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APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO. APELO DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  REFORMA  DA
SENTENÇA.  REQUISITOS  LEGAIS  NÃO
OBSERVADOS.  INOCORRÊNCIA.
OBSERVÂNCIA DOS  ARTS  59  E  68  DO  CP.
DESPROVIMENTO.

Não  existe  vedação  legal,  no  sentido  de  que  a
reincidência pode ser analisada na primeira fase
da dosimetria da pena ou na segunda fase para
agravar a pena, sendo uma discricionariedade do
juiz. 

No  que  concerne  à  análise  das  circunstâncias
judiciais do art. 59 do Código Penal, observa-se na
decisão vergastada que o juiz, conquanto de forma
sucinta,  analisou-as  de  maneira  satisfatória  e
suficiente,  não  acarretando  nenhum  prejuízo  ao
réu ou prejudicando a correta aplicação da pena.

A lei não obriga o juiz à análise minuciosa de cada
circunstância judicial prevista no art. 59 do Código
Penal.  Enfim,  o  juiz  pode  fundamentar  a  sua
decisão de forma sucinta, o que não se admite é
que essa decisão seja proferida de forma ilógica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;



Apelação Criminal Nº 0000022-52.2016.815.0051

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em  NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal (fl. 126) manejada pelo Ministério

Público contra sentença proferida pelo Juízo da comarca de São João do Rio

Peixe (fls. 113/116), que condenou Wiviano Lisboa Bezerra à reprimenda de 08

(oito)  anos de  reclusão,  em regime inicial  fechado,  e  600  (seiscentos)

dias-multa, como incurso nas penas do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, por ter

Wiviano  Lisboa  Bezerra,  no  dia  05  de  janeiro  de  2016,  trazido  consigo

substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação

legal ou regulamentar.

Nas razões recursais (fls. 127/131), requer o apelante a reforma

da sentença, vez que, apesar de ter condenado o réu nas penas do art. 33, Lei

11.343/06, o  quantum da pena aplicada não se coaduna com o ordenamento

jurídico, nem com a instrução criminal, padecendo de error iudicando. Sustenta,

inicialmente, a modificação da pena-base do réu para 07 (sete) anos e 06 (seis)

meses,  por  valoração  negativa  das  circunstâncias  judiciais  relativas  à

“circunstâncias do crime” e “personalidade”. 

Por fim, em relação a segunda fase da dosimetria penal, pleiteia a

aplicação da circunstância agravante prevista no art.61, I, CP, por ser, o réu

reincidente em crime doloso, conforme demonstra a certidão de antecedentes

criminais dos autos. Desta feita, considerando a circunstância agravante em

comento, requer, o aumento da pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses,

estabelecendo-se uma pena final  de  08 (oito)  anos  e  09 (nove)  meses  de

reclusão.

Intimado para oferecer as contrarrazões, Wiviano Lisboa Bezerra

Desembargador João Benedito da Silva
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pugna  pelo  desprovimento  do  recurso  interposto  pelo  Ministério  Público,

devendo ser mantida a sentença guerreada (fls. 136/139).

A  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  Parecer  (Amadeus  Lopes

Ferreira - Promotor de Justiça Convocado – fls.146/151) pelo desprovimento do

recurso, para que seja mantida a sentença guerreada.

É o relatório.

VOTO

Narra a inicial que o acusado,  no dia 05 de janeiro de 2014, por

volta de 10h e 30 min, após denúncia anônima à guarnição da Polícia Militar, foi

encontrado na Praça Central  do município de Triunfo, com 23 (vinte e três)

papelotes de substância similar a maconha, R$ 76,00 (setenta e seis reais) em

dinheiro.

Segundo ainda consta  na exordial,  a  quantidade de droga e  a

maneira  como  ela  estava  disposta  levam  à  inevitável  conclusão  de  que  a

mesma seria negociada, contribuindo de forma relevante para o sucesso da

proliferação e distribuição de substâncias entorpecentes.

Emerge  dos  autos,  ainda,  que  o  denunciado  já  estava  sendo

investigado pela Polícia Militar, anteriormente, diante de denúncias anônimas

de que este comercializava substâncias entorpecentes na região.

Por essa conduta ilícita, Wiviano Lisboa Bezerra foi denunciado

pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Ultimada a instrução criminal, foi julgada procedente a pretensão

punitiva Estatal, para condenar o acusado nas sanções do art. 33 da Lei 11.

343/2006,  a uma reprimenda definitiva  de  08 (oito)  anos de reclusão,  em

Desembargador João Benedito da Silva
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regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa. 

 Inconformado,  o  Ministério  Público  interpôs  apelo, suplicando

pela reforma da sentença, para que a pena base do réu seja modificada para

07 (sete) anos e 06 (seis) meses, por valoração negativa das circunstâncias

judiciais relativas à “circunstâncias do crime” e “personalidade”, bem como pela

aplicação da agravante da reincidência apenas na segunda fase da aplicação

da pena. 

Razão não lhe assiste.

A materialidade e a autoria delitiva são incontestes, inclusive, não

fora objeto do recurso.

Dessa forma, passo a analisar a pretensão do ora Apelante, que

busca a reforma do decisum, tão somente, com relação à reprimenda aplicada.

Todos  esses  dispositivos  remetem  o  aplicador  do  direito  à

individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de

pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à

repressão do delito perpetrado.

Assim,  para  chegar  a  uma  aplicação  justa  da  lei  penal,  o

sentenciante,  dentro  dessa  discricionariedade  juridicamente  vinculada,  deve

atentar-se  para  as  singularidades  do  caso  concreto,  devendo,  na  primeira

etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelos oito elementos relacionados no

caput do artigo 59 do Código Penal, verbis:

Art.  59  -  O  juiz,  atendendo  à  culpabilidade,  aos
antecedentes, à conduta social, à personalidade do
agente,  aos  motivos,  às  circunstâncias  e
conseqüências  do  crime,  bem  como  ao
comportamento da vítima, estabelecerá, conforme
seja  necessário  e  suficiente  para  reprovação  e

Desembargador João Benedito da Silva
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prevenção do crime: 

Especialmente,  quando  considerar  desfavoráveis  as

circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar,  motivadamente, as suas

razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93,

inciso IX, da Constituição da República. 

In casu,  analisando minuciosamente a sentença hostilizada (fls.

113/116), e observando a pena-base, entendo que a fixação da mesma acima

do mínimo legal se mostrou justa e razoável ao caso. 

Como visto, o representante do Ministério Público, em relação à

agravante da reincidência, não concorda que a mesma seja analisada como

circunstância judicial  desfavorável,  devendo ser  considerada para agravar  a

pena, na segunda fase da dosimetria. É premente que se deixe claro que não

existe vedação legal, no sentido de que a reincidência pode ser analisada na

primeira fase da dosimetria da pena ou na segunda fase para agravar a pena,

sendo uma discricionariedade do juiz. À luz do princípio do livre convencimento

motivado, o magistrado apreciará livremente as provas, desde que fundamente

na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.

Neste  sentido,  o  Supremo  Tribunal  Federal  tem  jurisprudência

firmada de que o sistema do livre convencimento motivado é que predomina

em nosso país. Vejamos:

Vige  em  nosso  sistema  o  princípio  do  livre
convencimento  motivado  ou  da  persuasão  racional,
segundo o qual compete ao Juiz da causa valorar com
ampla  liberdade  os  elementos  de  prova  constantes
dos autos, desde que o faça motivadamente, com o
que  se  permite  a  aferição  dos  parâmetros  de
legalidade  e  de  razoabilidade  adotados  nessa
operação  intelectual.  Não  vigora  mais  entre  nós  o
sistema  das  provas  tarifadas,  segundo  o  qual  o
legislador  estabelecia  previamente  o  valor,  a  força
probante  de  cada  meio  de  prova”  (RHC  91.161,
Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 25.4.2008).

Desembargador João Benedito da Silva
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No que concerne à análise das circunstâncias judiciais do art. 59

do Código Penal, observa-se na decisão vergastada que o juiz, conquanto de

forma  sucinta,  analisou  aquelas  de  maneira  satisfatória  e  suficiente,  não

acarretando nenhum prejuízo ao réu ou prejudicando a correta aplicação da

pena.

O quantum final da reprimenda fixada se apresenta satisfatório ao

caso  concreto,  visto  que  as  circunstâncias  judiciais  estão  fundamentadas

devidamente, dentro dos critérios da discricionariedade do juízo. 

É  que  a  lei  não  obriga  o  juiz  à  análise  minuciosa  de  cada

circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal. Enfim, o juiz pode

fundamentar a sua decisão de forma sucinta, o que não se admite é que essa

decisão seja proferida de forma ilógica.

Sendo assim, não merece reparo a decisão atacada, devendo ser

mantida por seus próprios fundamentos.

Forte em tais razões, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

Expeça-se Guia de Execução Provisória.

É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele

participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da

Silva, relator, e  Aluisio Bezerra Filho (Juiz de Direito com jurisdição limitada

para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.    Luis  Silvio  Ramalho  Junior).  Ausentes,

justificadamente,   Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e  Márcio  Murilo  da  Cunha

Desembargador João Benedito da Silva
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Ramos.  Presente  à  Sessão  o  Exmo.  Dr.  Rodrigues  Marques  da  Nóbrega,

Promotor 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, aos 01 (primeiro) dia do mês de agosto do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


