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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000760-80.2015.815.0631 –Comarca de Juazeirinho
RELATOR     :  Dr. Carlos Antônio Sarmento  Juiz convocado para substituir o Des.
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APELANTE   : Carlos Filho Fernandes de Lima
ADVOGADO :José Barros de Farias (OAB PB 7129)
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PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA
A  SAÚDE  PÚBLICA.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA COMPROVADAS.
PROVA  DOCUMENTAL  E  TESTEMUNHAL
SUFICIENTES.  PLEITO  PARA  SUSPENSÃO
CONDICIONAL  DO  PROCESSO  OU  DA  PENA.
INVIABILIDADE.  MODIFICAÇÃO  DO  REGIME
PRISIONAL.  FIXAÇÃO  DE  REGIME  ABERTO.
INEXISTÊNCIA  DE  REGIME  MAIS  BRANDO.
PEDIDO  DE  ISENÇÃO  DO  PAGAMENTO  DA
MULTA.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  DESAFIADA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.  

- Verificando-se que o conjunto probatório é coerente e
robusto e restando demonstrada a materialidade e autoria
do crime de tráfico,  correto o julgamento que concluiu
pela  condenação  do  denunciado  pelo  cometimento  do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
-  Inviável  a  suspensão  condicional  do  processo,  ou  da
pena, ao condenado por crime de tráfico, em face de não
haver guarida legal para a implementação de tal benesse,
quer seja pelo quantum da pena prevista, quer seja pela
vedação legal existente.
-  Conforme  entendimento  manifestado  pelo  Superior
Tribunal de Justiça, a isenção do pagamento da pena de
multa,  com  base  na  alegação  da  hipossuficiência
econômica do réu, não se mostra possível, pois ausente
previsão legal capaz de justificar o acolhimento do pedido
formulado.



- Desprovimento do recurso apelatório.

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos, em que
são partes as acima identificadas. 

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO. Não
havendo Recurso Especial ou Extraordinário, encaminhem-se os autos ao juízo de
origem para execução definitiva. Caso haja, expeça-se guia de execução provisória,
antes do encaminhamento à Presidência deste Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal  interposta  por  Carlos  Filho
Fernandes de Lima com o escopo de impugnar a sentença proferida pelo Juiz de Direito
da Comarca de Juazeirinho-PB, que o condenou pela prática dos delitos previstos no art.
33 da Lei nº 11.343/06, cominando-lhe uma pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de pena pecuniária de 166 (cento e
sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. A
pena privativa de liberdade, na origem, foi substituída por duas restritivas de direito
quais foram prestação de serviço à comunidade e limitação de final de semana (fls. 69-
71)

Segundo a  denúncia,  o  denunciado Carlos  Filho  Fernandes  de
Lima, foi preso em flagrante, quando guardava em sua residência uma garrafa de vidro
contendo substância entorpecente,  popularmente conhecida como “loló”,  além de 35
(trinta e cinco) frascos plásticos e 04 (quatro) seringas, conforme Laudo de Apreensão e
Apresentação de fl. 20.

Consta  da  peça  acusatória  inicial  que,  submetida  à  perícia,  a
substância  apreendida  teve  resultado  positivo  para  HIDROCARBONETOS
HALOGENADOS,  os  quais  causam  dependência  psíquica  tendo  o  réu,  perante  a
autoridade policial, confessado a propriedade da droga alegando, porém, ser destinada
para o seu consumo próprio.

Notificado (fl.  38) o réu apresentou defesa escrita (fls. 40-42).
Recebida a denúncia (fl. 53) foi designada audiência de instrução e julgamento, a qual
foi realizada conforme consta na mídia de fl. 58. Após as alegações finais, sobreveio a
sentença condenatória de fls. 69-71.

Irresignado, o réu, por sua defesa, interpôs recurso apelatório e,
pelo que se depreende de suas confusas razões, busca: a reforma de decisão a fim de que
seja substituída a pena cominada pela suspensão condicional do processo/da pena; a
modificação do regime de cumprimento da mesma e sua diminuição com a absolvição
da pena de multa

Em contrarrazões (fls. 84-87), o órgão ministerial  pugnou pelo
desprovimento do recurso apelatório apresentado.



Em  parecer  da  lavra  do  insigne  Procurador  de  Justiça,  o  Dr.
Francisco  Sagres  Macedo  Vieira  (fls.  92-100),  a  Procuradoria  Geral  de  Justiça  se
manifestou pelo DESPROVIMENTO do recurso.

É o relatório.

VOTO:

Conheço  do  recurso,  eis  que  presentes  os  pressupostos  de
admissibilidade. Todavia, o pleito recursal não merece prosperar por qualquer um dos
seus fundamentos. Explicarei.

Inicialmente, observa-se que a autoria e a materialidade delitiva 
do crime de tráfico de entorpecentes encontram-se demonstradas através do Auto de 
prisão em flagrante (fs. 06/09), Auto de apreensão e apresentação (fl. 20), laudo 
preliminar de fl. 22 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 50-52, que, juntos, 
corroboram os depoimentos testemunhais colhidos nos autos.

O auto de prisão em flagrante, confirma o declinado na exordial,
quanto à ação policial, à revista na residência do acusado e todo o material apreendido
os  quais  encontram-se  descritos  no  auto  de  apresentação  e  apreensão,  devendo-se
ressaltar,  ainda,  que os  Laudos de  constatação apresentaram resultado positivo  para
hidrocarbonetos  halogenados,  substância  de  natureza  entorpecente,  causadora  de
dependência física e psíquica.

Para a demonstração da materialidade e autoria delitiva, merece
destaque, ainda, a descrição do material apreendido, pois as circunstâncias em que a
droga foi apreendida,  bem como a quantidade de frascos que seriam utilizados para
acondicionamento e posterior comercialização da droga (34 frascos), demonstram, de
forma categórica, que o apelante agia de modo a, realmente, infringir o disposto no art.
33 da lei 11.340/2006.

Desse modo,  tenho por  acertada a  decisão do juiz  primevo ao
decidir pela condenação do agente.

Quanto  ao  pleito  relativo  à  suspensão  condicional  do
processo,  tenho  que  tal  pedido  não  encontra  amparo  legal  devendo,  por  isso,  ser
rechaçado. Sobre as hipóteses de substituição aplicáveis ao caso concreto, assim dispõe
o art. 44, §2º. do 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)
(...)
§ 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode
ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior
a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma
pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)

Pois bem! No caso dos autos, a pena fixada foi superior a 01 (um)
ano (1 ano e 8 meses) afastando, desse modo, qualquer hipótese de substituição como
pleiteia o apelante.



Descabe,  igualmente,  por  expressa  vedação  legal,  o  pleito
relativo à suspensão condicional da pena já que, conforme consta no art. 44 da Lei
11.340/2006, os crimes previstos nos ars. 33, caput e §1º, e 34 a 37 do referido diploma
legal,  além  de  inafiançáveis,  são  insuscetíveis  de  sursis,  graça,  indulto,  anistia  e
liberdade provisória.

Inviável,  também,  a  modificação  do  regime  fixado  para  o
cumprimento da pena imposta já que, conforme se verifica da decisão combatida, ao
estabelecer o regime prisional, o MM. Juiz primevo fixou o regime  ABERTO  como
aquele  que  deve  ser  observado para  expiação da reprimenda,  inexistindo,  em nosso
ordenamento, qualquer outro, mais brando, como pretendido pelo apelante.

Por fim, impossível o acolhimento do pleito que se refere ao
afastamento da pena de multa, em virtude de ser tal reprimenda legalmente prevista e
que deve ser aplicada de forma cumulativa ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
O seu afastamento, na forma requerida pelo apelante, violaria o princípio da legalidade.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO.  ISENÇÃO DA PENA DE
MULTA.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA DE  PREVISÃO  LEGAL.
INCIDENTE  DE  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  DAS  EXECUÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE  DE  AFASTAMENTO  DA  PENA  DE  MULTA.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE A
PENA DE MULTA E A PENA PRIVATIVA DE LIBERADADE. REDUÇÃO
DA PENA DE MULTA AO MÍNIMO LEGALMENTE PREVISTO. APELO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não pode este Tribunal
afastar a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal.
Digo isso por dois motivos. Primeiro, porque inexiste previsão legal para
a concessão deste benefício. Depois, compete ao juízo das execuções resolver
os incidentes relativos ao cumprimento das penas.  2. O valor de cada dia-
multa  não  excedeu  o  mínimo  (no  valor  de  1/30  do  salário-mínimo),  não
havendo como reduzi-la, conforme inteligência do art.  49, § 1º, do Código
Penal. Por outro lado, o magistrado condenou o apelante ao pagamento de 25
(vinte  e  cinco)  dias-multa,  apesar  de  a  fixação  da  pena-base  privativa  de
liberdade no mínimo. Segundo o STJ, A aplicação da pena de multa, deve-se
guardar  proporção  com  a  privativa  de  liberdade .  Nestes  termos,�
redimensiono a  pena de multa  para o mínimo legal.  2.  Apelo conhecido e
parcialmente provido, para redimensionar a pena de multa ao pagamento de
10  (dez)  dias-multa,  na  fração  unitária  mínima,  mantendo-se,  no  mais,  a
condenação fixada pela sentença de 1º Grau.

(TJ-PI - APR: 00281469520108180140 PI 201500010038547, Relator: Des. Erivan José da Silva
Lopes, Data de Julgamento: 21/10/2015,  2ª Câmara Especializada Criminal, Data de Publicação:
27/10/2015) (g.n.)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. INVIABILIDADE DE
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.
QUALIFICADORA  DO  ROMPIMENTO  DE  OBSTÁCULO
CONFIGURADA.  PENA PRIVATIVA DE  LIBERDADE  SUBSTITUÍDA
POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO  DE  PENA ABRANDADO.  IMPOSSIBILIDADE  DO
AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. Situação em que o valor da res
furtiva, afasta a hipótese de aplicação do princípio da insignificância. Caso em
que a  qualificadora inserta no inciso Ido § 4º  do artigo 155 do CP restou
comprovada  pelas  fotografias  às  fls.  42-46,  que  demonstram  que  o  réu
entortou a porta da residência da vítima a fim de praticar a subtração, bem
ainda pelos relatos prestados em juízo pelo ofendido e pelas testemunhas, que
confirmaram a ocorrência do arrombamento. Tendo em vista o fato de o réu
não ser reincidente, assim como não lhe sendo desfavoráveis as circunstâncias
do art. 59 do CP, e, ainda, tendo o crime sido praticado sem violência ou grave
ameaça,  possível  substituir-se  a  pena  privativa  de  liberdade  por  penas
restritivas de direitos, conforme o disposto no art. 44 do CP. Sendo primário o
réu, condenado à pena de 02 anos de reclusão, deve ser fixado o regime inicial



aberto  para  o  cumprimento  de  pena.  A pena  de  multa  está  expressamente
prevista no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, não havendo falar,
portanto,  de  sua  inconstitucionalidade.  Dessarte,  tratando-se  de  sanção
cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, é de aplicação
cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de
condições financeiras do réu. Precedente do STJ. Eventual impossibilidade
de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da
execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as
condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva
execução da reprimenda pecuniária.  APELAÇÃO PROVIDA, EM PARTE.
(Apelação  Crime  Nº  70053583803,  Sétima  Câmara  Criminal,  Tribunal  de
Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 16/05/2013)

(TJ-RS -  ACR: 70053583803 RS,  Relator:  José  Conrado Kurtz  de Souza,  Data de Julgamento:
16/05/2013,  Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/07/2013)

De se ressaltar, ainda, que ao fixar o quantum a ser considerado
para o recolhimento da reprimenda pecuniária, o MM. Juiz, considerando as condições
econômicas do réu, fixou, como parâmetro para o cálculo de cada dia multa, a fração
mínima prevista no §1º. do art. 49 do CP, ou seja, de 1/30 do salário mínimo vigente à
época  dos  fatos,  valor  que,  à  luz  dos  elementos  constantes  nos  autos,  considero
adequadamente estabelecido, especialmente porque fixado no mínimo legal estipulado,
senão vejamos:

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.

§ 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. (g.n.)

§ 2º - O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices
de correção monetária.

Ante  o  exposto,  em harmonia  com o  parecer  da  Procuradoria
Geral de Justiça,  NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença
vergastada.

Não  havendo  Recurso  Especial  ou  Extraordinário,
encaminhem-se os autos ao juízo de origem para execução definitiva. Caso haja,
expeça-se guia de execução provisória,  antes  do encaminhamento à Presidência
deste Tribunal de Justiça.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, decano no exercício da Presidência, dele
Participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Antônio Sarmento
(juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha
Ramos)  e  Marcos  William de  Oliveira  (juiz  de  Direito  convocado,  com jurisdição
limitada, para substituir o Exmo. Des. Joás de Brito Pereira Filho), revisor e Luiz Sílvio
Ramalho Júnior.



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

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 06 de dezembro de 2016.

                                                       Carlos Antônio Sarmento
                                                             juiz convocado


