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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0022271-95.2015.815.2002 –  Vara  de
Entorpecentes da Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Cleber Vinicius Aureliano Fonseca
ADVOGADO: Joallyson Guedes Resende (OAB/PB 16.427)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. DOS CRIMES CONTRA
O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. ARMA DE FOGO
E CRLVs. PROVAS CERTAS DE QUE O ACUSADO
TINHA CONHECIMENTO  DA ORIGEM  ILÍCITA
DOS OBJETOS. DESPROVIMENTO.

- O fato narrado na denúncia se subsume ao tipo penal
incriminador  do art.  180 do CP,  uma vez que o réu
estava  na  posse  de  arma  e  CRLVs,  sabendo que  se
tratava de produto de crime.

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART.  33  DA
LEI  N°  11.343/06).  IRRESIGNAÇÃO QUANTO A
DOSIMETRIA.  PELA APLICAÇÃO  DA FRAÇÃO
PELA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDA NO § 4º
DO  ART.  33  DA  LEI  Nº  11.343/06  EM  SEU
PATAMAR  MÁXIMO.  IMPOSSIBILIDADE.
VETORES DO ART. 59 DO CP CONSIDERADOS
DESFAVORÁVEIS. AFASTAMENTO DA FRAÇÃO
MÁXIMA.  MANTIDA  A  ANÁLISE  DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DA QUEBRA AO
PRINCÍPIO  DA  PROPORCIONALIDADE.  NÃO
ACOLHIMENTO.  CRIMES  DIVERSOS.  PENAS
APLICADAS  INDIVIDUALMENTE.  MANUTEN-
ÇÃO DA PENA BASE APLICADA. CULPABILIDA-
DE  E  PERSONALIDADE  CONSIDERADOS
DESFAVORÁVEIS.  AUTORIZAÇÃO PARA AFAS-
TAR-SE DO MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

1. A fração máxima de redução só se mostra cabível
quando todas as  circunstâncias  do artigo 59 do CP
foram favoráveis ao agente, o que não é o caso dos
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autos. 

2. Tendo o magistrado agido com acerto, mantenho a
análise das circunstâncias judiciais como contidas na
sentença.

3. Na hipótese de condenação de crimes praticados em
concurso  material,  as  penas  são  aplicadas
individualmente a cada um dos crimes serão somadas
ao final (art. 69 do CP), não havendo que se falar em
quebra ao princípio da proporcionalidade.

4.  A  pena  base  foi  fixada  seguindo  os  critérios
estabelecidos  pelo  legislador,  após  análise  das
circunstâncias  judiciais,  onde o  sentenciante  valorou
negativamente a “culpabilidade” e a “personalidade”,
o que autoriza o afastamento do mínimo legal.

DA  RESTITUIÇÃO  DO  DINHEIRO
APREENDIDO.  ACOLHIMENTO.  PROVAS  QUE
O  VALOR  É  ORIUNDO  DE  VERBAS
TRABALHISTAS.  ART.  60,  §§  1º  E  2º  DA LEI
11.343/06.

-  Havendo  provas  de  que  a  quantia  apreendida  é
decorrente  de  verba  trabalhista,  deve  a  mesma  ser
liberada, com base no artigo 60, §§ 1º e 2º da Lei de
Drogas.

DA CORREÇÃO DA PENA EX OFFICIO. ERRO
MATERIAL NO CÁLCULO ARITMÉTICO.

-  Considerando  que  o  juiz  laborou  em  equívoco
quando procedeu ao cálculo aritmético da pena, faz-se
necessário a devida correção.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  à  unanimidade,  em  dar parcial  provimento  ao recurso para
determinar a restituição do valor apreendido (R$ 3.000,00) e, de ofício, corrigir a
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pena aplicada, tornando definitiva em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze)
dias, além do pagamento de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa. Oficie-se.

RELATÓRIO

Perante a Vara de Entorpecentes da Comarca da Capital, Cleber
Vinicius Aureliano Fonseca foi denunciado nas sanções do arts. 33, caput, da Lei n°
11.343/06;  art.  16  da  Lei  Nº10.826/2003  e  arts.  180  e  329,  ambos  do  CP,  em
concurso material, por ter, no dia 12/11/2015, pelas 13h30min, em Mangabeira, sido
preso em flagrante, em razão dos seguintes fatos:

“(…)  Assim  sendo,  os  precitados  agentes  de
segurança  pública  passaram  a  diligenciar,  no
sentido de localizar CLÉBER VINÍCIUS, até que,
em determinada ocasião,  em uma abordagem na
via  pública,  o  Veículo  de  marca  GM/Chevrolet,
modelo  Captiva  e  placas  NQE  7520/PB,  era
conduzido pelo increpado, que na oportunidade da
abordagem  tentou  agredir  fisicamente  os
integrantes da equipe policial, contudo, o mesmo
fora detido.
 
Após a devida busca pelo interior do automóvel, os
policiais  encontraram fragmentos  de  substâncias
entorpecentes  assemelhados  a  'maconha'  e
'cocaína', além da quantia de R$3.000,00 (três mil
reais) em espécie e vários boletos de financiamento
de veículo automotor sem qualquer autenticação.
(…)

Na  sua  residência,  o  inculpado  tentou  ainda
obstacularizar as diligências policiais, no entanto
liberou  a  entrada  dos  policiais  no  imóvel  e,
procedendo com novas  buscas,  a  equipe  policial
localizou  03  (três)  balanças  de  precisão;  vários
resíduos de substâncias entorpecentes vegetal, em
pó,  com  Coloração  branca,  e  em  'pedra',
semelhantes  a  'maconha',  'cocaina'  e  'crack',
respectivamente;  diversos  sacos  plásticos  para
embalagem de drogas ilícitas; 01 (uma) pistola de
marca  Taurus,  calibre  .40,  modelo  PT24/7,
numeração SDU37103, com o brasão da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, com 15 (quinze)
munições de igual  calibre; 01 (uma) munição de
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calibre  .762;  02  (dois)  notebooks;  diversas
maquinetas  de  leitura  de  cartão  magnético
(sistema  TEF);  vários  formulários  de  CRLV,
estando alguns em branco  e  outros preenchidos;
vários aparelhos telefônicos celulares; entre outros
documentos relacionados a veículos automotores.
(...)”.

Concluída  a  instrução  criminal,  o  magistrado  a  quo julgou
parcialmente procedente a denúncia, absolvendo o denunciado quanto ao delito do
art. 329 do CP e condenando-o nas sanções dos arts. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06;
art. 16 da Lei nº 10.826/03 e art. 180 (duas vezes), c/c o art. 69 do CP, aplicando a
pena da seguinte maneira (fls. 278-291):

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

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.
Ausentes agravantes/atenuantes. Na terceira fase, aplicou o redutor previsto no art. 33, §
4º, da Lei nº 11.343/2006, em ¼, tornando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 06
(seis) meses de reclusão e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa.

2. Para o art. 16 da Lei nº 10.826/03

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em
03 (três)  anos  de  reclusão  e  10  (dez)  dias-multa,  que  tornou  definitiva  diante  da
ausência de causas modificativas.

3. Para o art. 180 do CP

3.1. Receptação da arma de fogo

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em
02  (dois)  anos  de  reclusão  e  20  (vinte)  dias-multa.  Considerando  a  atenuante  da
confissão,  reduziu  a  pena em 06 (seis)  meses  e  06 (seis)  dias  multa,  ficando,  em
definitivo, 01 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (catorze) dias multa.

3.2. Receptação dos CRLVs

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Considerando a
atenuante da confissão, reduziu a pena em 06 (seis) meses e 06 (seis)  dias multa,
ficando, em definitivo, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa.
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- Do concurso de crimes

O réu foi condenado pela prática de 04 (quatro) crimes, cujas
penas foram fixadas em patamares distintos, incidindo a regra do concurso material de
crimes (art. 69 do CP), o juiz somou as reprimendas, totalizando 10 (dez) anos e 10
(dez) meses de reclusão e 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) dias-multa, à base
de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devendo ser cumprida em regime
fechado.

Inconformado,  o  acusado  apelou  (fl.  293-305),  requerendo,  a
absolvição pelos crimes de receptação; que seja aplicada a causa de diminuição de pena,
do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo e, por fim, requereu a
restituição dos R$ 3.000,00 (três mil reais) apreendidos.

Contrarrazões  ministeriais  opinando  pelo  desprovimento  do
recurso (fls. 344-348).

Instado a se manifestar, o douto Procurador de Justiça opinou,
em parecer  da  lavra  da  Dra.  Maria  Lurdélia  Diniz  de  Albuquerque  Melo,  pelo
provimento parcial do recurso, apenas “no tocante à retificação do cálculo da pena
aplicada e à restituição do valor apreendido” (fls. 363-370).

É o relatório.

VOTO

1. Do juízo de admissibilidade recursal:

O recurso é tempestivo e adequado, eis que se trata de apelação
criminal  interposta  dentro  do prazo legal,  além de  não  depender  de  preparo,  por
envolver o caso Ação Penal Pública,  a teor da Súmula n° 24 do TJPB. Portanto,
conheço do apelo.

2. Do mérito:

2.1. Da absolvição pelos crimes de receptação

Em suas razões, o réu pleiteia por sua absolvição com relação ao
crime delineado no art. 180 do CP, por ausência de provas a ensejar uma condenação, já
que  “não  há  evidências  concretas  que  revelem  que  o  ora  apelante  tinha  pleno
conhecimento  da  origem ilícita  do  produto  (oriunda  de  crime  de  furto  ou  roubo
precedente) e, mesmo assim, tenha adquirido o bem”.

O pedido deve ser rejeitado.
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Com relação à receptação da arma, temos que o réu comprou o
instrumento bélico de uma pessoa desconhecida, na cidade de Recife/PE.

Por tudo que foi apurado durante a instrução, sabe-se que o réu
tinha conhecimento da origem ilícita da arma.

O Laudo de Exame de Eficiência de Disparo em Arma de Fogo
(fls. 191-193) registrou que o artefato possui gravado em seu corpo, do lado esquerdo,
três brasões: o brasão de armas do Brasil; o brasão da Polícia Militar de São Paulo e o
brasão do Estado de São Paulo.

Em seu interrogatório, ao ser indagado sobre o brasão da Polícia
militar do Estado de São Paulo, o acusado disse que “que se preocupou com o brasão,
mas não esperava ser preso”. 

No que tange aos CRLVs, também há provas do cometimento do
crime.

Como bem registrado pelo magistrado na decisão condenatória (fls.
285) “CRLVs, em branco, também consubstanciam o delito de receptação, porquanto
se tratam de documentos cuja posse é exclusiva dos órgãos de trânsito, de tal sorte que
sua posse por qualquer pessoa pressupõe a prática de crime de furto, já que nem
funcionários do Detran possuem permissão para possuírem tais documentos”.

Ademais,  o  réu  alegou  apenas  que  guardou  os  documentos  a
pedido de um amigo.

É cediço que nos crimes de receptação, cabe ao acusado o ônus de
comprovar  que desconhecia  a procedência  ilícita  do bem apreendido,  apresentando
versão plausível aos autos, o que não ocorreu no caso em tela.

Sobre o assunto, colaciono as seguintes jurisprudências:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  TRÁFICO
ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.  PROVA.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. TESTEMUNHO
DE  POLICIAIS.  VALIDADE.  RECEPTAÇÃO
DOLOSA. EVIDÊNCIAS QUE COMPROVAM A
CIÊNCIA,  PELO  AGENTE,  DA  ORIGEM
ESPÚRIA  DO  BEM.  ABSOLVIÇÃO
INADMISSÍVEL.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  I.  (…)  III.  A
alegação de atipicidade da conduta relativa ao crime
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de  receptação  dolosa  não  se  revelou  comprovada.
Embora não tenha confessado, as condições em que
foi  encontrada  a  moto  apreendida,  sem  nenhum
documento a  comprovar  uma compra lícita,  revela
que o acusado tinha a plena ciência da origem espúria
do bem. lV. Condenação mantida. Apelo desprovido.
(TJPB;  ACr  083.2010.001232-3/2;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Joás  de  Brito
Pereira Filho; DJPB 02/07/2013; Pág. 13) 

“56061238  -  PENAL.  RECEPTAÇÃO  DOLOSA.
BEM  DE  ORIGEM  ILÍCITA.  ALEGADO
DESCONHECIMENTO  DESSA
CIRCUNSTÂNCIA.  CIRCUNSTÂNCIAS  QUE
EVIDENCIAM  O  CONTRÁRIO.  PERDÃO
JUDICIAL  CP,  ART.  180,  §5º).  INSTITUTO
APLICÁVEL  APENAS  À  RECEPTAÇÃO  NA
FORMA CULPOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
APELO.  NÃO  PROVIMENTO.  I.  O  crime  de
receptação,  é  certo,  exige  a  comprovação  do dolo
específico,  mas,  como  nem  sempre  é  possível  se
aferir, por meio de prova direta, se o imputado tinha
conhecimento, ou não, da origem criminosa da Res, o
convencimento  do  julgador  há  de  ser  extraído  da
própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais
que envolvem a infração. II. A prova da origem lícita
do bem apreendido em poder do acusado deve ser
feita pelo agente. Então, aquele que é encontrado na
posse de um bem de origem criminosa é quem tem
obrigação de demonstrar, sem margem a dúvidas, que
o adquiriu de boa-fé. III. Se os elementos colhidos
conduzem  à  convicção  de  que  o  réu  tinha
conhecimento  da  origem  ilícita  do  bem,  a
manutenção da sentença condenatória pelo crime de
receptação  dolosa  é  medida  que  se  impõe,  o  que
impede,  inclusive,  a  aplicação  do  perdão  judicial,
previsto no §5º do art. 180 do Código Penal, cabível
apenas nas hipóteses de receptação culposa. (TJPB;
ACr  0003184-20.2012.815.0981;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Joás  de  Brito
Pereira Filho; DJPB 12/06/2014; Pág. 14)”.
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Neste diapasão, diante do exposto acima, não há que se falar em
eventual falta de provas para o decreto condenatório. O fato narrado na denúncia se
subsume inteiramente ao tipo penal incriminador do art. 180, caput, do CP.

2.2. Da pena com relação ao tráfico de drogas

Com relação à condenação pelo tráfico de drogas, o acusado pede
que a causa de diminuição contida no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, seja aplicada
em seu patamar máximo, considerando que a natureza e a quantidade da droga foi
utilizada para fixação da pena base, não podendo ser mais utilizada para aplicação da
minorante.

Reclama que durante a análise das circunstâncias judiciais, o juiz
considerou a “personalidade” como desfavorável ao réu, no entanto, isso não poderia
ocorrer  considerando  o  princípio  da  presunção  de  inocência.  Com  relação  a
circunstância “culpabilidade”, disse que não poderia também ser considerada negativa,
pois não houve exorbitância da reprovabilidade da conduta.

Diz que houve quebra ao princípio da proporcionalidade, já que as
penas dos demais crimes foram fixadas no mínimo legal ou próximo a ele, e a do
tráfico, 01 ano e 06 meses, acima do mínimo abstrato cominado à espécie.

Por fim, alega que “o lucro fácil em detrimento da saúde física e
mental  de  indivíduos,  bem como o círculo  criminoso  ocasionado pelo  tráfico  são
inerentes ao tipo penal” e foram considerados pelo legislador para a fixação da pena
em abstrato, não podendo mais ensejar majoração da pena base.

Passo agora a análise de cada um dos pedidos.

O sentenciante diminuiu em ¼, fundamentando não só a natureza
das  substâncias  apreendidas,  mas  também  a  quantidade  e  as  circunstâncias  que
envolveram o crime.

Aduz a Defesa que considerar a natureza e a quantidade da droga
para estabelecer a fração de redução da pena em razão do reconhecimento da minorante
relativa ao tráfico privilegiado configura bis in idem, pois tais circunstâncias já foram
utilizadas para exasperação da pena-base.

Registre-se, que a natureza e a quantidade da droga apreendida, na
forma do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, lastreiam a primeira fase do cálculo da pena,
isto é, a fixação da pena-base, ao passo que na terceira fase, a aferição da fração de
redução, é o resultado do exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP que
impõe uma maior ou menor redução da pena.
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Considerando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal -
06  (seis)  anos  e  06  (seis)  meses  de  reclusão,  diante  da  valoração  negativa  da
culpabilidade, personalidade e motivos do crime, a pena vai reduzida em 1/4 em razão
incidência da causa especial de redução do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, na
medida em que a eleição da fração máxima de redução só se mostra cabível quando
todas as circunstâncias do artigo 59 do CP foram favoráveis ao agente, o que não é o
caso.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO  CRIME.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
INSURGÊNCIA  DEFENSIVA.  PLEITOS  DE
ABSOLVIÇÃO,  REDUÇÃO  DA  PENA  E
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
1. MÉRITO. Autoria e materialidade demonstradas.
Caso  concreto  em  que  o  réu,  ao  avistar  uma
guarnição policial, empreendeu fuga para o interior
de um condomínio popular, e lá tentou desfazer-se da
mochila que portava. Procedida à abordagem, foram
localizadas e aprendidas, no interior da mochila, 193
gramas de maconha e 55 gramas de cocaína, além de
uma balança de precisão. Validade dos depoimentos
dos policiais, prestados sob o crivo do contraditório e
da  ampla  defesa,  sem  apresentarem  divergências
relevantes. Desnecessidade de ato de mercancia para
configuração do crime de tráfico de drogas, visto que
a  prova  dos  autos  indica  que  a  droga  apreendida
destinava-se ao comércio ilegal, além de se tratar de
crime  de  ação  múltipla.  Condenação  mantida.  2.
APENAMENTO.  (…)  Minorante  do  tráfico
privilegiado.  Fração  de  redução  da  pena.  A
quantidade e variedade da droga apreendida lastreiam
a primeira fase do cálculo da pena, isto é, a fixação
da  pena-base,  ao  passo  que  na  terceira  fase,  para
aferição  da  fração  de  redução,  a  pena  resulta  do
exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do
Código  Penal  que  impõe  uma  maior  ou  menor
redução da pena.  No caso concreto, considerando
que  a  pena-base  foi  fixada  pouco  acima  do
mínimo  legal  (em  cinco  anos  e  seis  meses  de
reclusão),  diante  da  valoração  negativa  das
circunstâncias do crime, a pena vai reduzida pela
metade em razão incidência da causa especial de
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redução do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06,
na medida em que a eleição da fração máxima de
redução  só  se  mostra  cabível  quando  todas  as
circunstâncias  do  artigo  59  do  CP  foram
favoráveis ao agente. Pena definitiva em dois anos e
nove meses de reclusão. Pena de multa reduzida, em
consonância  à  pena  corporal.  Regime  de
cumprimento da pena. Estabelecido o regime semi-
aberto (por maioria). Substituição de pena. Descabida
a  benesse  (por  maioria).  RECURSO
PARCIALMENTE  PROVIDO.  POR  MAIORIA.
(Apelação Crime Nº 70075714147, Segunda Câmara
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Victor
Luiz Barcellos Lima, Julgado em 23/11/2017) - grifei

Assim,  mantenho  o  patamar  da  fração  (¼)  como  aplicado  na
sentença.

Com  relação  a  análise  das  circunstâncias  “culpabilidade”  e
“personalidade”, tenho que ela será mantida como imposta na sentença, porque o juiz
agiu com acerto ao analisá-las.

A culpabilidade referida no artigo 59 do CP deve ser entendida
como a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem e, no caso dos autos, o
Juiz de base agiu acertadamente, quando entendeu ser esta circunstância desfavorável,
considerando a diversidade de droga apreendida, sendo este o grau de reprovabilidade
da conduta empregada pelo réu.

Com  relação  ao  vetor  “personalidade”,  tenho  que,  da  mesma
forma, deve mantido.

Isso porque o juiz não suscitou um elemento genérico, encobrindo-
se por termos vagos e imprecisos. Ele, de fato, registrou sua visão sobre a atitude do
acusado.

Assim, mantenho a análise como procedida. 

No  que  tange  a  reclamação  de  quebra  ao  princípio  da
proporcionalidade, considerando as penas que foram fixadas para os demais crimes,
tenho que melhor sorte não lhe assiste.

Isso porque, na hipótese de condenação de crimes praticados em
concurso material, as penas são aplicadas individualmente a cada um dos crimes serão
somadas ao final (art. 69 do CP).
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Assim, nada há que ser alterado. 

Por fim, registro que a pena base foi fixada seguindo os critérios
estabelecidos  pelo  legislador,  após  análise  das  circunstâncias  judiciais,  onde  o
sentenciante  valorou  negativamente  a  “culpabilidade”  e  a  “personalidade”,  não  se
referindo em nenhuma das duas sobre “o lucro fácil em detrimento da saúde física e
mental  de  indivíduos,  bem como o  círculo  criminoso  ocasionado pelo  tráfico  são
inerentes ao tipo penal”, como disse o recorrente.

Portanto, mantenho a pena como fixada.

2.3. Da restituição dos R$ 3.000,00 (três mil reais) apreendidos

Ainda em sede apelatória, o recorrente pleiteia pela restituição dos
R$ 3.000,00 (três mil reais) apreendidos, já que é uma verba rescisória oriunda de
contrato de trabalho.

Justifica seu pedido no art. 60, § 2º, da lei nº 11.343/06, que dispõe:

“(…)
§ 2º  Provada a  origem lícita  do produto,  bem ou
valor, o juiz decidirá pela sua liberação.
(...)”.

O pedido deve ser acolhido.

Isso porque o dinheiro apreendido é oriundo de verba trabalhista,
como a própria sentenciante, na decisão (fls. 291) se manifestou, e a jurisprudência diz
que sendo dinheiro de contrato de trabalho, deve o mesmo ser restituído. 

Vejamos: 

CRIME  DE  ENTORPECENTES  (ARTIGO  33,
CAPUT, DA LEI N° 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
FEITO.  PROVA.  PENA.  REFORMA  PARCIAL.
Quanto à prefacial de nulidade do feito, por ter sido,
supostamente, lastreado em prova ilícita, consistente
em violação de domicílio, não merece prosperar. No
mérito,  a  prova  contida  nos  autos  autoriza  a
manutenção  da  condenação  do réu,  pelo  crime  de
narcotráfico, não sendo possível a sua absolvição, por
insuficiência probatória, ou mesmo a desclassificação
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para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Tóxicos,
conforme  busca  a  defesa,  alternativamente.  De
salientar que os depoimentos dos policiais merecem
total credibilidade, notadamente quando coerentes e
harmônicos  com os  demais  elementos  probatórios.
(…)  Por  outro  lado,  merece  prosperar  o
inconformismo, quanto ao pedido subsidiário de
restituição  do  valor  apreendido  quando  do
flagrante, eis que não houve manifestação do juízo
a quo nesse sentido, a despeito do artigo 60 da Lei
de Tóxicos, além do que a prova colhida do feito
emerge verossímil que a quantia seja decorrente
do pagamento de salário. Assim, vai concedida a
liberação do valor, com base no artigo 60, §§ 1º e
2º  da  Lei  de  Drogas. Por  derradeiro,  quanto  ao
regime carcerário do réu, vai mantido como o inicial
fechado, diante das peculiaridades do caso concreto.
PRELIMINAR  REJEITADA.  APELO
PARCIALMENTE PROVIDO,  PARA O FIM  DE
LIBERAR  O  VALOR  MONETÁRIO
APREENDIDO  QUANDO  DO  FLAGRANTE.
(Apelação Crime Nº 70067370247, Segunda Câmara
Criminal,  Tribunal  de Justiça do RS, Relator:  José
Antônio  Cidade  Pitrez,  Julgado  em 28/04/2016)  -
grifei

2.4. Do redimensionamento da pena – ex officio

Da atenta leitura a sentença, em especial na parte da dosimetria, vê-
se que o magistrado laborou em equívoco, quando procedeu ao cálculo na pena com
relação ao tráfico de drogas.

Ao fixar  a  pena  base  em 06  (seis)  anos  e  06  (seis)  meses  de
reclusão  e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa,  reduziu em 1/4 considerando o
redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, chegando ao quantum de 04
(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa,
quando na verdade seria 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, além do
pagamento de 487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias-multa.

Outro ponto a ser registrado é que quando o sentenciante procedeu
a soma, em razão da aplicação do concurso material (art. 69 do CP), procedeu a outro
equívoco quando chegou a  pena  definitiva de  10 (dez)  anos e  10 (dez)  meses de
reclusão e 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) dias-multa e, o correto é 10 (dez) anos,
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04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, além do pagamento de 521 (quinhentos e
vinte e um) dias-multa.

Assim, procedo a devida correção, já que se trata de erro material e
fixo, como pena definitiva, 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, além
do pagamento de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

4. Conclusão

Ante todo o exposto,  dou parcial provimento  ao recurso para
determinar a restituição do valor apreendido (R$ 3.000,00) e, de ofício, corrigir a
pena aplicada, tornando definitiva em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze)
dias, além do pagamento de 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa.

É o meu voto.

Cópia dessa decisão serve como ofício de notificação.

Presidi ao julgamento, como voto, dele participando, além de
mim,  Relator,  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  Juiz  de  Direito  convocado  para
substituir  o  Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  revisor  e  o
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
aos 08 (oito) dias do mês de março do ano de 2018.

João Pessoa, 09 de março de 2018

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
            -- Relator --
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