatórios, acabam descrevendo a função de cada um. Porém, em
juízo,  negaram  a  participação,  com  exceção  de  Joedilma  que  afirmou
claramente às fls. 200: “Que a droga foi encontradas na residência de
José Hugo”.

Ao meu sentir,  os  elementos probatórios  trazidos  pelos
depoimentos dos Policiais não se apresentam como a única prova em que se
baseou a condenação, estando patente o intuito de traficar entorpecentes. 

Acrescente-se,  neste  momento,  a  validade  das
informações  prestadas  pelos  réus  na  esfera  policial,  conforme  reiteradas
decisões: 

TJSP:  “Prova.  Confissão  espontânea.  Declaração
prestada  em  repartição  policial.  Relevância,
principalmente  quando  guardar  coerência  com
todas as demais provas produzidas em juízo (...).
Não  se  pode  desprezar  a  confissão  espontânea
realizada em repartição policial, principalmente se
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esta  guardar  coerência  com  todas  as  demais
provas produzidas em juízo.” (in RT 747/653).

TJAP: “A confissão na esfera policial, mesmo que
retratada em juízo, mostra-se hábil a embasar o
decreto  condenatório,  desde  que  guarde
verossimilhança  com  os  demais  elementos
probatórios carreados nos autos.” (in RT 752/632).

Quanto ao delito do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte
irregular de arma de fogo), observa-se que a magistrada sentenciante agiu
com correção ao condenar, apenas, o réu José Ugo Pereira Ramalho por sua
prática, visto que a arma e munições, as quais foram examinadas e, então,
comprovado que a mesma era apta a efetuar disparos (Laudo de fls. 79/82),
encontrava-se com o mesmo, na hora em que se deu o flagrante. Ainda
assim, há confissão do acusado de que estava portando um revolver calibre
38 no momento da prisão (fls.  258), o que autentica o entendimento da
magistrada, haja vista a plena subsunção do fato à norma enunciada pelo
Estatuto do Desarmamento:

“Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber,
ter  em  depósito,  transportar,  ceder,  ainda  que
gratuitamente,  emprestar,  remeter,  empregar,
manter  sob  guarda  ou  ocultar  arma  de  fogo,
acessório  ou  munição,  de  uso  permitido,  sem
autorização  e  em  desacordo  com  determinação
legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e
multa..”

Os  elementos  de  convencimento  colhidos  na  instrução
mostraram-se, pois,  aptos a justificar a decisão condenatória,  porquanto,
além da prova testemunhal, prisão em flagrante, apreensão das drogas e
das armas e interrogatórios dos acusados, os indícios que demonstraram a
mercancia da droga, deixam claro que os réus estavam praticando os ilícitos
descritos na denúncia.

O fato de se tratar de prova feita por meio de policiais que
prenderam os acusados, só afastaria a validade daquela se não encontrasse
outros elementos que a fortalecesse. 
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Inclusive, este Egrégio Tribunal de Justiça já enunciou a
matéria em Súmula:

Súmula n. 23 do TJPB:  “É válido o depoimento prestado
por autoridade policial no âmbito do processo penal, dês que coerente e não
infirmado  por  outros  elementos  de  prova,  máxime,  quando  colhido  sob
compromisso legal.” (Publicado no D.J. em 7, 11 e 12.3.1997).

Nessa  mesma  orientação,  segue  o  entendimento  de
nossos Tribunais, consoante se vislumbra dos seguintes arestos:

“É idônea a prova testemunhal colhida no auto de
prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com
plena  observância  do  contraditório,  mesmo
constituída  apenas  por  depoimentos  de  policiais
que  realizaram  o  flagrante.”  (STJ  -  RESP
162022/GO  –  Rel.  Min.  Vicente  Leal  -  DJ
10.5.1999, p. 00233).

“PENAL.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.
ASSOCIAÇÃO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
MANIFESTAMENTE  DEMONSTRADAS.
TESTEMUNHOS  DE  POLICIAIS.  
1  -  Resta  evidente  o  crime  de  tráfico  de
entorpecentes  em associação,  se  na  ocasião  da
busca  e  revista  em  veículos  e  imóvel,
encontraram-se  nos  primeiros,  diversas  latas  de
merla, e no segundo, objetos sujos de substância
entorpecente. 
2 - Para se configurar crime de tráfico, prescinde-
se  que  a  droga  seja  encontrada  em  poder  do
responsável.  
3 - Os testemunhos policiais  devem ser  levados
em consideração,  porque ao relatarem os fatos,
foram  uníssonos  em  afirmar  a  trajetória  do
ocorrido não manifestando o intuito de incriminar
alguém. Consoante já decidiu o Supremo Tribunal
Federal,  o  depoimento  de  policial  só  fica
desautorizado se for comprovado seu interesse na
investigação, agindo facciosamente, ou quando se
demonstrar  que  as  suas  declarações  não
encontram  suporte  e  nem  se  harmonizam  com
outros  elementos  probatórios  idôneos.”  (TJDF  -
20020110270104APR  –  Rel.  Des.  Edson  Alfredo
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Smaniotto - 1ª Turma Criminal - DJ 21.5.2003, p.
114).

“TRÁFICO  DE  SUBSTÂNCIA  ENTORPECENTE  E
PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  -
Condenação  -  Flagrante  delito-  Apelo  tão
somente em relação ao delito de tráfico – Pleito
pela desclassificação para o crime previsto  no
art.  16  da  lei  6.368/76  –  Impossibilidade  –
Testemunho  policial  –  Idoneidade  –
Improvimento  do  recurso.  --  Os  policiais  não
estão impedidos de depor, e suas versões dos
fatos  são  tão  válidas  quanto  às  de  quaisquer
testemunhas.  Assim,  merecem  fé,  até
comprovação de  que são  suspeitos  e  indignos
de credibilidade. – De outra parte, a confissão
extrajudicial,  ainda  que retratada em Juízo,  é
absolutamente  apta  a  justificar  a  decisão
condenatória,  mormente  quando  os  demais
indícios, coerentes e concatenados, colhidos ao
longo do sumário de culpa contestam a versão
segundo  a  qual  o  agente  traficava  maconha.”
(TJPB  –  ACrim. n.  075.2004.000820-5/001  –
Rel. Des.  Raphael  Carneiro  Arnaud  –  DJ
16.2.2006).

Desta  maneira,  superada  se  encontra  a  alegação  de
ausência  de  provas  que  confirmem o convencimento  motivado  da douta
juíza comarcã para condenar os apelantes.

Todavia, ao verificar a pena aplicada no tocante aos dias-
multa referente a condenação do apelantes no tipo descrito no art. 33 da Lei
nº 11.343/2006, a magistrada cometeu um pequeno lapso, vejamos a pena
aplicada individualmente a cada um dos denunciados em relação ao tráfico
de drogas:

“5 (cinco) anos de reclusão e quinhentos dias-multa na base
unitária  de  1/30  do  salário-mínimo  vigente  a  época  dos
fatos; reduzindo-a em 2/3 (dois terços), nos termos do § 4º,
do art. 33, da Lei n. 11.343/06, perfazendo 1 (um) ano e 08
(oito) meses, tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 08
(oito) meses de reclusão e  170 (cento e setenta) dias-
multa, na base unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente a
época dos fatos.” (grifei) 
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Na verdade,  o  erro  aritmético  atingiu  apenas  a  sanção
referente  aos  dias-multa,  pois,  quando  aplicou  o  redutor  de  2/3  (dois
terços), para pena de 500 (quinhentos) dias-multa, deveria consignar para
cada sentenciado 166 (cento e sessenta) dias-multa. Por isso, de ofício,
retifico a sentença nesse aspecto.

Outrossim,  vislumbro  outra  omissão  na  sentença  que
posso  sanar  de  ofício.  A  magistrada  não  se  pronunciou  em  relação  a
detração do período da pena cumprida provisoriamente, senão vejamos:

O art. 387, §2º do CPP foi recentemente alterado
pela  Lei  12.736  de  30  de  Novembro  de  2012,
passando a ter a seguinte redação:

§  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.

Sobre o tema, a doutrina pontifica:

"a partir da entrada em vigor da Lei nº 12.736/12,
o regime prisional inicial deixa de ser estabelecido
com base na pena definitiva, e passa a ser fixado
levando-se  em  conta  o  quantum  de  pena
resultante  do  desconto  do  tempo  de  prisão
cautelar ou internação provisória a que o acusado
foi  submetido  durante  o  processo".  (DE  LIMA.
Renato  Brasileiro.  Curso  de  Processo  Penal:
volume  único.  Niterói,  RJ:  Impetus,  2013  -p.
1526).”

O Novo mandamento  legal,  visa,  tão-somente,  garantir
que o sentenciado utilize o tempo de prisão cautelar para progressão de
regime, sem alterar o quantum da pena corporal aplicada.

Nesse sentido, eis o que diz a jurisprudência: 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
16,50G.  "CRACK".  0,89G.  MACONHA.  PROVAS
SUFICIENTES. VENDER E MANTER EM DEPÓSITO.
PRISÃO  EM  FLAGRANTE.  DEPOIMENTO  DE
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USUÁRIO  E  TESTEMUNHAS  POLICIAIS.
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  LEI  Nº
12.736/2012. ARTIGO 387, § 2º, CPP. DETRAÇÃO
PENAL. DIMINUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
EFEITO RESTRITO À FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL
DE  CUMPRIMENTO  DA  PENA.  RECURSO  DA
DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO PROVIDO. 1. O caput do artigo 33 da Lei
nº 11.343/2006 aponta crime de natureza múltipla
(multinuclear), de sorte que a prática de quaisquer
das condutas nele constantes caracteriza o tráfico
de drogas, nas penas de seu preceito secundário.
2. Não há falar em absolvição conforme pretensão
defensiva, porquanto há nos autos prova suficiente
da prática do tráfico devendo, pois, ser mantida a
condenação  do  apelante.  3.  Pode  ser  valorado
como prova idônea e, por consequência, compor o
conteúdo probatório dos autos, o depoimento de
usuário em sede policial que confessa ser cliente
do  réu,  contanto  que  tal  prova  colhida  na  fase
inquisitorial  não  seja  sustentáculo  único  para  o
Decreto condenatório. 4. O fato de o apelante ter
negado  a  autoria  do  crime,  não  é  fundamento
suficiente a possibilitar o reconhecimento de sua
inocência. Trata-se de alegação respaldada em seu
direito de defesa, de guarida constitucional, mas
que deve  estar  em consonância  com os  demais
elementos  de  prova  apresentados,  o  que  não
ocorreu na espécie. 5. O § 2º do artigo 387 do
código  de  processo  penal  tem  influência
exclusivamente na fixação do regime inicial
de  cumprimento  de  pena,  não  devendo
implicar  na  redução  do  quantum  da  pena
corporal. 5.1. Isto porque, além de ser a melhor
interpretação diante da literalidade do dispositivo,
a  quantidade  da  pena  privativa  de  liberdade
exerce  influência  sobre  diversos  institutos  do
sistema jurídico-penal (tais como substituição da
pena por medida restritiva de direito, suspensão
condicional  da  pena,  prescrição  da  pretensão
punitiva  ou  executória,  unificação  de  penas,
indultos  e  comutações,  benefícios  para  trabalho
externo,  saídas  temporárias  e  outros),  os  quais
devem ser norteados pela pena fixada pelo juiz na
dosimetria,  independente  do  tempo  de
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cumprimento da prisão provisória. 6. O artigo 387,
§2º,  do  código  de  processo  penal  deve  ser
compatibilizado  com  os  demais  dispositivos  do
ordenamento jurídico pátrio  que versam sobre a
fixação do regime inicial de cumprimento da pena
corporal,  tais  como  o  artigo  110  da  Lei  de
execuções penais e artigo 33 e seus parágrafos do
Código Penal. 7. Mantidos o regime inicial aberto
para  início  de  cumprimento  da  reprimenda  e,
ainda,  a  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade por duas restritivas de direitos a serem
fixadas  pelo  juiz  das  execuções.  8.  Recurso  da
defesa desprovido. Recurso do ministério público
provido.  (TJDF; Rec 2012.01.1.126175-0; Ac.
693.721; Segunda Turma Criminal; Rel. Des.
Silvânio  Barbosa  dos  Santos;  DJDFTE
18/07/2013; Pág. 223)

A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em
observância à nova redação do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal,
visa, apenas e tão-somente, a definição do regime inicial de cumprimento da
pena,  de  modo que,  se  o  cômputo  do  período  de  prisão  provisória  não
ensejar  a  alteração  deste,  não  pode  haver  cálculos  para  diminuir  a
reprimenda.

Essa reforma estabeleceu que o exame da detração deve
ser feito já pelo juiz do processo de conhecimento, ou seja, pelo magistrado
que condenar o réu.

Assim, foi  imposto um novo dever ao juiz  na sentença
condenatória, qual seja, o de analisar se o réu ficou preso provisoriamente,
preso administrativamente ou internado no curso do processo e, caso tenha
ficado,  esse  tempo  deverá  ser  descontado,  pelo  magistrado,  da  pena
imposta ao condenado.

O objetivo dessa inovação legislativa foi o de tornar mais
célere  a  concessão  dos  benefícios  da execução penal  ao condenado,  em
especial quanto ao regime de cumprimento de pena 

Entretanto, não se pode confundir as disposições e utilizar
o  §2º  do  art.  387  do  CPP  como uma nova  fase  no  critério  trifásico  da
dosimetria.  A  detração  realizada  na  sentença  deve  ocorrer  após  serem
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concluída  a  dosimetria  da  pena e  antes  da  fixação  do  regime inicial  de
cumprimento. Esse é o momento da detração na sentença.

Tal  consideração,  assim  como  apontado  pelo  apelante,
tem diversas repercussões penais, a exemplo da prescrição pela pena em
concreto,  que deve  tomar  como base o total  da  reprimenda fixada pela
dosimetria, sem considerar a pena reduzida pela detração.

B) Da substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos

No  que  tange  a  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade por restritiva de direitos, o pedido deve ser acolhido para todos os
apelantes. 

Inicialmente,  vale  ressaltar  sobre  a  possibilidade  de
substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em
delitos dessa espécie, conforme disposto no art. 44 do CP, uma vez que o
STF declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão “vedada
a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33,
bem como, da expressão “vedada a conversão de suas penas em restritivas
de direitos”, contida no art. 44, ambos da Lei de Drogas (HC nº 97256/RS).

Cumpre-me,  analisar,  agora,  se  os  requisitos
estabelecidos  no  art.  44  do  CP,  para  concessão  do  benefício,  foram
preenchidos.

Vejamos:

“Art.  44.  As  penas  restritivas  de  direitos  são
autônomas  e  substituem  as  privativas  de
liberdade, quando:
I  -  aplicada  pena  privativa  de  liberdade  não
superior a quatro anos e o crime não for cometido
com  violência  ou  grave  ameaça  à  pessoa  ou,
qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for
culposo;
II - o réu não for reincidente em crime doloso;
III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta
social e a personalidade do condenado, bem como
os motivos e as circunstâncias indicarem que essa
substituição seja suficiente.
(...)”.
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No  caso  dos  autos,  os  sentenciados  preencheram  os
requisitos  estabelecidos  no  art.  44  do  CP,  devendo,  portanto,  sua  pena
privativa de liberdade ser substituída por restritiva de direitos.

A propósito a jurisprudência:

“PENAL.  PROCESSUAL.  PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL.
TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.  ART.  12  DA  LEI  Nº
6368/76.  PENA.  FIXAÇÃO  EM  ATENDIMENTO  À
LEGISLAÇÃO  VIGENTE.  DIMINUIÇÃO  DA  PENA  DE
ACORDO COM O ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11343/06.
POSSIBILIDADE.  REQUISITOS  DO  ARTIGO  44,  DO
CÓDIGO PENAL, PREENCHIDOS -CONVERSÃO DA PENA
PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR  RESTRITIVAS  DE
DIREITOS.  POSSIBILIDADE.  APELO  IMPROVIDO.
UNANIMIDADE.  I.  Restando  atendidos  pelo  réu  os
requisitos do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06,
deve ser  aplicada a redução da pena autorizada pelo
dispositivo  citado,  dentro dos limites  ali  impostos (de
1/6  a  2/3).  II.  A  vedação  da  substituição  da  pena
privativa  de  liberdade  por  pena  restritiva  de  direitos
constante  do  artigo  44,  da  Lei  nº  11.343/2006,  aos
apenados pela  prática  do crime de tráfico de drogas,
não  subsiste  após  o  Plenário  do  Supremo  Tribunal
Federal ter declarado a inconstitucionalidade dos termos
desse  dispositivo  legal  que  vedavam  o  benefício  em
tela. Diante da decisão do Supremo Tribunal Federal, o
Senado  Federal  editou  a  Resolução  5/2012,  no  dia
15/02/2012, suprimindo definitivamente do texto legal
a parte que impunha a proibição. III. Apelo improvido à
unanimidade”.  (TJMA  -  Rec  nº  0021581-
11.2006.8.8.10.0001 – Rel. Des. Cleonice Silva Freire –
DJ: 31/07/2012).

Assim  sendo,  nos  termos  do  art.  44,  §  2º,  do  CP,
substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos
nas modalidades, prestação de serviços a comunidade e limitação de fim de
semana.

Dessa  forma,  analisando-se  o  decisum  ferreteado,
constato que, de fato, a MM. Magistrada não se pronunciou em relação a
detração e cometeu um equívoco na aplicação da pena pecuniária. Portanto,
a sentença merece ser reformada em seu dispositivo. 
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001038-55.2012.815.0221 17

CMBF - Relator



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Por outro lado, pela pena final aplicada e com a efetivação
da detração 1 (um) ano e 29 (vinte e nove) dias de prisão provisória, deve-
se estabelecer o regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Ante  o  exposto,  em harmonia  com o  parecer  da  douta
Procuradoria  de  Justiça,  dou  provimento  parcial  ao  recurso,  retificando  a
sentença em seu dispositivo estabelecendo a condenação da seguinte forma:
José Ugo Pereira Ramalho: 3 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 176
(cento e setenta e seis) dias-multa na base unitária de 1/30 do salário-mínimo
vigente  à  época  dos  fatos.  Joedilma  de  Sousa,  Jailson  Vanderley  Martins
Duarte e José Carlos da Silva: 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e
166 (cento e sessenta) dias-multa, na base unitária de 1/30 do salário-mínimo
vigente a época dos fatos. Quanto ao regime de cumprimento de pena, em
razão do cumprimento de 01 (um) ano e 29 (seis) dias de prisão cautelar, a
teor do art. 387, §2º, determino o regime inicial aberto, determinando-se a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, o Desembargador João Benedito da
Silva, dele participando, além de mim, Relator, Marcos William de Oliveira,
Juiz  de Direito convocado para substituir  o Des.  Márcio  Murilo  da Cunha
Ramos e o Desembargador Joás de Brito Pereira Filho.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Taigy  de  Queiroz  Melo
Filho” da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, aos 23 (vinte e três) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 24 de abril de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                          Relator

APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001038-55.2012.815.0221 18
CMBF - Relator


