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APELAÇÃO CRIMINAL.  POSSE  ILEGAL  DROGAS
PARA USO PESSOAL E PORTE ILEGAL DE ARMA DE
USO  PERMITIDO.  CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.
POSSE  DE  ENTORPECENTES.  ALEGAÇÃO  DE
PRODUÇÃO  DE  PROVA  ILÍCITA.  INVASÃO  DE
DOMICÍLIO.  INOCORRÊNCIA.   DELITO  DE
NATUREZA  PERMANENTE.  ATUAÇÃO  POLICIAL
QUE,  NO  CASO,  NÃO  VIOLOU  DIREITOS
FUNDAMENTAIS.  PORTE ILEGAL DE ARMA. PEDIDO
DE  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  TIPO  PENAL
PREVISTO  NO  ART.  12  DO  ESTATUTO  DO
DESARMAMENTO.  DESCABIMENTO.  ARMA
APREENDIDA NO  VEÍCULO  DO  ACUSADO.  PEDIDO
DE  REDUÇÃO  DA  PENA-BASE  PARA  O  MÍNIMO
LEGAL. REPRIMENDA FINAL FIXADA NO PATAMAR
MINDINHO,  EM  FACE  DA  PRESENÇA  DE
ATENUANTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
EVIDENCIADA.  DETRAÇÃO.  CONSIDERAÇÃO  DO
PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. INTELIGÊNCIA DO
ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL ABERTO DE
CUMPRIMENTO DE PENA JÁ FIXADO NA SENTENÇA.
INTERESSE  RECURSAL  NÃO  EVIDENCIADO.
CONHECIMENTO  EM  PARTE  DO  RECURSO  E,  NA
PARTE CONHECIDA, DESPROVIMENTO.

-  O  crime  de  posse  de  substância  entorpecentes  cuida-se  de
delito  permanente,  pelo  que  é  lídima  a  atuação policial  que,
com base em informações fundadas, ingressam na residência do
acusado com a finalidade de apreender drogas. Operação que,
no caso concreto, mostrou-se eficaz.

-  Com  relação  ao  crime  de  porte  ilegal  de  arma  de  fogo,
descabe  o  pleito  de desclassificação da  conduta  delitiva  para
outra  mais  branda  se  comprovado  que  o  acusado  portava
voluntária e conscientemente a arma de fogo de uso permitido,



no interior do seu veículo.

- Carece de interesse recursal o pedido de redução da pena-
base para o mínimo legal,  quando a reprimenda definitiva é
fixada, após o reconhecimento de circunstâncias atenuantes, no
limite estipulado pela Lei Penal.

- A diretriz do legislador infraconstitucional, no art. 387, § 2º,
do CPP, acerca da detração, diz respeito ao regime inicial ao
cumprimento  de  pena,  permitindo  que  o  julgador  primevo
estabeleça um regime mais brando. No caso em tela, como fora
estabelecido o regime aberto, carece o recorrente de interesse
recursal nesse ponto.
  
VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos

acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  à unanimidade, em conhecer em parte do recurso e, na parte
conhecida, negar o provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Evandro Silva de
Oliveira contra a sentença das fls. 117/122, prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara
da Comarca de Esperança, Juíza Francilene Lucena Melo Jordão, nos autos da ação
penal acima numerada, promovida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba,  que
julgou procedente em parte a denúncia para lhe condenar pela prática do crime de
porte  ilegal  de arma de fogo de uso permitido (art.  14 da Lei  nº  10.826/2003),
aplicando a pena de 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze)
dias-multa, bem como desclassificou o crime previsto do art. 33 da Lei nº 11.343/06
(tráfico de drogas) para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, aplicando a pena de
advertência. 

Em  seguida,  nos  termos  do  art.  44  do  CP,  procedeu  a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais
sejam, interdição de direitos e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário
mínimo.

 
Narra  a  denúncia  que,  no  dia  10/06/2015,  por  volta  das

20hs:00min, nas proximidades do Posto Ferro Ferragens, na cidade e Esperança/PB, o
acusado foi  preso em flagrante,  portando um revólver Taurus calibre .38,  com duas
munições. Quando da realização de uma busca domiciliar autorizada judicialmente, em
sua  residência,  foi  encontrada  uma  espingarda  calibre  12,  com  as  especificações
alteradas, e munições calibre .38.

Destaca, ainda, a petição inicial que, em busca realizada pelos
policiais, na residência do acusado foi encontrado um pacote, contendo uma pedra de
14,6g de “crack”. 

Por tal fato, foi incurso no art.  14 da Lei nº 10.826/03 (porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido) e 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).



Denúncia recebida no dia 14 de agosto de 2015 (fl. 33).

Procedida a citação do acusado, este apresentou defesa prévia
(fls. 36/43).

Laudo de Exame de Eficiência de tiros em arma de fogo, fls.
100/103. 

Audiência de instrução, fls. 71/75.

Alegações finais pelo parquet  (fls.  104/107),  na  qual  foi
requerida a desclassificação do crime do art. 33 da Lei de Drogas para o delito do art. 28
da mesma lei. Alegações finais da defesa (fls. 108/115).

Sentença condenatória às fls. 117/122, julgando procedente em
parte a denúncia, condenando o réu como incurso na penalidade do art. 14 da Lei nº
10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), aplicando a pena de 02 (dois)
anos  de  reclusão,  além  do  pagamento  de  15  (quinze)  dias-multa.  Ademais,
desclassificou o crime previsto do art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) para o
delito do art. 28 da Lei de Drogas (posse para uso de entorpecentes), aplicando a pena
de advertência. 

Em  seguida,  nos  termos  do  art.  44  do  CP,  procedeu  a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam,
interdição de direitos e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Às  fls.  140,  foi  interposto  recurso  de  apelação.  Nas  razões
recursais, fls.  142/151, o apelante alega que: são nulas as provas advindas da busca
realizada na residência do acusado, uma vez que caracterizada a invasão de domicílio;
deve ser feita a desclassificação do delito do art. 14 do Estatuto do Desarmamento para
o tipo do art. 12, já que o artefato encontrado no interior do veículo e não estava ao
pleno alcance do recorrente; a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal; não
foi realizada a detração. 

Contrarrazões apresentadas  às  fls. 152/159, pugna  pela
manutenção da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora
de Justiça Maria Lurdélia Diniz de Alburquerque Melo, opinou pelo desprovimento do
recurso. (fls. 165/174). 

É o relatório.
VOTO:

Da nulidade das provas

Como  bem  destacou  a  ilustre  julgadora  primeva,  os  crimes
ligados à posse de substância entorpecentes cuidam-se de delitos permanentes, pelo que
é  lídima  a  atuação  policial  que,  com base  em informações  fundadas,  ingressam na



residência do acusado com a finalidade de apreender drogas, o que, no caso concreto, de
fato, ocorreu, como bem demonstra o auto de prisão em flagrante (fl.  05) e auto de
apreensão (fl. 11). 

Assim, não há falar em produção de prova ilícita,  inexistindo
violação à direito individual de natureza fundamental. Nesse sentido, destaco a posição
da jurisprudência, confira-se:

APELAÇÃO  CRIMINAL. TRÁFICO DE  DROGAS.  NULIDADE  DO
FEITO. PROVA  ILÍCITA.  INOCORRÊNCIA.  CRIME
PERMANENTE.  DESNECESSIDADE  DA  EXPEDIÇÃO  DE
MANDADO  DE BUSCA E APREENSÃO E AUTORIZAÇÃO  PARA
ENTRADA  NO DOMICÍLIO.  PRELIMINAR  REJEITADA.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  DELITO  DE  USO.
IMPOSSIBILIDADE.  CONTEXTO  PROBATÓRIO  SUFICIENTE
PARA A MANUTENÇÃO  DA CONDENAÇÃO.  DEPOIMENTO  DE
POLICIAIS. VALIDADE. DELITO DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  ORIGEM  ILÍCITA DA RES
FURTIVA.  provas. Se a prova dos autos, em seu conjunto, aponta para a
materialidade  e  autoria  do  crime  de tráfico  ELEMENTO SUBJETIVO.
DOLO.  CRIME  CONTRA  A  FÉ  PÚBLICA.  ADULTERAÇÃO  DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TROCA DE
PLACAS.  PROVAS  SUFICIENTES  DE  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  DELITIVAS.  RECURSOS  CONHECIDOS  E
DESPROVIDOS. Tratando-se  o  delito  de tráfico de  drogas  de  crime
permanente, cuja situação de flagrância se prolonga no tempo, a invasão da
residência do acusado sem expedição de mandado de busca e apreensão não
representa ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio,
não havendo cogitar-se em ilicitude das de drogas em desfavor dos réus, é de
se manter a sentença condenatória recorrida. Os depoimentos testemunhais
dos  policiais  envolvidos  na  prisão  do  réu,  desde  que  harmônicos  com o
contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos
para embasar  a  condenação.  Comete o crime de  receptação  o agente  que
adquire em proveito próprio coisa que sabe ser produto de crime, devendo ser
mantida a condenação se a prova dos autos, em seu conjunto, aponta para a
materialidade e a autoria do delito. Nos crimes de receptação, a prova do
elemento subjetivo é realizada por meios indiretos, devendo ser levado em
conta os indícios e as circunstâncias em que os fatos aconteceram. A troca das
placas de veículo automotor configura adulteração de sinal identificador, pois
evidente  a  tentativa  de  ludibriar  a  fé  pública,  bem jurídico  tutelado  pelo
tipo penal do art.  311  do  Código     Penal. (TJMG;  APCR  1.0701.14.026530-
0/001; Rel. Des. Adilson Lamunier; Julg. 24/05/2016; DJEMG 02/06/2016) 

Portanto, não há qualquer vício a inquinar a prova produduiza,
já que a própria Constituição Federal permite o ingresso no domicílio, onde se esteja
perpetrando crime, como no caso de posse de drogas, mesmo que para uso pessoal.

Da desclassificação do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03 para o delito do art. 12
do mesmo diploma.

Sabe-se  que  o  porte  ilegal  de  arma  de  fogo traz  risco  à  paz
social,  de  modo  que,  para  caracterização  da  tipicidade  da  conduta,  elencada no art.
14 da Lei nº 10.826/03, basta tão somente o porte de arma sem a devida autorização da
autoridade competente. Frise-se que o crime é de mera conduta e de perigo abstrato, não
tendo a Lei exigido efetiva exposição de outrem a risco.

No caso em deslinde, embora o recorrente tenha admitido que
o artefato apreendido lhe pertencia, entende que não estaria caracterizo o crime de
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porte ilegal, mas sim de posse, já que a arma estava na parte de trás do veículo.

Ocorre que a localização da arma no interior do automóvel não
tem o condão de descaracterizar o tipo penal do art. 14 do Estatuto do Desarmamento,
sendo  suficiente,  para  configuração  do  delito,  a  presença  da  arma  no  interior  do
automóvel, o qual, diga-se, não pode ser equiparado à residência. Logo, não merece
guarida a tese levantada pela defesa.   

Nessa linha, destaco a posição da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUME-
RAÇÃO  RASPADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE.  ARMA
APREENDIDA NA RUA. INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO. SUBSTI-
TUIÇÃO  POR  RESTRITIVA DE  DIREITOS.  RÉU  REINCIDENTE
COM ANTECEDENTES. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PRI-
VATIVA DE  LIBERDADE.  NECESSIDADE.  RECURSO  PARCIAL-
MENTE  PROVIDO. 1.  Trata-se  de  crime  de porte  de  arma,  e  não
de posse, a arma e munições localizadas dentro de um carro estacionado
na rua, vez que não se trata de casa ou local de trabalho.  2. Não confessa
o crime o agente que permanece em silêncio na fase inquisitória e em juízo
nega qualquer envolvimento com o crime. 3. Não faz jus à substituição de
pena o agente que registra antecedentes penais e é reincidente. 4. A pena pe-
cuniária deve ser fixada de forma proporcional à privativa de liberdade. 5.
Recurso parcialmente provido. V.V.. A proporcionalidade da pena de multa
não  consiste  na  aproximação ou distanciamento  da  sanção  em relação  ao
mínimo legal, mas, sim, de forma coesa, racional e equitativa, em verificar as
margens  de  cominação  (mínimo  e  máximo)  das  reprimendas  estabeleci-
das. (TJMG; APCR 1.0024.14.191302-0/001; Rel. Des. Marcilio Eustaquio
Santos; Julg. 02/07/2015; DJEMG 10/07/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL. Porte de arma de fogo. Autoria e materialidade
incontestes. Pleito de desclassificação para posse irregular de arma de fogo.
Impossibilidade. Artefato conduzido pelo réu em seu carro, que, portanto,
saiu  do  âmbito  residencial.  Configuração  do  porte  ilegal.  Pedido  de
incidência  da  abolitio  criminis  temporalis  prejudicado.  Inviabilidade  de
aplicação às hipóteses de delito de porte ilegal de arma de fogo. Alegação
de atipicidade da conduta, por estar a arma desmuniciada. Crime de mera
conduta e perigo abstrato. Bem jurídico tutelado. Segurança pública e paz
social.  Prescindibilidade  de  resultado  naturalístico.  Manutenção  da
condenação. Desprovimento do apelo.  A conduta de levar consigo arma
de fogo em seu carro, por si só, configura o crime de porte ilegal de
arma  de  fogo,  visto  que,  dessa  forma,  o  artefato  sai  do  âmbito
residencial  ou  do trabalho  do agente,  não  podendo ser enquadrada
como mera posse irregular. As hipótese excepcionais previstas  nos arts.
30, 31 e 32 da Lei nº 10.826/2003. Beneficiaram unicamente os possuidores
e  proprietários  de  arma  de  fogo,  enquanto  as  mantivessem  no  espaço
privado  de  suas  casas  ou  residências,  entendidos  como  aqueles  não
expostos  ao  público.  Logo,  a  abolitio  criminis  temporalis  prevista  nos
mencionados  dispositivos  do  estatuto  é  aplicada  tão  somente  ao  delito
de posse irregular de arma de fogo. O delito de porte ilegal de arma de fogo
é de perigo abstrato e de mera conduta, reconhecidamente constitucional,
consoante entendimento pacífico nos tribunais superiores, visto que o bem
jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social. Sendo o crime de
porte ilegal de arma de fogo de perigo abstrato, irrelevante o fato de estar o
artefato  desmuniciado  no  momento  da  prisão  em  flagrante  do  réu,
notadamente quando comprovado o potencial lesivo da arma por exame de
eficiência  de  disparos. (TJPB;  ACr  026.2009.000671-4/001;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  João  Benedito  da  Silva;  DJPB
20/06/2013; Pág. 15)
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Da fixação da pena-base no mínimo legal

No caso, o magistrado aplicou a pena-base de 02 (dois) anos e
06 (seis) meses de reclusão, além de 15 dias-multa, tendo considerado desfavorável ao
réu  apenas  a  culpabilidade.  Em  seguida,  por  reconhecer  a  presença  de  duas
circunstâncias atenuantes (confissão espontânea e  menor de 21 anos na data do fato),
diminuiu a reprimenda para 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, além 10 dias-
multa, pena esta que tornou definitiva.

Sabe-se  que  o  deleito  previsto  no  art.  14  do  Estatuto  do
Desarmamento (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) prevê a pena entre 02
(dois) e 04 (quatro) anos de reclusão. 

Observa-se, porém, que, com a aplicação das atenuantes acima
destacadas, a pena final do sentenciado restou no importe de 02 (dois) anos, atingindo,
pois, o mínimo legal estabelecido pelo legislador.

Ocorre que independentemente da revisão da pena-base, reputo
que o apelante carece de interesse recursal nesse ponto, uma vez que a reprimenda fora
fixada no mínimo legal. 

Ademais,  mesmo  que  revista  a  pena-base  para  o  patamar
mindinho,  a  aplicação  das  circunstâncias  atenuantes  não  permite  a  redução  da
reprimenda para abaixo desse limite, conforme preconiza a Súmula 231 do E. STJ.

Eis a posição da jurisprudência:

JUIZADO  ESPECIAL  CRIMINAL.  CRIME  DE  DIREÇÃO  DE
VEÍCULO  AUTOMOTOR  SEM  PERMISSÃO  OU  HABILITAÇÃO.
AUTORIA E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  PENA FIXADA
NO  MÍNIMO  LEGAL.  RECURSO  DA
DEFESA. AUSÊNCIA DE INTERESSE  RECURSAL NA  REDUÇÃO
DA SANÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O recorrente,  de forma
livre e voluntária, dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida
permissão para dirigir ou habilitação, causando acidente de trânsito, motivo
pelo qual foi condenado pela prática do crime descrito no art. 309 do CTB. A
pena definitiva  foi  fixada  no  mínimo legal,  isto  é,  em 6  (seis)  meses  de
detenção.  A  defesa  recorre  da  sentença  condenatória,  pugnando
pela redução da pena-base arbitrada pelo magistrado. Contudo, entendo
estar ausente o interesse recursal da defesa diante da impossibilidade de
obtenção de qualquer melhora na situação do réu com o provimento do
recurso.  Como  se  sabe,  o  Código Penalpátrio  adota,  para  fins  de
dosimetria, o Sistema Trifásico, em qual são consideradas, em primeiro
lugar, as circunstâncias judiciais do art. 59; em seguida, as atenuantes e
agravantes; e, por último, as causas de aumento e de diminuição (art. 68
do CP). O exame das fases é feito de forma sucessiva e na primeira e na
segunda fase é necessário respeitar os limites descritos nos tipos penais
para estabelecer a quantidade de pena aplicável. Com efeito, conforme
jurisprudência pacífica e sumulada, nos termos do enunciado nº 231 do
STJ,  a  incidência  de atenuante não  autoriza  a  redução  da  pena  para
aquém do mínimo legal. No caso dos autos, embora a pena-base tenha
sido arbitrada um pouco acima do mínimo, a aplicação da atenuante da
menoridade relativa,  na segunda fase  da dosimetria,  conduziu  a uma
sanção fixada no patamar mínimo previsto na Lei, ou seja, já atingiu a
margem  limite,  a  qual  deve  ser  obedecida  nas  fases  iniciais.  Assim,
reduzir a pena-base,  na espécie,  apenas resultaria na desconsideração
da atenuante da menoridade relativa, mas não ensejaria a redução da
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pena final  estabelecida em sentença.  Não  havendo qualquer causa  de
diminuição  a  ser  considerada  na  terceira  fase,  não  há  espaço  para
alteração da pena arbitrada pelo juízo a quo. Ante a falta de utilidade no
provimento jurisdicional, não deve ser conhecido o recurso interposto.
Recurso não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A
Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5º,
da Lei nº 9.099/95. (TJDF; APR 2016.06.1.006053-8; Ac. 100.8981; Terceira
Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Eduardo Henrique Rosas;
Julg. 04/04/2017; DJDFTE 17/04/2017)

 APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O  PATRIMÔNIO.
ROUBO  MAJORADO  PELO  USO  DE  ARMA  BRANCA.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA CERTAS E  INCONSTESTADAS.
MAJORANTE CONFIGURADA. APENAMENTO CONFIRMADO.
(...) Ausência de interesse recursal da defesa na sua pretensão de redução
da pena-base, uma vez que a decisão singular já a estabeleceu no mínimo
legal.  Outrossim,  correto  o  posicionamento  da  origem,  no  sentido  de
reconhecer  a  existência  de  circunstância atenuante e  não  reduzir  a  pena
aquém do mínimo, observado o limite trazido pela Súmula nº 231 do STJ.
Disposição de ofício. Reconhecido o direito à detração do período de prisão
cautelar cumprida nos autos deste processo. Apelo defensivo desprovido,
com  disposição  de  ofício.  Unânime. (TJRS;  ACr  0161263-
75.2016.8.21.7000; Passo Fundo; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Ícaro
Carvalho de Bem Osório; Julg. 23/03/2017; DJERS 31/03/2017)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRIBUNAL DO  JÚRI.  CONDENAÇÃO
PELO CRIME DO ART. 121, §1º DO CÓDIGO     PENAL. RECURSO
EXCLUSIVO DA DEFESA FULCRADO NAS HIPÓTESES DO ART.
593, III, “D” E “C”, DO CPP. 
(...).  3. Erro no tocante à aplicação da pena. Inocorrência.  Incidência de
circunstância atenuante que  não  pode  conduzir  a  sanção abaixodo  piso
legislativo.  Súmula  nº  231  STJ.  Fração  de  redução  do  privilégio  eleita
segundo a discricionariedade do juiz.  Fundamentação correta.  Preliminar
acolhida.  Apelo  parcialmente  conhecido  e,  na  parte  remanescente,
desprovido. Não  há  que  se  conhecer  do  recurso  na  parte  em  que
sustenta  injustiça  no  tocante  à  aplicação  da  reprimenda,  sob  o
argumento  de  que  a pena-base teria  sido  fixada  acima  do mínimo
legal sem fundamentação válida, quando, na verdade, a sanção basilar
já foi estabelecida no piso legislativo quando da prolação da sentença
pelo  juízo a  quo,  faltando,  portanto, interesse  recursal nesse  aspecto.
(...). (TJMT;  APL 120832/2016;  Capital;  Rel.  Des.  Gilberto  Giraldelli;
Julg. 22/02/2017; DJMT 03/03/2017; Pág. 89)

Assim,  considerando  o  fato  de  que  a  pena  definitiva  restou
estabelecida no mínimo legal e a incidência apenas de circunstâncias atenuantes não
pode implicar em redução da reprimenda abaixo do mínimo previsto na Lei Penal, não
conheço do recurso nesse ponto.

Da detração

Não se desconhece,  é bem verdade,  que a detração penal,  nos
termos previstos no art.  387, § 2º, do CPP, deve ser aplicada pelo Juízo de primeiro
grau, no momento da sentença condenatória, para fixar o regime inicial de cumprimento
de pena, especificamente quando significar a efetiva possibilidade de modificação no
regime inicial de cumprimento da reprimenda. 

Nesse sentido, destaco a posição da jurisprudência:
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PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO  PRÓPRIO.  INADEQUAÇÃO.  ASSOCIAÇÃO  PARA  O
TRÁFICO TRANSNACIONAL. DETRAÇÃO. PERÍODO DE PRISÃO
PROVISÓRIA.  COMPUTAÇÃO.  CUMPRIMENTO  INICIAL
EM REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  FAVORÁVEIS.  HABEAS  CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFICIO. 1. Esta corte e
o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não
cabe habeas  corpus substitutivo  do  recurso  legalmente  previsto  para  a
hipótese,  impondo-se  o  não  conhecimento  da  impetração,  salvo  quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2.
O art. 387, § 2º, do CPP permite ao julgador que compute o período em
que  o  réu  permaneceu  encarcerado  provisoriamente  como  de
efetivo cumprimento de pena para a escolha do regime inicial. 3. Hipótese
em que, descontado da pena o período em que a paciente permaneceu presa,
resulta num apenamento final de 3 anos, 10 meses e 23 dias de reclusão e,
considerando todos os aspectos favoráveis à paciente, é justa a promoção do
referido  desconto  para  a  escolha  do  cumprimento  inicial  do  regime
apropriado à ré, in casu, o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, "c ", do Código
Penal.  4.  Habeas corpus não conhecido.  Ordem concedida de ofício. (STJ;
HC 352.619; Proc. 2016/0084583-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro
Dantas; DJE 17/05/2016) 

PENAL.  HABEAS  CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. TRÁFICO  DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI   N.   11.343/2006.   QUANTIDADE
NÃO   EXPRESSIVA   DA  DROGA. APLICABILIDADE  EM MENOR
EXTENSÃO.  REGIME  PRISIONAL.  PENA  INFERIOR  A  QUATRO
ANOS.   RÉU   PRIMÁRIO   E  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
FAVORÁVEIS.  MODO   ABERTO.   SUBSTITUIÇÃO   DA   PENA
PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR RESTRITIVAS   DE   DIREITO.
POSSIBILIDADE.   PLEITO  DE  DETRAÇÃO. PREJUDICADO. WRIT
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...) 6.  Estabelecida a pena definitiva em 2 anos e 11 meses de reclusão, a
verificada  a  primariedade  do  agente  e  sendo  favoráveis  as circunstâncias
do art. 59 do CP, o regime aberto é o cabível para o início  do  cumprimento
da  pena  privativa de liberdade, a teor do contido  no  art.  33,  §  2º, "c", e §
3º, do Código Penal, valendo anotar  que  não  é  excessiva a quantidade de
droga apreendida - 33 tubos  plásticos de cocaína (24,4 g) e 4 invólucros de
maconha ( 5,7 g).

7.  Preenchidos  os  requisitos legais do art. 44 do Código Penal, é cabível   a
substituição   da  pena  privativa  de  liberdade  por restritivas de direito.

8.  Concedido  o regime mais brando para início da execução penal, o
pleito de aplicação do instituto da detração está prejudicado.

9.  Habeas  corpus  não  conhecido. Ordem concedida, de ofício, para aplicar
o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de  1/2, ficando a
pena final em 2 anos e 11 meses de reclusão, mais pagamento  de  291  dias-
multa,  bem  como  para  fixar  o  regime  inicial  aberto  e  substituir  a  pena
privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser fixada pelo Juízo das
Execuções.

(HC  378.889/SP,  Rel.  Ministro  RIBEIRO  DANTAS,  QUINTA TURMA,
julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017)

APELAÇÕES  CRIMINAIS.  CRIMES  DE  ESTELIONATO,
RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO  AUTOMOTOR,  FALSIFICAÇÃO  DE  DOCUMENTO
PÚBLICO  E  FALSIDADE  IDEOLÓGICA  EM  CONTINUIDADE
DELITIVA (CP, ARTS. 171, CAPUT, 180, CAPUT, 311,  CAPUT, 297,
CAPUT, E 299, CAPUT, C/C O 71, CAPUT). SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA DAS IMPUTAÇÕES. RECURSOS DOS ACUSADOS.
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1.  CONTINUIDADE  DELITIVA  CP, ART.  71,  CAPUT).
RECONHECIMENTO  NA  SENTENÇA. INTERESSE
RECURSAL (CPP,  ART.  577,  PAR.  ÚN.  ).  2.  FALSIFICAÇÃO  DE
DOCUMENTO  PÚBLICO  E  FALSIDADE  IDEOLÓGICA.  CRIME-
MEIO. POTENCIALIDADE LESIVA. CONSUNÇÃO (STJ, SÚMULA
Nº 17). 3. ESTELIONATO. 3.1.1. PROVA DA AUTORIA E DO DOLO.
PALAVRAS  DA VÍTIMA.  DOCUMENTOS E  LAUDOS PERICIAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CRIME.  VENDA  DE  VEÍCULOS
ROUBADOS  E  CLONADOS.  DOCUMENTOS  E  PROCURAÇÕES
FALSAS. 3.1.2. FRAUDE BILATERAL. 3.1.3. REPARAÇÃO. CAUSA
DE  DIMINUIÇÃO  (CP.  ART.  16).  3.2.  ELEMENTOS
INFORMATIVOS.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  EM  JUÍZO.
CONDENAÇÃO IMPOSSÍVEL (CPP, ART. 155).  4.  ADULTERAÇÃO
DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PROVA
DA AUTORIA. VENDAS DE AUTOMÓVEIS. ELEMENTO ISOLADO.
IN  DUBIO  PRO  REO.  5.  RECEPTAÇÃO.  5.1.  PROVA DO  DOLO.
CIRCUNSTÂNCIAS  DELITIVAS.  CIÊNCIA  DA  ORIGEM
CRIMINOSA.  5.2.  AGENTES  COMERCIANTES  DE  VEÍCULOS.
RECEPTAÇÃO  QUALIFICADA  (CP, ART.  180,  §§  1º  E  2º).
RECLASSIFICAÇÃO  DA CONDUTA (CPP,  ART.  383,  CAPUT).  6.
CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. NÚMERO DE INFRAÇÕES.
7.  REGIME  INICIAL  DE CUMPRIMENTO  DE  PENA.  SANÇÃO
INFERIOR  A  4  ANOS.  PRIMARIEDADE.  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS  FAVORÁVEIS. REGIME  ABERTO (CP,  ART.  33,  §  2º,
ALÍNEA  "A").  8. DETRAÇÃO  (CPP.  ART.  387,  §  2º).  REGIME
INICIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. 9. SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE  LIBERDADE  POR  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.
REQUISITOS PREENCHIDOS (CP, ART. 44).
(...) 8. A detração da pena prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo
Penal serve  para  a  fixação  do  regime  inicial  de  cumprimento  e  deve  ser
observada  pelo  juiz  da  sentença,  não  se  confundindo  com progressão  de
regime  de  competência  do  juízo  da  execução  penal;  fixado  o regime
aberto para o início do resgate da reprimenda corporal não há aplicabilidade
do comando legal ao caso. 9. Em favor do agente primário condenado à pena
inferior a quatro anos de reclusão por crimes cometidos sem violência ou
grave ameaça à pessoa e que conta com circunstância judiciais favoráveis é
possível  a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por  restritivas  de
direitos.  RECURSO  DE  J.  L.  C.  PARCIALMENTE  CONHECIDO  E
PROVIDO  EM  PARTE;  RECURSO  DE  L.  T.  CONHECIDO  E
PARCIALMENTE PROVIDO; DE OFÍCIO, RECLASSIFICADAS PARTE
DAS CONDUTAS NARRADAS NA DENÚNCIA. (TJSC; ACR 0015692-
54.2014.8.24.0018; Chapecó; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio
Rizelo; DJSC 10/03/2017; Pag. 356)

Verifica-se que a diretriz do legislador, no art. 387, § 2º, do CPP,
como bem reconhece o próprio apelante em suas razões recursais, diz respeito ao regime
inicial  ao  cumprimento  de  pena,  permitindo que  o  julgador  primevo estabeleça  um
regime prisional mais brando. Todavia, no caso em tela, como já fora estabelecido o
regime aberto, carece de interesse recursal o apelante nesse ponto.

Ante  o  exposto,  conheço  em parte  do  recurso  e,  na  parte
conhecida, nego provimento.

Considerando que a pena privativa de liberdade foi substituída
por restritiva de direito, a expedição de guia de execução provisória da pena deve ser
feita após o trânsito em julgado.

É como voto.
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Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,
relator,  Marcos William de Oliveira (Juiz Convocado, com jurisdição limitada,  para
substituir o Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio), revisor, e João Benedito da Silva.

Presente à sessão o  Excelentíssimo  Senhor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, 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, 15 de agosto de 2017.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
                            Relator




