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APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DA DEFESA.  ALEGAÇÃO DE TER
SIDO  A  DROGA  PLANTADA.  ARGUMENTO
INVEROSSÍMIL  E  DESGUARNECIDO  DE
COMPROVAÇÃO.  TESE  DEFENSIVA
REPELIDA.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS.  PROVA  TESTEMUNHAL
SATISFATÓRIA.  DEPOIMENTO  DOS
POLICIAIS.  CONJUNTO  PROBATÓRIO  FIRME
E  HARMÔNICO.  DOSIMETRIA  DA  PENA.
REFORMA.  REAVALIAÇÃO  DAS
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.  ELEMENTOS
CONCRETOS DOS AUTOS. ALTERAÇÃO DAS
PENAS  APLICADAS.  JUSTA
INDIVIDUALIZAÇÃO  DA  PENA.  QUANTUM
REDUZIDO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO.

Desacompanhada de elementos que possibilitem
sua aferição, a alegação de que a droga teria sido
plantada com fim incriminatório, por si só, não tem
o condão de elidir  a  prova,  além de mostrar-se
inverossímil  diante  da  conjuntura  em  que
ocorridos os fatos.

Em  consonância  com  a  orientação  pacificada
pelos  Tribunais  Superiores,  os  depoimentos  de
policiais  inquiridos  em  juízo  servem  como  forte
elemento  de  convicção  do  julgador,  porque
relatam  os  fatos  ocorridos  com  firmeza  e
coerência, e se contra eles não há nenhum indício
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de  má-fé,  têm  valor  probante  para  embasar  a
condenação. 

As  circunstâncias  judiciais  devem ser  avaliadas
levando em conta subsídios concretos derivados
do  próprio  acervo  probatório  colhido  nos  autos,
desde  que  já  não  tenham  servido  a  para
caracterização da própria figura delitiva.

Afastada  a  valoração  desfavorável  de  algumas
circunstâncias  judiciais  –  culpabilidade,  conduta
social  e  consequências  do  crime,  torna-se
necessário proceder ao ajuste na dosimetria, a fim
de  seja  observada  a  justa  individualização  da
pena.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
PARA REDUZIR  A PENA PARA 06  (SEIS)  ANOS  DE RECLUSÃO E  600
(SEISCENTOS) DIAS-MULTA,  NO REGIME FECHADO, NOS TERMOS DO
VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal (fl.  241)  manejada por  Roberto

Lopes de Moura em razão da sentença de fls. 103/111, proferida pelo Juízo de

Direito  da  2ª  Vara  da  Comarca  de  Cajazeiras,  a  qual  reputou  o  réu  como

incurso no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, condenando-o às penas de 07 (sete)

anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 700

(setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo.

Em suas razões recursais  (fls.  143/152),  o  apelante aduz que,

desde a esfera policial,  sempre negou que a suposta droga, duvidosamente

encontrada em sua, pertencesse a ele. 
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Afirma que não conseguiu descobrir em que peças se baseia a

julgadora  para  proferir  a  sentença condenatória;  na  verdade,  prova  alguma

existe nos autos de que comercializasse material dessa natureza. Segundo ele,

o agente, em momento algum, disse que encontrou droga na casa do acusado.

Sustenta que a sentença baseou-se tão somente no depoimento

isolado de um policial,  porque outra testemunha citada, Rogério dos Santos

Alcântara, sequer foi arrolada no presente feito. De modo contrário, todas as

testemunhas  ouvidas,  aliadas  às  demais  provas  não  dão  suporte  a  uma

sentença condenatória. 

Invoca a observância do princípio do  in dubio pro reo, pois não

poderia ser condenado sem provas suficientes, já que, para a caracterização

do  delito  previsto  no  art.  33  da  Lei  nº  11.343/06,  não  importa  apenas

quantidade de substância entorpecente, se a finalidade de venda não estiver

nitidamente comprovada. 

Insurge-se,  ainda,  contra  a  negativação  das  circunstâncias

judiciais da culpabilidade, conduta social  e consequências do crime. Para o

apelante,  a  culpabilidade  apontada  pelo  art.  59  do  CP  diz  respeito  à

reprovabilidade da conduta, quando já verificada a ocorrência do delito, nada

tem  a  ver  com  a  culpabilidade  constitutiva  do  delito.  A  conduta  social

entremostra-se inidônea, pois não trabalha e vive do crime; as testemunhas

informam  que  trabalha  como  servente  de  pedreiro,  bem  como  outros

documentos atestam nesse sentido. Já as consequências do crime, pelo fato

de droga ter  sido  localizada  em depósito  e  não haver  sido  distribuída não

acarreta nenhuma consequência danosa. 

Pleiteia,  ao  final,  a  reforma  da  decisão,  decretando-se  a  sua

absolvição.  Subsidiariamente,  pugna  para  seja  redimensionada  a  pena,

aplicando-a no mínimo legal, bem como alterado o regime de cumprimento de
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pena.

Contrarrazões  apresentadas  pela  Promotoria  de  Justiça (fls.

153/157), requerendo o desprovimento ao recurso, mantendo-se integralmente

a sentença condenatória.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  exarou  parecer  (fls.  163/169),

opinando pelo desprovimento da apelação.

V O T O

Extrai-se  dos autos  que o Ministério  Público estadual  ofereceu

denúncia  (fls.  02/05)  em  face  Roberto  Lopes  de  Moura,  vulgo  DALUA,

reputando-o como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Consta  da  denúncia  que,  no  dia  16/02/2012,  policiais  civis  e

militares encontraram, no interior da residência do denunciado, guardadas para

fins de comércio, 10 (dez) pedras de substância popularmente conhecida como

“crack” mais outra quantidade ainda em fase de preparação.

Narra a exordial acusatória que, segundo se apurou, os policiais

investigavam  o  acusado  como  possível  receptador  de  um aparelho  celular

subtraído  na  noite  anterior  ao  fato  (15/02/2012).  Porém,  nas  diligências

empreendidas  em  sua  residência,  não  encontraram  o  referido  objeto,  mas

constataram que o local funcionava como ponto de venda de drogas ilícitas,

tanto pelas drogas encontradas, como pela forma em que estavam dispostas –

parte em pedras e parte ainda em fase de preparação, não deixando dúvidas

de que seriam destinadas ao comércio. 

Regularmente processado o feito, o ré foi condenado às penas de

07  (sete)  anos  e  04  (quatro)  meses  de  reclusão,  em  regime  inicialmente

fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo. Em
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razão da falta de preenchimento dos requisitos objetivos, respectivamente, não

se lhe deferiu a substituição por penas restritivas de direitos, nem a suspensão

condicional da pena. 

Inconformado  com  a  sentença  condenatória  (fls.  103/111),  o

acusado interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, a insuficiência de

provas  para  a  condenação  e  a  negativação  equivocada  das  circunstâncias

judiciais da culpabilidade, conduta social e consequências do crime.

Pois bem. Ao contrário das razões de inconformismo aventadas

pelo recorrente, existe sim lastro probatório suficientemente apto a embasar o

édito condenatório.

A  materialidade  delitiva  encontra-se  devidamente  patenteada

através do auto de prisão em flagrante (fls. 07/11), auto de apreensão (fl. 12),

laudo de constatação (fl. 17) e laudo toxicológico (fls. 47/49). 

 No  entanto,  a  autoria  delitiva  é  a  grande  questão  trazida  a

discussão pelo apelante, pois, de acordo com suas razões de apelação, desde

a esfera policial vem afirmando que a droga encontrada na sua casa não era

de sua propriedade e teria sido “plantada” por um policial. A respeito, confira-se

trecho do seu interrogatório na polícia (fl. 09):

[…] QUE não sabe informar a respeito de um assalto
ocorrido  na  noite  anterior  a  um proprietário  de uma
lanchonete localizado na Praça João Pessoa no centro
desta  cidade;  QUE,  já  foi  preso  e  processado  pelo
crime  de  porte  ilegal  de  arma  de  fogo;  QUE,  não
comprou  o  aparelho  celular  roubado  do  Senhor
MANOEL DO  CALDO  DE  CANA;  QUE,  nada  sabe
informar acerca dos autores do crime de roubo contra
o Senhor MANOEL;  QUE a droga apreendida não é
sua, tendo sido plantada na residência do mesmo pelo
CB  PB  FILHO;  QUE  os  objetos  apreendidos  foram
adquiridos legalmente, possuindo nota fiscal de todos;
QUE, não é traficante e nem usuário de drogas, tendo
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sido quando era menor de idade; QUE, é proprietário
do  dinheiro  apreendido  proveniente  dos  serviços
prestados  como  servente  de  pedreiro;  QUE,
atualmente,  estar  trabalhando  com  o  Senhor  DIÁ
PEDREIRO. 

Em juízo, reiterou tais alegações, consoante se observa (fl. 90):

Que não é verdadeiro o fato narrado na denúncia; que
a droga supostamente colocada em sua casa foi posta
por  policiais;  que  não  sabe  dizer  quem exatamente
porque  entraram  muitos  policiais  atirando  dentro  de
sua  residência;  que  todos  os  bens  encontrados  em
sua casa  tinha  as  respectivas  notas  fiscais;  que  os
policiais  atiraram perto  do  seu  ouvido  para  que  ele
confessasse  o  crime;  que  não  chegou  a  confessar;
que  os  policiais  chegaram  em  sua  casa  com  a
acusação  de  que  ele  tinha  comprado  um  aparelho
celular roubado; que o interrogado autorizou a entrada
dos policiais, que nada encontraram ali;  que acredita
que puseram a droga para justificar a entrada em sua
residência;  que já  foi  condenado por  porte ilegal  de
arma; que trabalhava na época e ainda trabalha com
Servente  de  Pedreiro;  que  já  usou  maconha  antes
desses fatos; que na época não usava mais drogas;
que reside com sua esposa e seu filho de 12 anos de
idade; que apesar da quantidade de droga encontrada
“jura” que foi posta por policiais e nada possuía ali. 

Todavia, de acordo com os relatos dos policiais, prestados na fase

inquisitorial e confirmados em juízo, a dinâmica dos eventos desenvolveu-se de

maneira diversa daquela narrada pelo acusado em seus depoimentos. Veja-se:

Fase Inquisitorial
Que  se  encontrava  de  serviço  quando  tomou
conhecimento de um assalto ocorrido na noite do dia
15/02/12, por volta das 22:00 horas, tendo como vítima
MANOEL da  Lanchonete  localizada  na  Praça  João
Pessoa  centro  desta  cidade;  QUE,  entrou  em
diligência e foi informado de que a pessoa conhecida
por DALUA havia comprado um dos aparelho celular
da  vítima  MANOEL;  QUE,  se  deslocou  ate  a
residencia de DALUA e lá chegando ao ser indagado
negou ter  comprado o celular,  que no momento em
que  o  condutor  e  os  outros  policiais  estavam  na
residência  este  tentava  tirar  os  policiais  de  tempo
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dizendo que a pessoa que tinha comprado o celular
era conhecido como BRANQUINHO, e em seguida o
mesmo tentou fechar a porta para fugir e ainda negou
que a  residência em que se encontrava era de sua
sogra,  e  ao  ser  encontrados  algumas  pedras
aparentando  ser  crack  este  evadiu-se  do  local
perseguido e preso por outros policiais que estavam
na  ocorrência,  tendo  adentrado  a  residência  e  foi
constatado que se tratava de local de venda de droga;
QUE, foi apreendido dez (10) pedras aparentando ser
crack pronta para ser vendida e mais um pedaço, um
aparelho de DVD com microfone marca amvox, duas
televisão,  uma  de  21  polegada  century,  outra  14
polegada  semp  toshib,  um  aparelho  de  som  marca
samsung,  duas  caixas  de  som  pequenas,  dois  (02)
retrovisores de moto, um botijão de gás , 75 DVD, 18
CD, 04 chapinha de cabelo, 04 controle de DVD, um
aparelho  celular  samsung  com  chip  cor  de  rosa,  a
quantia  de  R$  230,00  (duzentos  e  três)  reais  em
cédula e R$ 14,15 (quatorze reais e quinze centavos)
em moedas, uma máquina objetos também suspeitos
da  venda  de  droga.  QUE,  adianta  o  condutor  que
DALUA já foi preso pela pratica de furto. 
(Depoimento  Eduardo  Andre  de  Lima  –  Agente  de
Investigação da Polícia Civil – fl. 07)

QUE se encontrava de serviço quando foi  solicitado
por  Agentes  da  Polícia  Civil  para  dar  apoio  a  uma
diligência  no  Bairro  São  Francisco.  Que,  se
deslocaram  até  a  casa  de  DALUA,  após  tomarem
conhecimento de uma assalto ocorrido na noite do dia
15/02/12, por volta das 22:00 horas, tendo como vítima
MANOEL da  Lanchonete  localizada  na  Praça  João
Pessoa  centro  desta  cidade;  QUE,  entraram  em
diligência e foi informado de que a pessoa conhecida
por DALUA havia comprado um dos aparelho celular
da  vítima  MANOEL;  QUE,  se  deslocaram  até  a
residência de DALUA e lá chegando ao ser indagado
negou ter  comprado o celular,  que no momento em
que  o  condutor  e  os  outros  policiais  estavam  na
residência  este  tentava  tirar  os  policiais  de  tempo
dizendo que a pessoa que tinha comprado  o celular
era  conhecido  por  BRANQUINHO;  QUE,  DALUA
tentou  fechar  a  porta  para  fugir,  tendo  adentrado  a
residência e foi constatado que se tratava de um local
de  venda  de  droga;  QUE  foi  apreendido  10  (dez)
pedras pronta para ser vendida e mais um pedaço, um
aparelho de DVD com microfone marca amvox, duas
televisão,  uma  de  21  polegada  century,  outra  14
polegadas semp toshib,  um aparelho de som marca
samsung,  duas  caixa  de  som  pequena,   (dois)  02
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retrovisores de moto, um botijão de gás, e 76 DVD, 18
CD, 04 chapinha de cabelo, 04 controle de DVD, uma
aparelho celular samsung com chip rosa, a quantia de
R$  203,00  (duzentos  e  três)  reais  em cédula  e  R$
14,15 (quatorze reais e quinze centavos) em moedas,
uma maquina objetos estes provavelmente furtado e
trocado por droga,  e a quantia  em dinheiro também
suspeito da venda de droga.
(Depoimento José Lourenço Filho – Policial Militar – Fl.
08)

Em Juízo
Que confirma, na íntegra o seu depoimento prestado
na esfera policial e lido em sua integralidade em Juízo;
que os objetos que foram apreendidos não estavam
em  uso  por  isso  presumiam  que  se  tratavam  de
objetos  trocados  por  drogas;  que  o  réu tentou fugir
tendo sido pego apenas na outra rua; que o réu negou
que  era  traficante;  que  não  sabe  dizer  como
exatamente estava a droga porque isso foi feito pela
Polícia  Civil  a  militar  apenas  apoio.  Que  já  havia
denúncia que o acusado era traficante de drogas; que
segundo informações da polícia civil  já havia tráfego
de gente no local; quem achou a droga foi o agente
Eduardo; que não tem conhecimento se objetos foram
devolvidos.
(Testemunha  de  Acusação  José  Lourenço  Filho  –
Policial Militar – fl. 77)

Que  se  recorda  de  ter  participado  da  prisão  do
denunciado por tráfico de drogas; que já conhecia o
acusado, por investigação, como vendedor de drogas
da  cidade;  que  confirma  o  depoimento  prestado  na
esfera policial às fls. 07dos autos; que não se recorda
dos fatos narrados na denúncia em razão do decurso
do prazo.
(Testemunha de acusação Eduardo André de Lima –
Agente de Investigação da Polícia Civil – fl. 97)

Indubitavelmente,  não  são  aceitáveis  os  argumentos  de  que  a

Polícia teria “plantado” a droga (flagrante forjado) com a finalidade de acusar o

réu pois, além de os relatos dos policiais serem harmônicos e consistentes no

sentido  de  que  a  droga  encontrava-se  em poder  do  acusado,  não  ficaram

comprovados nos autos quaisquer motivos particulares capazes de viciar esses

relatos.
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Trata-se de argumento inverossímil na medida em que nenhum

motivo aparente há em se admitir tal hipótese diante da falta de interesse em

assim procederem os policiais  pura  e  simplesmente,  aliada à quantidade e

qualidade da droga apreendida, cerca de 30 (trinta) gramas de crack, cujo valor

é elevado no comércio ilegal de drogas e ao fato de que toda a ação ter sido

desencadeada a partir de informações de que o acusado havia recebido um

aparelho celular proveniente de furto.

A bem da verdade, eclode dos autos que os policias limitaram-se

a  cumprir  o  dever  legal  inerente  à  qualidade  de  funcionários  públicos

responsáveis pela prevenção e repressão de ações criminais. 

Por  oportuno,  insta  destacar  que,  a  menos  que  efetivamente

existissem dados  concretos  que  permitissem supor  que  os  policiais  tinham

interesse  em  prejudicar  o  réu,  seus  depoimentos  possuem  idoneidade

suficiente para servir como prova no processo penal e, inclusive, fundar uma

condenação, quando prestados perante o magistrado e respaldado por outros

elementos, como e o caso dos autos. 

Ora, é entendimento assente nos tribunais pátrios que a palavra

firme e coerente dos policiais é dotada de relevante valor probatório para o fim

de amparar uma condenação. Nesse sentido: 

[...]TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES  E
POSSE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO
PERMITIDO  COM  NUMERAÇÃO  SUPRIMIDA.
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.  MEIO  DE  PROVA
IDÔNEO.  FRAGILIDADE  DO  CONJUNTO
PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA.
1. [...].
2.  Conforme  entendimento  desta  Corte,  o
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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.
[...]
(HC  276.253/RJ,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  18/02/2014,  DJe
26/02/2014)

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO
REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES  E
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.  CONDENAÇÃO
BASEADA APENAS EM PROVAS OBTIDAS NA FASE
INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
OFENSA AO ART.  155 DO CPP.  DEPOIMENTO DE
POLICIAIS.  MEIO  DE  PROVA  IDÔNEO.
PRECEDENTES.  ACÓRDÃO  DEVIDAMENTE
MOTIVADO.  REVISÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1.  De acordo com a jurisprudência predominante
deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os
depoimentos  dos  policiais  em  juízo,  mormente
quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados  pelas  demais  provas  colhidas  e
pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
2. [...].
3. [...].
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  Ag  1336609/ES,  Rel.  Ministra  MARIA
THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,
julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)
(grifo nosso)

Além do mais, a alegação do suposto flagrante forjado encontra-

se  desacompanhada  de  qualquer  indício  de  que  a  droga  tivesse  sido

propositalmente introduzida na casa do acusado. Assim, em conformidade com

o art. 156 do CPP, competia à defesa comprovar sua alegação, o que, contudo,

não fez no caso sob exame.

Frise-se,  entrementes,  que,  para  a  configuração  do  delito  de

tráfico, não se exige o flagrante efetivo do ato de comercialização, bastando a

prática  de  qualquer  das  condutas  enumeradas  no  tipo  legal,  aliada  às
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circunstâncias que conduzem à inexorável conclusão de que a droga não tinha

como  finalidade  exclusiva  o  consumo,  tal  como  se  verificou  na  vertente

hipótese, onde parte já estava devidamente embrulhada, portanto, pronta para

ser vendida.

Sendo  assim,  diante  da  robustez  dos  elementos  probatórios

existentes nos autos, resulta devidamente configurado, de maneira objetiva, a

autoria  do  crime  de  tráfico  ilícito  de  entorpecentes,  sendo  o  caso  de

desacolhimento  do  pleito  absolutório,  uma  vez  que  a  conduta  por  ele

perpetrada bem se amolda a  um dos núcleos do art.  33,  caput,  da  Lei  nº

11.343/06. 

No que tange à dosimetria  da pena,  pugnou o recorrente pela

reforma da fundamentação atinente às circunstâncias da culpabilidade, conduta

social e das consequências do crime.

Ao discorrer sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a

magistrada sentenciante pontuou:

1)  Culpabilidade:  evidenciada  nos  autos.  O
denunciado poderia distinguir o caráter ilegal do ato;
2) Antecedentes: péssimos antecedentes;
3) Conduta Social: inidônea posto que não trabalha e
vive do crime;
4) Personalidade: não há evidências;
5) Motivos: não foram declarados;
6) Circunstâncias: inerentes à prática delituosa;
7)  Consequências do crime:  são gravíssimas,  haja
vista  fomentar  o  consumo  de  drogas,  além  de  ser
combustível  na  onda  de  violência  que  atinge  a
sociedade, em especial a cajazeirense.
8)     Comportamento da vítima  : prejudicada a análise
desta circunstância,  vez que a principal vítima deste
delito é a sociedade.
(destaques originais)

Com razão, em parte, o apelante.
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De fato,  verifica-se  que a  Magistrada  laborou em equívoco  ao

valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta

social e das consequências do crime.

Assim,  procedendo  a  uma  reanálise  da  dosimetria  da  pena,

verifica-se que a julgadora confundiu a culpabilidade que recai sobre a conduta

típica e ilícita do agente, com a culpabilidade a que se refere o caput do artigo

59  do  Código  Penal,  deixando  de  indicar  em  que  medida,  à  luz  do  caso

concreto, dar-se-ia o grau de reprovabilidade capaz de autorizar a elevação da

pena. Nesse sentido:

HABEAS  CORPUS.  WRIT  SUBSTITUTIVO.  ARTS.
157,  §  2°,  I,  II  E  V,  E  158,  §  1°,  AMBOS DO  CP.
DOSIMETRIA.  PENA-BASE.  CULPABILIDADE  E
MOTIVOS  DO  CRIME.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA.  ILEGALIDADE
EVIDENCIADA.  REINCIDÊNCIA  E  CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.  COMPENSAÇÃO.  ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A mera alegação de que a "culpabilidade restou
devidamente  comprovada,  tendo  em vista  que  o
acusado tinha plena consciência que a conduta a
qual praticava era ilícita",  não é apta a ensejar a
exasperação da  pena-base,  por  não evidenciar  o
maior grau de reprovabilidade da conduta.
2. Em relação aos motivos do crime, registrou-se que
o paciente manifestou "vontade consciente de subtrair
bens da vítima, mediante grave ameaça, em proveito
próprio" e, quanto à extorsão, "vontade consciente em
extorquir  a  vítima,  com  o  fim  de  obter  vantagem
econômica  indevida",  razões  inerentes  aos  tipos
penais imputados ao paciente e que não justificam a
exasperação  da  reprimenda  na  primeira  etapa  da
dosimetria, porquanto já consideradas pelo legislador
na cominação da pena em abstrato.
3.  No  julgamento  dos  EREsp n.  1.154.752/RS (DJe
4/9/2012),  a  Terceira  Seção  deste  Superior  Tribunal
pacificou  o  entendimento  de  que,  observadas  as
peculiaridades de cada caso, é possível, na segunda
fase  da  dosimetria  da  pena,  a  compensação  da
agravante  da  reincidência  com  a  atenuante  da
confissão  espontânea,  por  serem  igualmente
preponderantes,  de acordo com o art.  67 do Código
Penal.
4. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido,
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de  ofício,  para  reconhecer  a  ilegalidade  na
exasperação da pena-base e compensar a confissão
espontânea  com  a  reincidência,  redimensionando  a
pena final do paciente para 13 anos de reclusão e 31
dias-multa.
(HC 214.096/ES,  Rel.  Ministro  ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe
27/04/2015)

Com  relação  à  conduta  social,  circunstância  relacionada  à

interação do agente com o meio em que vive (sociedade, família, vizinhos etc),

nada foi apurado em seu desabono, não sendo o caso de ser apurada em seu

prejuízo.

De  acordo com a doutrina  dominante,  entende-se por  conduta

social:

Conjunto do comportamento do agente em seu meio
social,  na  família,  na  sociedade,  na  empresa,  na
associação de bairro etc.  Embora sem antecedentes
criminais, um indivíduo pode ter sua vida recheada de
deslizes,  infâmias,  imoralidades,  reveladores  de
desajuste  social.  Por  outro  lado,  é  possível  que
determinado  indivíduo,  mesmo  portador  de
antecedentes  criminais,  possa  ser  autor  de  fatos
beneméritos, ou de grande relevância social ou moral.
(BITENCOURT,  Cezar  Roberto.  Tratado  de  Direito
Penal - Parte Geral, 8.ª ed., São Paulo, Saraiva, 2003,
p. 555). 

Já no que diz respeito às consequências do crime, constata-se

que a Magistrada fez referência a efeitos genéricos decorrentes da traficância,

isto  é,  utilizou-se  de  aspectos  inerentes  ao  tipo  penal,  do  que  resulta  a

impossibilidade de serem apontadas como desfavoráveis ao réu. 

No  entanto,  dentre  as  quatro  circunstâncias  judiciais  avaliadas

negativamente na sentença, como o acusado conformou-se com a valoração

negativa  dos  antecedentes,  até  porque  constam  02  (duas)  condenações

transitadas em julgado além do período de depuração da reincidência, deve

persistir tal circunstância judicial para fins de exasperação da pena-base.

Frise-se que a persistência de uma circunstância judicial negativa
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é  suficiente  para  a  exasperação  da  pena-base  além  do  mínimo  legal,

consoante jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS.  SUBSTITUTIVO  DE RECURSO
ESPECIAL.  INADMISSIBILIDADE.  ATENTADO
VIOLENTO AO PUDOR. PLEITOS DE NULIDADE DA
SENTENÇA  POR  FALTA  DE  FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA  DA  PENA-BASE,  REVISÃO  DA
DOSIMETRIA  E  ABRANDAMENTO  DE  REGIME.
MATÉRIAS  NÃO  SUSCITADAS  NA  ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUMENTO DA PENA
EM  RAZÃO  DE  UMA  ÚNICA  CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL  DESFAVORÁVEL.  POSSIBILIDADE.
REVISÃO DA DOSIMETRIA EM HABEAS CORPUS.
EXCEPCIONALIDADE.  REGIME  INICIAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
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. Os pedidos formulados na presente impetração não
foram examinados pelo Tribunal a quo, pois não foram
suscitados pela defesa nas razões da apelação, não
podendo este Superior Tribunal apreciá-los, sob pena
de incidir em indevida supressão de instância.
3. A presença de uma única circunstância judicial
desfavorável não impede a exasperação da pena-
base,  ainda  que  o  Juiz  sentenciante  não  se
manifeste sobre cada uma das demais, tidas assim
como favoráveis ao réu. Não há, portanto, nulidade
da sentença por falta de fundamentação.
4.  Em  sede  de  habeas  corpus,  deve  ser  evitada  a
modificação da sanção penal imposta pelas instâncias
ordinárias, que estão mais próximas dos fatos e são
soberanas na análise das provas contidas nos autos,
devendo  a  revisão  ser  concretizada  somente  nos
casos de flagrante ilegalidade ou teratologia no cálculo
da pena, o que não se verifica no caso.
5.  A  presença  de  uma  circunstância  judicial
desfavorável  justifica  a  escolha  do  regime  inicial
fechado para o início de cumprimento da pena do réu
condenado  a  8  anos  de  reclusão,  conforme
inteligência do art. 33, § 3º, do Código Penal.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC  287.859/PE,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe
01/12/2014)
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(destaquei)
Desta  feita,  subsistindo,  em  prejuízo  do  réu,  apenas  os

antecedentes,  promovo  a  readequação  das  penas-base,  fixando-as  em  05

(cinco anos) e 06 (meses) de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta dias-

multa), à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos

fatos.

Na 2ª fase, tendo em vista a verificação da reincidência (certidão

de antecedentes – fls. 124/127), agravo as penas-base em 06 (seis) meses de

reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, perfazendo um total de  06 (seis) anos

de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do

salário-mínimo vigente à época dos fatos, penas essas fixadas definitivamente,

haja vista a inexistência de causas de aumento, aliada ao fato de o réu, em

razão  de  seus  maus  antecedentes,  não  fazer  jus  à  causa  de  diminuição

disposta no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Uma  vez  promovidos  os  devidos  reparos  na  avaliação  das

circunstâncias judiciais e seus reflexos cálculo da pena, devem permanecer

incólumes os demais fundamentos consignados na sentença em relação ao

descabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

direitos, impossibilidade de suspensão condicional da pena e irrelevância de

detração para  fins  de  modificação do regime de pena corporal  inicialmente

estipulado.

Firme nessas razões, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo tão

somente para reduzir as penas, fixando-as em 06 (seis) anos de reclusão e

600  (seiscentos)  dias-multa,  a  razão  de  1/30  (um  trigésimo)  do  salário-

mínimo  vigente  à  época  dos  fatos,  mantendo-se  incólume  a  sentença  em

relação aos seus demais termos. Oficie-se.

É como voto.

                   Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha
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Ramos, Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do
relator,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des. Carlos
Martins Beltrão filho.  Presente à sessão o Exmo. Sr. Dr. Álvaro Cristino Pinto
Gadelha Campos, Procurador  de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 07 (sete) dias do mês de junho do

ano de 2016.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR
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