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APELAÇÕES  CRIMINAIS.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES  E  PORTE  ILEGAL DE  ARMA DE
FOGO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. 1. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO  OU  DESCLASSIFICAÇÃO  DA
TRAFICÂNCIA  PARA  O  DELITO  DE  USO.
IMPOSSIBILIDADE.  DESTINAÇÃO  MERCANTIL
DEMONSTRADA.  DEPOIMENTOS  DOS  POLICIAIS
RESPONSÁVEIS  PELA PRISÃO EM  FLAGRANTE EM
PERFEITA  CONSONÂNCIA  COM  O  ACERVO
PROBATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PARA O PORTE ILEGAL
DE  ARMA  DE  FOGO.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
BASTANTE  A  RESPALDAR  A  CONDENAÇÃO.
CONDUTA  QUE  SE  ADEQUA  AO  TIPO  PENAL
PREVISTO  NO  ARTIGO  14  DO  ESTATUTO  DO
DESARMAMENTO. CONDENAÇÃO QUE SE MANTÉM.
3.  PRETENSÃO  DE  REDUÇÃO  DAS  PENAS
APLICADAS.  ACOLHIMENTO.  ANÁLISE
EQUIVOCADA  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.
FUNDAMENTAÇÃO  GENÉRICA  E  INIDÔNEA.
POSSIBILIDADE  DE  REDUÇÃO  DA  PENA-BASE.
IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DA  CAUSA  DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º,
DA LEI DE DROGAS E ATENUANTE DE CONFISSÃO.
RÉUS  QUE  SE  DEDICAM  À  ATIVIDADES
CRIMINOSAS.  AUSÊNCIA  DE  CONFISSÃO.
PRETENSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE  LIBERDADE  POR  RESTRITIVA  DE  DIREITOS.
DENEGAÇÃO  DO  FAVOR  LEGAL  PREVISTO  NO
ARTIGO  44  DO  CP.  PROVIMENTO  PARCIAL  DOS
RECURSOS.



-  Impossível  desclassificar-se as condutas  delitivas  dos  réus  e
enquadrá-las  ao  crime  de  uso,  tipificado  no  art.  28  da  Lei
11.343/2006,  haja  vista  a  materialidade  e  as  autorias  estarem
amplamente  evidenciadas  no  caderno  processual,  sobretudo
pelos  depoimentos  dos  policiais  que  efetuaram  a  prisão  em
flagrante, com total respaldo no conjunto probatório.

-  A presença  simultânea  da  tipicidade  formal  e  da  tipicidade
material  da  conduta  do  apelante  que  portava  arma  de  fogo e
munições, de uso permitido, mas sem autorização, concretiza o
crime  de  porte  ilegal  previsto  no  artigo  14  do  Estatuto  do
Desarmamento (Lei nº 10.826/2003).

-  Observando-se  erro  de  julgamento  na  análise  de  algumas
circunstancias judiciais, impõe-se reduzir a pena-base de forma
individualizada para cada réu. Entretanto, existindo evidências
de que os réus se dedicavam às atividades delituosas ou integram
organização  criminosa,  impossível  aplicar  o  redutor  da  pena
prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Também não se
pode  considerar  a  atenuante  de  confissão  quando  não  foi
evidenciado nos autos que os réus haviam confessado a prática
dos delitos.

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 DAR PROVIMENTO PARCIAL aos apelos
para reduzir as penas de ANDERSON VIEIRA DE SOUZA para 6 anos e 3 meses
de  reclusão  e  600  dias-multa,  no  semiaberto  e  a  de  ALLIFE  HENRIQUE
GONÇALO DA SILVA para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no semiaberto,
nos  termos  do  voto  do  relator,  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial.  Fez
sustentação oral o Advogado Edson Jorge Batista Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal, interposta por  André Batista
de Souza, Anderson Vieira de Souza e Allife Henrique Gonçalo da Silva,  contra a
sentença de fls. 177/184, prolatada pela Juíza de Direito da 5ª Vara da Comarca de Santa
Rita,  Andréa  Arcoverde  Cavalcanti  Vaz,  que  julgou  procedente  a  denúncia  para
condenar os réus Anderson Vieira de Souza e André Batista de Souza pelo crime de
tráfico  de  entorpecentes  (art.  33  da  Lei  nº  11.343/06)  e  o  réu  Allife  Henrique
Gonçalo da Silva pelos crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de
fogo (art. 33 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 14 da Lei nº 10.826/03), aplicando-lhes as
seguintes penas:

1. Para o réu Anderson Vieira de Souza:  08 (oito) anos de
reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época
do fato;



2.  Para  o  réu André  Batista  de  Souza: 08 (oito)  anos  de
reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época
do fato;

3. Para o réu Allife Henrique Gonçalo da Silva:  11 (onze)
anos de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias-multa à base de 1/30 do salário mínimo
vigente à época do fato.

À  todos  os  réus  foi  negado  o  direito  de  recorrer  em
liberdade.

Narra a denúncia que:

“No dia 09 de dezembro de 2015, pelas 10:30h, na rua São
Paulo,  loteamento  Carolina,  no  bairro  Marcos  Moura,  na
cidade  de  Santa  Rita/PB,  os  denunciados  ANDERSON
VIEIRA DE SOUZA,  conhecida  por ‘Andinho’,  ANDRÉ
BATISTA DE SOUZA, conhecido por ‘André’, e ALLIFE
HENRIQUE  GONÇALVES  DA  SILVA,  conhecido  por
‘Ben10’,  envolveram-se  na  realização  de  ações  criminosas
interligadas pela comunhão de ações e desígnios, manifestado
claro vínculo associativo e divisão de tarefas, tudo consistente
em delitos de tráfico de drogas,  ora com intuito de facilitar,
assegurando meios materiais, ora para garantir a impunidade e
a  realização  de  crime,  objetivando  fornecimento  a  terceira
pessoa, de droga consistente em “cannabis sativa lineu”, mais
conhecida  como  “maconha”  (auto  de  apreensão  e  laudo  de
constatação de fls. ), apta a causar dependência psíquica, sem
autorização legal.
Segundo se depreende da peça policial anexa, no referido dia e
hora, Policiais Militares diligenciaram no sentido de averiguar
diversas  denúncias  de  que  os  denunciados  estavam
comercializando drogas, bem como planejando assassinar um
informante ligado a polícia.
Dessume-se que, ato contínuo, a autoridade policial diligenciou
até o local  onde os denunciados  ANDERSON VIEIRA DE
SOUZA,  conhecida  por  ‘Andinho’,  ANDRÉ BATISTA DE
SOUZA,  conhecido  por  ‘André’,  e  ALLIFE  HENRIQUE
GONÇALO  DA  SILVA,  conhecido  por  ‘Ben10’,  se
encontravam  e  apreendeu  3  (três)  trouxinhas  da  droga
conhecida como ‘maconha’ e (um) revólver calibre 38 com três
munições intactas e três deflagradas e a quantia de R$ 40,50
(quarenta reais e cinquenta centavos) (auto de apresentação e
apreensão de fls.; laudo de constatação de fls.) estando a droga
acondicionada  de  forma  apropriada  para  o  fornecimento  a
terceiro,  inclusive,  todos  os  denunciado  confessado  que
estavam reunidos para fumar maconha.”

Nas razões recursais das fls. 213/236, os apelantes argumentam
o seguinte:



1. Em relação ao crime de tráfico de entorpecentes - Alegam que as condutas
dos  agentes  não  se  amoldam  ao  tipo  legal  do  art.  33  da  Lei  11.343/2006,
requerendo,  portanto,  a  aplicação  do  princípio  do  “in  dubio  pro  réu”  e,
consequentemente, a absolvição de todos. Outrossim, pede pela desclassificação
do delito  para  o  consumo próprio.  Quanto  à  pena  aplicada,  requer  que  seja
aplicada a causa de diminuição de pena,  prevista no art.  33,  § 4º,  da Lei  nº
11.343/2006, bem como a aplicação da atenuante de confissão; Por fim, pedem
pela substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

2. Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo apenas para o réu
Allife  Henrique Gonçalo da Silva  -  Alega que não há provas  suficientes  a
ensejar a condenação do réu no delito em comento, de forma que requer a sua
absolvição.

Contrarrazões  apresentadas,  fls.  239/242,  pugnando  pela
manutenção da sentença vergastada.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de
Justiça Francisco Sagres Macedo Vieira, fls. 244/256, opinou pelo provimento parcial
do apelo para que seja reformada a pena aplicada.

É o relatório.
Voto:

Ab initio,  conheço dos recursos interpostos, pois, presentes os
requisitos de admissibilidade.

DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES:

Importa  ressaltar  que,  em  relação  ao  crime  de  tráfico  de
entorpecentes,  as  apelações  criminais  dos  réus  André Batista de Souza,  Anderson
Vieira  de  Souza  e  Allife  Henrique  Gonçalo  da  Silva, embora  individualmente
interpostas, possuem os mesmos requerimentos, razão pela qual passo a analisá-los de
forma conjunta.

Em suma, os réus alegam que suas condutas não se amoldam ao
tipo  legal  descrito  pelo  art.  33  da  Lei  11.343/2006,  requerendo  a  absolvição  ou
desclassificação para o delito de consumo próprio.

Compulsando  os  autos,  infere-se  que  a  materialidade  do
referido  crime  está  amplamente  comprovada  pelos  depoimentos  prestados  nos
autos, pelo auto de apreensão da droga (fl. 26) e pelo laudo do exame toxicológico
definitivo de fl. 133.

Quanto às autorias delitivas, infere-se que também restaram
comprovadas pela posse da droga e prisão em flagrante dos réus após denúncias
feitas à polícia militar.



Merecem  destaque  os  testemunhos  dos  Policiais  Militares
Wallas Adelino da Silva e Silvino José Muniz de Lima prestados em audiência de
instrução e  julgamento,  os  quais  confirmaram os  depoimentos  feitos  perante  a
autoridade policial, quando participaram da abordagem que culminou na prisão
em flagrante dos acusados. Vejamos:

“(…)
que o serviço de inteligência  comunicou a guarnição que  um
grupo de pessoas se encontravam próximo aos colégios Paulo
Maroja e Egídio Madruga, com o objetivo de matar informante
da polícia; que o grupo, dentre outras pessoas, se encontravam
os  três  denunciados;  que  o  grupo,  ao  perceber  a  viatura  se
aproximando, começou a efetuar disparos de arma de fogo em
direção  aos  policiais;  (...)  que  na  abordagem,  na  revista,  foi
encontrado uma arma de fogo em poder do denunciado Allife,
drogas  em poder  do  denunciado  André  Batista,  com acusado
Anderson  foi  encontrado  um  cordão  de  prata,  que  segundo
informações da CIOP pertencia à uma vítima que foi assassinada
dias antes no Alto das Populares; (...) que o Disk Denúncia (190)
da polícia militar, recebeu várias denúncias informando que os
acusados  são  de  alta  periculosidade  e  pertenciam  à  facção
criminosa  ‘OKAIDA’ ;  que  no  Disk  Denúncia,  também  se
informou que o acusado André Batista, teria participado de um
assalto  à  um  mercadinho,  assalto  este  que  vitimou  duas
funcionárias; (...) que a arma foi encontrada na posse do acusado
Allife  Henrique  Gonçalo  da  Silva;  (...)  que  a  droga  foi
encontrada no bolso da bermuda do acusado André Batista; (...)
que  a  droga  estava  dividida  em  porções;  (...).”  (testemunha
Wallas Adelino da Silva - fl. 139)

“(...) que o acusado Allife já era conhecido pela segunda seção,
por tráfico de drogas; que os outros dois acusados, a testemunha
não  conhecia;  que  no  dia  da  prisão,  ficou  sabendo  que  os
acusados eram conhecidos por prática de crimes e por tráfico de
drogas; que o acusado Allife estava com uma arma na cintura;
que a droga foi encontrada em poder de André; que o acusado
André, também foi responsável pelo assalto a um mercadinho
que resultou em disparo de arma de fogo, com vítimas; que os
acusados  informaram  pertencerem  à  facção  criminosa
‘OKAIDA’;  que  alguns  dos  acusados  estavam  com
características físicas, de símbolos que identificam a facção, a
exemplo de tatuagem e cabelo pintado; que a droga, quando da
apreensão, estava separada em pedaços e em algumas trouxas;
que  foi  apreendido  dinheiro  trocado,  mas  a  testemunha  não
recorda com quem; (...) que foi apreendido papel alumínio, além
de droga;  (...)  que  o  papel  alumínio  também é  utilizado para
separar a droga para a venda, conhecido popularmente por ‘fazer
a fita’; (...)” (testemunha Silvino José Muniz de Lima - fl. 140)

Frise-se  que  a  palavra  firme  e  coerente  de  policiais  é
reconhecidamente  dotada  de  valor  probante,  prestando-se  à  comprovação  dos  fatos



narrados na denúncia, que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto
probatório apresentado.

Com efeito, pelas circunstâncias e condições da apreensão da
droga,  resta  configurada  a  prática  do  delito  descrito  pelo  art.  33  da  Lei  nº
11.343/06, que assim dispõe:

“Art.  33.   Importar,  exportar,  remeter,  preparar,  produzir,
fabricar,  adquirir,  vender,  expor  à  venda,  oferecer,  ter  em
depósito,  transportar,  trazer  consigo,  guardar,  prescrever,
ministrar,  entregar  a  consumo  ou  fornecer  drogas,  ainda  que
gratuitamente,  sem  autorização  ou  em  desacordo  com
determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de
500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.”

Logo,  e  conjunto  de  provas  e  indícios  desfavoráveis  aos
acusados,  recolhidos  ao  longo  da  instrução  e  não  desconstituídos  pela  defesa,
corroborando a apreensão da droga, a fragilidade de suas explicações e as tentativas
incomprovadas de emplacar a versão de que não cometeram crime algum ou que seriam
apenas  usuários,  permitiu  ao  sentenciante,  observados  o  princípio  do  livre
convencimento e a necessidade de fundamentação lógica para a decisão, que lançasse o
decreto condenatório, destacando o seguinte trecho:

“(…)
No  caso  dos  autos,  além  dos  depoimentos  testemunhais,  as
circunstâncias em que ocorreu a abordagem policial, bem como
outros  elementos  probatórios  colhidos  ao  longo  da  instrução
processual, evidenciam a prática da mercancia ilícita.
Em verdade, a maconha foi encontrada ensacada separadamente,
já  pronta  para  a  venda,  o  que  leva  à  conclusão  de  que  se
destinava ao comércio, pois é cediço que, em casos de tráfico, a
substância entorpecente,  no mais das vezes,  está embalada de
forma  individual  para  facilitar  o  comércio  a  terceiros.  Ao
contrário,  tratando-se  de  uso  próprio,  não  existe  esta
preocupação quanto ao modo de embalar a droga, pois esta será
consumida pelo próprio comprador.
Sobreleva  notar  que foi  apreendida  em poder  dos  acusados  a
quantia de R$ 40,50 (quarenta reais e cinquenta centavos), pois,
ao  que  tudo  indica,  referido  montante  de  dinheiro  adveio  de
comercializações de drogas que antecederam a abordagem.
Além  disso,  também  foi  apreendida  uma  arma  de  fogo,
possivelmente  para  assegurar  a  prática  ilícita,  oferecendo
“segurança”  aos  compradores,  como  também  a  existência  de
denúncias anônimas de que no local havia comércio de drogas.
Tudo isso corrobora a traficância.
(...)”

Portanto, a condenação dos réus pelo cometimento do delito
de tráfico de entorpecentes é medida que se impõe.



DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO:

Quanto ao crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, pretende o réu
Allife  Henrique  Gonçalo  da  Silva  a  reforma da  sentença  para  ser  absolvido,  sob  o
argumento de que não há prova suficiente nos autos.

Ora,  a  conduta  descrita  nos  autos  configura
indubitavelmente  o  delito  tipificado  no  artigo  14  da  Lei  nº  10.826/2003,  não
havendo que se falar em absolvição, posto que resta cabalmente demonstrado nos
autos que o réu Allife Henrique Gonçalo da Silva foi preso em flagrante portando
um revólver calibre 38, três munições intactas e três deflagradas de mesmo calibre.

Ademais,  todo  o  acervo  probatório  foi  convergente,
conforme depoimentos  colhidos  na  Delegacia  e  em juízo,  bem como o  auto  de
apreensão da arma e munições (fls. 26).

Portanto,  mantenho  a  condenação  em  relação  ao  referido
delito.

DO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS APLICADAS:

Em suma, os recorrentes alegam que não são reincidentes em
crime de tráfico de drogas, requerendo a aplicação da minorante da pena prevista no §
4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, além da atenuante de confissão. 

Entretanto, a douta procuradoria de justiça, em seu parecer
de fls.  244/256,  pontuou que a  magistrada de  primeiro  grau apreciou algumas
circunstâncias  judiciais  de  forma  genérica.  Afirma  que,  para  o  réu  Anderson
Vieira  de  Souza,  a  apreciação  da “culpabilidade”,  os  “motivos  do crime”  e  as
“consequências do crime” não se prestam para majorar a pena-base, além de que a
pena de multa foi aplicada sem a análise do critério trifásico. Para o réu André
Batista de Souza, além da apreciação da “culpabilidade”, “motivos do crime” e
“consequências  do  crime”  serem  inidôneas,  o  parquet ressalta  que  os
“antecedentes” foram sopesados negativamente de forma inadequada, eis que não
há  ações  condenatórias  com  trânsito  em  julgado.  Além  disso,  afirma  que  a
julgadora primeva não aplicou a atenuante da menoridade previsto no art. 65, I,
do CP. Por fim, com relação ao réu Allife Henrique Gonçalo da Silva,  além de
afirmar  a  apreciação  inidônea  da  “culpabilidade”,  “motivos  do  crime”  e
“consequências  do  crime”,  também  considerou  processos  em  andamento  para
apreciar  negativamente  os  “antecedentes”  e  deixou  de  aplicar  a  atenuante  da
menoridade.  Outrossim, na pena aplicada pelo  cometimento do delito  de porte
ilegal de arma, os argumentos da magistrada também se mostram inidôneos para
apreciar negativamente a “culpabilidade”,  “motivos” e “antecedentes”,  além de
não haver reconhecido a atenuante de menoridade. 

Sendo assim, passo a reanalisá-las na forma seguinte:



1. Da pena aplicada a Anderson Vieira de Souza:

Ao analisar  as circunstâncias  judiciais  previstas  no art.  59 do
Código  Penal,  a  magistrada  sentenciante  fixou  a  pena-base  em  08  (oito)  anos  de
reclusão, nos seguintes termos:

“A culpabilidade  foi  considerável  e  concreta,  merecendo
rigorosa reprovação da sociedade.  O réu apresenta registro de
antecedentes  criminais.  Segundo  a  prova  testemunhal,  a
conduta social não é boa, pois o réu pratica o tráfico de drogas.
A personalidade revela tendência para a prática de tráfico ilícito
de entorpecentes. Os motivos do crime são injustificáveis, pois
o réu buscou apenas o lucro fácil. As circunstâncias revestem-
se do dolo inerente ao tipo. As consequências do delito  foram
graves, diante dos nefastos danos físicos e psicológicos causados
em decorrência do uso da droga. O comportamento da vítima
não pode ser analisado, pois o sujeito passivo do crime é toda a
sociedade.

(...)
Quanto  à  pena  de  multa  cominada cumulativamente,  fixo  em
600 dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à
época do fato.”

De fato, a “culpabilidade”, os “motivos” e as “consequências
do  crime”  foram  apreciados  de  forma  genérica  e,  por  isso,  não  podem  ser
sopesados em desfavor do réu. Ademais, entendo, ainda, que a “conduta social” e a
“personalidade do réu” não foram devidamente justificadas, eis que a conduta do
réu em praticar o tráfico de drogas é inerente ao tipo, razão porque também não
podem ser sopesadas em desfavor ao réu.  Vejamos o posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça acerca da questão:

“Em  relação  [...]  às  consequências  do  crime  [...],  verifica-se  que  o
magistrado  singular  não  logrou  apresentar  elementos  concretos  que
justificassem  sua  consideração  negativa,  tendo  se  vinculado  apenas  a
elementos  inerentes  ao  próprio  tipo  penal,  o  que  é  inadmissível.
Precedente.”
(HC  335.672/RO,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA
TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)

“Não foram arrolados dados concretos a justificar o recrudescimento da
reprimenda  em  razão  das  circunstâncias  judiciais  referentes  [...]  às
consequências do crime, haja vista que o Magistrado de primeiro grau
teceu  apenas  considerações  vagas  e  genéricas,  baseadas  em elementos
ínsitos  ao  tipo  penal  em  testilha,  completamente  dissociadas  das
circunstâncias concretas dos autos, sem declinar de qualquer elemento
que efetivamente evidenciasse a acentuada reprovabilidade da conduta
delituosa perpetrada.”
(HC 320.871/PB,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE ASSIS  MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015)



Portanto,  apenas  os  “antecedentes”  devem  ser  sopesados  em
desfavor  ao  réu,  pois,  analisando  as  fls.  102/105,  verifico  que  o  réu  possui  uma
condenação transitada em julgado nos autos da ação nº 0003218-73.2010.815.0331, pela
prática de tráfico de entorpecentes, cuja pena foi estabelecida em 04 (quatro) anos e 02
(dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Assim,  considerando  a  existência  de  apenas  uma  única
circunstância negativa em desfavor do réu, aplico a pena-base em 6 (seis) anos e 3
(três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Destaque-se que o réu não confessou o crime e, por isso, não faz
jus à  atenuante de confissão.  Ademais,  considerando o fato de que o réu vem se
dedicando  a  atividades  criminosas,  conforme  comprovado  pela  sua  folha  de
antecedentes criminais de fls. 102/105, o mesmo também não pode ser beneficiado
com  a  causa  de  diminuição  do  §  4º,  do  art.  33,  da  Lei  nº  11.343/06. Por  fim,
considerando a inexistência de atenuantes ou agravantes ou causas de diminuição ou
aumento da pena, torno definitiva a pena em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
e 600 (seiscentos) dias-multa  .

1.1. Do regime de cumprimento da pena:

Com relação ao regime fechado ora imposto pela  magistrada,
observe que, embora se afigure como mais gravoso do que o regime recomendado pela
lei, as circunstâncias do caso concreto justificam a manutenção do regime fechado
ao apelante. 

Ademais,  observo  que  o  acusado  é  um  contumaz  infrator,
devendo, portanto, ser mantido o regime FECHADO, à luz do disposto no art. 33, § 3º,
do Código Penal (A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á
com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. (Redação dada pela
Lei  nº  7.209,  de  11.7.1984),  já  que  a  análise  das  circunstâncias  judiciais,  na  forma
estabelecida, não recomenda a implementação de regime menos gravoso, não obstante a
pena imposta ser inferior a 8 anos.

Nesse diapasão se assentam diversos  precedentes  do Superior
Tribunal de Justiça, do qual destacamos:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL.  EXASPERAÇÃO  CONCRETAMENTE  FUNDAMENTADA.
PREMEDITAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (3,970kg
DE COCAÍNA). CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA
LEI  N.  11.343/06.  AGENTE  QUE  INTEGRA  ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.  IMPOSSIBILIDADE.  CONCLUSÃO  EM  SENTIDO
CONTRÁRIO. SÚMULA 7/STJ. PENA ABAIXO DE 8 (OITO) ANOS DE
RECLUSÃO.  REGIME  INICIAL  FECHADO.  POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS.  SUBSTITUIÇÃO
DA  SANÇÃO  RECLUSIVA  POR  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. (...)
6.  A  existência  de  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis  autoriza  a
fixação  do  regime  inicial  fechado,  ainda  que  tenha  sido  a  pena  do



agravante fixada abaixo de 8 (oito) anos de reclusão - 6 (seis) anos e 10
(dez) dias.
7. A imposição de pena superior a 4 (quatro) anos inviabiliza a substituição da
sanção reclusiva por restritivas de direitos, pela ausência do requisito objetivo
previsto no art. 44, I, do Código Penal.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  AREsp  235.526/SP,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 03/09/2013)

“HABEAS  CORPUS  IMPETRADO  EM  SUBSTITUIÇÃO  A RECURSO
PRÓPRIO.  IMPROPRIEDADE  DA  VIA  ELEITA.  ROUBO  SIMPLES
TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL DE FORMA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA. REGIME
PRISIONAL FECHADO. MANUTENÇÃO. PACIENTE REINCIDENTE E
COM  PENA-BASE  FIXADA ACIMA DO  MÍNIMO  LEGAL,  ANTE  A
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NÃO
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 269/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
-  Hipótese  em  que,  apesar  de  a  pena  final  do  paciente  ter  sido
estabelecida  em  patamar  inferior  a  quatro  anos  de  reclusão  e  a
reincidência  não  ser  empecilho,  por  si  só,  à  fixação  do  regime
intermediário,  o  fato  de  o  acusado  possuir  circunstância  judicial
desfavorável,  que  justificou  a  exasperação  da  pena-base  acima  do
mínimo  legal,  impede  o  reconhecimento  do  alegado  constrangimento
ilegal, devendo ser mantido o regime fechado para início de cumprimento
da pena. Precedentes.
- Habeas corpus não conhecido.”
(STJ  -  HC  421.934/RJ,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 07/12/2017)

Ademais, a  lei  não impõe a  fixação  do regime semiaberto
quando a pena for superior a quatro anos e inferior a oito anos, apenas prevê que o
condenado  poderá  cumprir  a  pena  nesse  regime,  cabendo  ao  Juiz  analisar,
paralelamente, as circunstâncias do art. 59 do CP, para fixar o regime conforme
seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Nessa esteira, o
regime fechado foi fixado dentro dos padrões legais, razão porque não há como
aplicar outro regime mais brando.

2.2.  Da  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por  penas  restritivas  de
direitos:

Impossível  a  substituição  da  pena  ante  o  impedimento
previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, ou seja, a pena ora aplicada supera o
limite de 04 anos previsto pela lei.

2.  Da pena aplicada a André Batista de Souza:

Ao analisar  as circunstâncias  judiciais  previstas  no art.  59 do
Código  Penal,  a  magistrada  sentenciante  fixou  a  pena-base  em  08  (oito)  anos  de
reclusão, nos seguintes termos:



“A culpabilidade  foi  considerável  e  concreta,  merecendo
rigorosa   reprovação da sociedade. O réu apresenta registro de
antecedentes  criminais.  Segundo  a  prova  testemunhal,  a
conduta social não é boa, pois o réu pratica o tráfico de drogas.
A personalidade revela tendência para a prática de tráfico ilícito
de entorpecentes. Os motivos do crime são injustificáveis, pois
o réu buscou apenas o lucro fácil. As circunstâncias revestem-
se do dolo inerente ao tipo. As consequências do delito  foram
graves, diante dos nefastos danos físicos e psicológicos causados
em decorrência do uso da droga. O comportamento da vítima
não pode ser analisado, pois o sujeito passivo do crime é toda a
sociedade.

(...)
Quanto  à  pena  de  multa  cominada cumulativamente,  fixo  em
600 dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à
época do fato.”

De fato, a “culpabilidade”, os “motivos” e as “consequências
do  crime”  foram  apreciados  de  forma  genérica  e,  por  isso,  não  podem  ser
sopesados em desfavor do réu. 

Os “antecedentes” também foram apreciados negativamente
para  o  réu,  entretanto,  analisando  as  fls.  106/108,  verifico  que  não  existem
condenações  anteriores  transitadas  em  julgado  contra  o  réu  e,  por  isso,  essa
circunstância também não pode influenciar no aumento da pena-base.

Ademais,  entendo,  ainda,  que  a  “conduta  social”  e  a
“personalidade do réu” não foram devidamente justificadas, eis que a conduta do
réu em praticar o tráfico de drogas é inerente ao tipo, razão porque também não
podem ser sopesadas em desfavor ao réu.  Vejamos o posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça acerca da questão:

“Em  relação  [...]  às  consequências  do  crime  [...],  verifica-se  que  o
magistrado  singular  não  logrou  apresentar  elementos  concretos  que
justificassem  sua  consideração  negativa,  tendo  se  vinculado  apenas  a
elementos  inerentes  ao  próprio  tipo  penal,  o  que  é  inadmissível.
Precedente.”
(HC  335.672/RO,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA
TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)

“Não foram arrolados dados concretos a justificar o recrudescimento da
reprimenda  em  razão  das  circunstâncias  judiciais  referentes  [...]  às
consequências do crime, haja vista que o Magistrado de primeiro grau
teceu  apenas  considerações  vagas  e  genéricas,  baseadas  em elementos
ínsitos  ao  tipo  penal  em  testilha,  completamente  dissociadas  das
circunstâncias concretas dos autos, sem declinar de qualquer elemento
que efetivamente evidenciasse a acentuada reprovabilidade da conduta
delituosa perpetrada.”
(HC 320.871/PB,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE ASSIS  MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015)



Assim, considerando a inexistência de circunstâncias negativas
em desfavor do réu, aplico a pena-base no valor mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco)
anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em  segunda  fase,  reconheço  a  atenuante  de  menoridade
prevista no art. 65, inciso I, do CP, uma vez que o réu era menor de 21 anos no dia
do fato delituoso (fl. 24). Entretanto, deixo de reduzir a pena-base ora fixada no
mínimo legal em razão da incidência da Súmula 231 do STJ. O réu não confessou o
crime e,  por isso,  não faz jus à atenuante de confissão.  Não há agravantes  a serem
consideradas.

Em  terceira  fase,  considerando  o  fato  de  que  o  réu  vem  se
dedicando a atividades criminosas, conforme comprovado pela sua ficha criminal de fls.
106/108, o mesmo também não pode ser beneficiado com a causa de diminuição do §
4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Assim, inexistindo causas de diminuição ou aumento
de  pena,  torno  definitiva  a  pena  fixada  em  5  (cinco)  anos  de  reclusão  e  500
(quinhentos) dias-multa.

2.1. Do regime de cumprimento da pena:

Tendo ocorrido a redução da pena privativa de liberdade a ser
cumprida pelo recorrente, mediante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao réu, é possível rever o regime inicial de cumprimento de pena à luz do artigo 33, §
2º, “b”, do Código Penal:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-
aberto ou aberto.  A de detenção,  em regime semi-aberto,  ou aberto,  salvo
necessidade de transferência a regime fechado.
[...]
§  2º -  As penas privativas  de liberdade deverão ser  executadas em forma
progressiva,  segundo  o  mérito  do  condenado,  observados  os  seguintes
critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
[...]
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos
e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semi-aberto;
[...]
§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com
observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifo nosso)

No presente caso, observo que o apelante não é reincidente,
detêm circunstâncias judiciais favoráveis e possui menos de 04 (quatro) anos de
pena  privativa  de  liberdade  para  cumprir,  fatos  que  autorizariam,  em  tese,  a
aplicabilidade do regime inicial semiaberto a favor deste.

Assim  sendo,  aplico  o  regime  inicial  semiaberto  para  o
recorrente.

2.2.  Da  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por  penas  restritivas  de
direitos:



Impossível  a  substituição  da  pena  ante  o  impedimento
previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, ou seja, a pena ora aplicada supera o
limite de 04 anos previsto pela lei.

3.  Da pena aplicada a Allife Henrique Gonçalo da Silva:

Ao analisar  as circunstâncias  judiciais  previstas  no art.  59 do
Código  Penal,  a  magistrada  sentenciante  fixou  a  pena-base  em  08  (oito)  anos  de
reclusão em relação ao crime de tráfico de entorpecentes e em 03 (três) anos de reclusão
em relação ao crime de porte ilegal de arma, nos seguintes termos:

“FIXAÇÃO DA PENA DO CRIME DO ART.  33  DA LEI
11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS) PARA O RÉU ALLIFE
HENRIQUE GONÇALO DA SILVA

A culpabilidade  foi  considerável  e  concreta,  merecendo
rigorosa   reprovação da sociedade. O réu apresenta registro de
antecedentes  criminais.  Segundo  a  prova  testemunhal,  a
conduta social não é boa, pois o réu pratica o tráfico de drogas.
A personalidade revela tendência para a prática de tráfico ilícito
de entorpecentes. Os motivos do crime são injustificáveis, pois
o réu buscou apenas o lucro fácil. As circunstâncias revestem-
se do dolo inerente ao tipo. As consequências do delito  foram
graves, diante dos nefastos danos físicos e psicológicos causados
em decorrência do uso da droga. O comportamento da vítima
não pode ser analisado, pois o sujeito passivo do crime é toda a
sociedade.

(...)
Quanto  à  pena  de  multa  cominada cumulativamente,  fixo  em
600 dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à
época do fato.

FIXAÇÃO  DA PENA DO  CRIME  DO  ART.  14  DA LEI
10.826/03 (PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO) PARA
O RÉU ALLIFE HENRIQUE GONÇALO DA SILVA

A culpabilidade  foi  considerável  e  concreta,  merecendo
rigorosa   reprovação da sociedade. O réu apresenta registro de
antecedentes  criminais.  Segundo  a  prova  testemunhal,  a
conduta social  não é  boa.  A  personalidade  revela  tendência
para  a  prática  de  delitos.  Os  motivos  do  crime são
injustificáveis. As  circunstâncias  revestem-se do dolo inerente
ao  tipo.  As  consequências  do  delito  não  foram  graves.  O
comportamento  da  vítima não  pode  ser  analisado,  pois  o
sujeito passivo do crime é toda a sociedade.



(...)
Quanto à pena de multa cominada cumulativamente, fixo em 10
dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época
do fato, em face da situação econômica do réu.

APLICAÇÃO  DAS  REGRAS  DE  CONCURSOS  DE
DELITOS PARA O RÉU ALLIFE HENRIQUE GONÇALO
DA SILVA

As condutas  realizadas,  inegavelmente,  estão  em concurso  de
delitos e, por isso, aplicada a operação matemática da soma, na
forma dos arts. 69 e 72 do Código Penal, a pena definitiva para o
réu será de 11 (onze) anos de reclusão e 610 (seiscentos e dez)
dias-multa.”

3.1. Quanto à fixação da pena referente ao crime de tráfico de entorpecentes:

De fato, a “culpabilidade”, os “motivos” e as “consequências
do  crime”  foram  apreciados  de  forma  genérica  e,  por  isso,  não  podem  ser
sopesados em desfavor do réu. 

Os “antecedentes” também foram apreciados negativamente
para  o  réu,  entretanto,  analisando  as  fls.  109/110,  verifico  que  não  existem
condenações  anteriores  transitadas  em  julgado  contra  o  réu  e,  por  isso,  essa
circunstância também não pode influenciar no aumento da pena-base.

Ademais,  entendo,  ainda,  que  a  “conduta  social”  e  a
“personalidade do réu” não foram devidamente justificadas, eis que a conduta do
réu em praticar o tráfico de drogas é inerente ao tipo, razão porque também não
podem ser sopesadas em desfavor ao réu.  Vejamos o posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça acerca da questão:

“Em  relação  [...]  às  consequências  do  crime  [...],  verifica-se  que  o
magistrado  singular  não  logrou  apresentar  elementos  concretos  que
justificassem  sua  consideração  negativa,  tendo  se  vinculado  apenas  a
elementos  inerentes  ao  próprio  tipo  penal,  o  que  é  inadmissível.
Precedente.”
(HC  335.672/RO,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA
TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)

“Não foram arrolados dados concretos a justificar o recrudescimento da
reprimenda  em  razão  das  circunstâncias  judiciais  referentes  [...]  às
consequências do crime, haja vista que o Magistrado de primeiro grau
teceu  apenas  considerações  vagas  e  genéricas,  baseadas  em elementos
ínsitos  ao  tipo  penal  em  testilha,  completamente  dissociadas  das
circunstâncias concretas dos autos, sem declinar de qualquer elemento
que efetivamente evidenciasse a acentuada reprovabilidade da conduta
delituosa perpetrada.”
(HC 320.871/PB,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE ASSIS  MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015)



Assim, considerando a inexistência de circunstâncias negativas
em desfavor do réu, aplico a pena-base no valor mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco)
anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em  segunda  fase,  reconheço  a  atenuante  de  menoridade
prevista no art. 65, inciso I, do CP, uma vez que o réu era menor de 21 anos no dia
do fato delituoso (fl. 22). Entretanto, deixo de reduzir a pena-base ora fixada no
mínimo legal em razão da incidência da Súmula 231 do STJ. O réu não confessou o
crime e,  por isso,  não faz jus à atenuante de confissão.  Não há agravantes  a serem
consideradas.

Em  terceira  fase,  considerando  o  fato  de  que  o  réu  vem  se
dedicando a atividades criminosas, conforme comprovado pela sua ficha criminal de fls.
106/108, o mesmo também não pode ser beneficiado com a causa de diminuição do §
4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Assim, inexistindo causas de diminuição ou aumento
de  pena,  torno  definitiva  a  pena  fixada   em  5  (cinco)  anos  de  reclusão  e  500
(quinhentos) dias-multa.

3.2. Quanto à fixação da pena referente ao crime de porte ilegal de arma de fogo:

De fato, a “culpabilidade” e os “motivos” foram apreciados
de  forma  genérica  e,  por  isso,  não  podem  ser  sopesados  em  desfavor do  réu.
Ademais, entendo, ainda, que a “conduta social” e a “personalidade do réu” não
foram devidamente justificadas, razão porque também não podem ser sopesadas
em desfavor ao réu. Vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca
da questão:

“Em  relação  [...]  às  consequências  do  crime  [...],  verifica-se  que  o
magistrado  singular  não  logrou  apresentar  elementos  concretos  que
justificassem  sua  consideração  negativa,  tendo  se  vinculado  apenas  a
elementos  inerentes  ao  próprio  tipo  penal,  o  que  é  inadmissível.
Precedente.”
(HC  335.672/RO,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA
TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)

“Não foram arrolados dados concretos a justificar o recrudescimento da
reprimenda  em  razão  das  circunstâncias  judiciais  referentes  [...]  às
consequências do crime, haja vista que o Magistrado de primeiro grau
teceu  apenas  considerações  vagas  e  genéricas,  baseadas  em elementos
ínsitos  ao  tipo  penal  em  testilha,  completamente  dissociadas  das
circunstâncias concretas dos autos, sem declinar de qualquer elemento
que efetivamente evidenciasse a acentuada reprovabilidade da conduta
delituosa perpetrada.”
(HC 320.871/PB,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE ASSIS  MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015)

Os “antecedentes” também foram apreciados negativamente
para  o  réu,  entretanto,  analisando  as  fls.  109/110,  verifico  que  não  existem
condenações  anteriores  transitadas  em  julgado  contra  o  réu  e,  por  isso,  essa
circunstância também não pode influenciar no aumento da pena-base.



Assim, considerando a inexistência de circunstâncias negativas
em desfavor do réu, aplico a pena-base no valor mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em  segunda  fase,  reconheço  a  atenuante  de  menoridade
prevista no art. 65, inciso I, do CP, uma vez que o réu era menor de 21 anos no dia
do fato delituoso (fl. 24). Entretanto, deixo de reduzir a pena-base ora fixada no
mínimo legal em razão da incidência da Súmula 231 do STJ. O réu não confessou o
crime e,  por isso,  não faz jus à atenuante de confissão.  Não há agravantes  a serem
consideradas.

Em terceira fase, verifico que inexistem causas de diminuição ou
aumento de pena, de forma que  torno definitiva a pena fixada em 2 (dois) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3.3. Do concurso de delitos:

Considerando a existência de concurso material, aplico a regra
prevista nos arts. 69 e 72 do Código Penal, de forma que a soma das penas resultam em
um total de 7 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

3.4. Do regime de cumprimento da pena:

Tendo ocorrido a redução da pena privativa de liberdade a ser
cumprida pelo recorrente, mediante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao réu em ambos os delitos, é possível rever o regime inicial de cumprimento de pena à
luz do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal:

“Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-
aberto ou aberto.  A de detenção,  em regime semi-aberto,  ou aberto,  salvo
necessidade de transferência a regime fechado.
[...]
§  2º -  As penas privativas  de liberdade deverão ser  executadas em forma
progressiva,  segundo  o  mérito  do  condenado,  observados  os  seguintes
critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
[...]
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos
e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semi-aberto;
[...]
§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com
observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifo nosso)

No presente caso, observo que o apelante não é reincidente,
detêm circunstâncias judiciais favoráveis e possui menos de 04 (quatro) anos de
pena  privativa  de  liberdade  para  cumprir,  fatos  que  autorizariam,  em  tese,  a
aplicabilidade do regime inicial semiaberto a favor deste.

Assim  sendo,   aplico  o  regime  inicial  semiaberto  para  o
recorrente.



3.5.  Da  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por  penas  restritivas  de
direitos:

Impossível  a  substituição  da  pena  ante  o  impedimento
previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, ou seja, a pena ora aplicada supera o
limite de 04 anos previsto pela lei.

Diante  do  exposto, DOU  PROVIMENTO  PARCIAL AOS
APELOS para reduzir a pena privativa de liberdade dos recorrentes da seguinte forma: 
1. Ao recorrente Anderson Vieira de Souza, reduzo a pena para 6 (seis) anos e 3
(três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime
inicial fechado;
2. Ao recorrente André Batista de Souza, reduzo a pena para    5 (cinco) anos de
reclusão  e  500  (quinhentos)  dias-multa,  a  ser  cumprida  em  regime  inicial
semiaberto;
3. Ao recorrente Allife Henrique Gonçalo da Silva, reduzo a pena 7 (sete) anos de
reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.

Considerando que já  houve a  expedição de  guia de  execução
provisória, determino que seja oficiado ao Juízo das Execuções Penais competente,
comunicando-o da confirmação da condenação, nos termos acima.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando ainda
os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,
relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente  à  sessão  a  Excelentíssima  Senhora  Maria  Lurdélia
Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora 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, 1º de março de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


