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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  TRÁFICO
ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.  SENTENÇA.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL. APELO. DOSIMETRIA DA PENA.
AGRAVANTE.  REINCIDÊNCIA.  AUMENTO  DA
PENA-BASE.  AFASTAR  A  CAUSA  DE
DIMINUIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  PROVA
ANEXADA AOS AUTOS APÓS PROLAÇÃO DA
SENTENÇA. APELO DESPROVIDO.

O artigo 155 do CPP é claro ao dispor que o juiz
formará  sua  convicção  pela  livre  apreciação  da
prova  produzida  em  contraditório  judicial.  Logo,
não pode ser sua decisão tida por errônea quando
tomou  por  base  os  elementos  que  tinha  a  sua
disposição naquele instante, não havendo, assim,
como ser operada a reforma quando o pedido se
baseia em prova nova.

Vistos, relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

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, EM DESARMONIA COM O PARECER
MINISTERIAL.

RELATÓRIO
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Cuida-se de Apelação Criminal  interposta pelo  Representante

do Ministério Público  a quo face a sentença de fls.  80/91,  proferida pelo

Juízo  de  Direito  da  6ª  Vara  Mista  da  comarca  de  Patos que,  julgando

procedente a pretensão punitiva estatal, condenou Rafael Soares da Silva a

uma pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa,

pela prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Na  mesma  oportunidade,  foi  a  pena  privativa  de  liberdade

convertida em duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços

gratuitos à entidade pública e interdição temporária de direitos.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  98/103),  pleiteia  o  Parquet a

reforma  da  sentença,  especificamente  no  que  pertine  à  dosimetria,  para

aumentar a pena-base, afastar a causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei

n. 11.343/06 e reconhecer a agravante genérica de reincidência, fixando a pena

definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e

680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, eis que o Apelado seria pessoa dedicada

à atividade criminosa e reincidente.

Contra-arrazoando (fls.  105/108),  o  réu Rafael  Soares da Silva

pugnou pela manutenção integral da sentença objurgada.

A douta Procuradoria de Justiça, por intermédio do Procurador de

Justiça Joaci Juvino da Costa Silva, exarou o parecer de fls. 114/117, opinando

pelo provimento do apelo para expurgar da sentença a diminuição da pena

prevista no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, reconhecendo, além do mais,

a  agravante  genérica  da  reincidência,  cassando  a  aplicação  da  pena

alternativa.

É o relatório.

VOTO



Apelação Criminal n. 0003659-90.2016.815.0251

O recurso apelatório em lume limita-se a questionar a dosimetria

da pena, a qual transcrevo:

De seus antecedentes informa não ter  recebimento
[sic] condenação anteriormente.
Culpabilidade manifesta  e  intensa,  imbuída  em um
único propósito, comercializar e fornecer droga.
De sua conduta social nada de mácula anterior ficou
registrada.
Sua  personalidade, a  qual  trata  da  índole  do
acusado,  ao  seu  caráter,  aos  seus  atributos  morais
íntimos,  demonstra  fraqueza,  já  que  comercializava
produto contra saúde pública, que destrói famílias.
O motivo do crime foi, por certo, o interesse material,
financeiro, econômico, etc.
As  circunstâncias são  desfavoráveis,  vez  que  se
tratava de grande quantidade e diversidade de drogas
que,  se  fosse  introduzida  no  comércio,  certamente
contribuiria para o agravamento do problema social da
dependência de drogas por parte de jovens, adultos e
não raras vezes, de crianças na nossa cidade.
Consequências –  graves,  o  tráfico  de  drogas  é
problema para a saúde pública,  já  que desencadeia
inúmeros  problemas  biopsicossociais,  incluindo  a
violência e a criminalidade.
Quanto ao comportamento da vítima, não contribuiu
para o ilícito perpetrado pelo réu, visto que é a própria
sociedade.
Alicerçado ainda no art. 68 do CP, fixo em 1ª fase, a
pena-base no mínimo legal  em 05 (cinco)  anos de
reclusão  e  500  (quinhentos)  dias-multa, o  dia  à
base de 1/30 do salário vigente à época – art. 43 da
Lei n. 11.343/06.
Desconheço,  em 2ª  fase,  a  presença de  atenuante,
bem como de circunstâncias agravantes.
Em 3ª fase, reconheço a causa de diminuição prevista
no §4º do art. 33 (redução de um sexto a dois terços),
por  ser  o  réu  primário  e  não  existir  nos  autos
informações  de  ser  integrante  de  organização
criminosa  ou  se  dedique  a  atividades  criminosa,
apesar de responder a ação penal por crime de dano
qualificado,  bem  como  já  ter  respondido  a  vários
outros processos, anteriormente, o que poderia servir
para  até  mesmo  afastar  a  incidência  da  causa  de
diminuição  aqui  analisada,  à  luz  do  julgado  (Resp
1.4310911/SP,  Min.  Félix  Fischer),  motivo  pelo  qual
diminuo a pena em 1/5 (um quinto), estabelecendo a
pena privativa de liberdade em 04 (quatro)  anos de
reclusão  e  a  pena  de  multa  em 400  (quatrocentos)
dias-multa. (fls. 89/90).

Em  suas  razões  recursais  (fls.  98/103),  pleiteia  o  Parquet a

reforma  da  sentença,  especificamente  no  que  pertine  à  dosimetria,  para
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aumentar a pena-base, afastar a causa de diminuição do §4º do art. 33 da

Lei n. 11.343/06 e reconhecer a agravante genérica de reincidência,  fixando

a pena definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de

reclusão  e  680  (seiscentos  e  oitenta)  dias-multa,  eis  que  o  Apelado  seria

pessoa dedicada à atividade criminosa e reincidente.

No  entanto,  verifico  que  a  certidão  que  consta  que  o  réu  foi

condenado  na  ação  penal  n.  0002823-82.2015.815.0371  foi  anexada  ao

caderno processual em momento posterior à sentença, mais exatamente às

fls. 90/93, tendo o magistrado primevo considerado em sua decisão a certidão

de fls. 50/51, a qual não constava nada que pudesse macular os antecedentes

do ora Apelado.

Nota-se,  nesse  quadrante,  que  considerar  a  certidão  nesse

instante  processual  para  reformar  a  pena  do  réu  afrontaria  os  princípios

constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa,

eis que o período da instrução criminal já havia sido encerrado.

Ora, o artigo 155 do CPP é claro ao dispor que o juiz formará sua

convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial.

Logo, não pode ser sua decisão tida por errônea quando, ao revés, tomou por

base os elementos que tinha a sua disposição naquele instante, não havendo,

assim, como ser operada a reforma ora pleiteada por se tratar de prova nova.

Ainda  que  se  admita,  por  força  do  art.  3º  do  CPP,  a

suplementariedade do CPC, o art.  397 do codex revogado ou o art.  435 do

CPC/2015, há de se considerar que toda prova deve ser produzida antes da

sentença, vez que, de acordo com a primeira parte do art. 155 do CPP, não

pode  o  juiz  fundamentar  a  sua  decisão  em  prova  ainda  não  aportada  ao

processo. Essa é a lógica processual brasileira.

Ademais,  da  leitura  do  trecho  supratranscrito  nota-se  que  a

dosimetria foi corretamente analisada pelo magistrado primevo, com fulcro nos
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elementos concretos existentes no caderno processual, sendo o  quantum  da

pena dosado à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Forte em tais razões, nego provimento ao apelo.

É como voto.

        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em

substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, e Márcio Murilo

da Cunha Ramos. Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes

Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 05

(cinco) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR


