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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000943-66.2015.815.0141 – 3ª Vara da
Comarca de Catolé do Rocha

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Jonathan Conceição Santos
DEFENSORA : Teresinha de Jesus Medeiros Ugulino Severo
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL. TRÁFICO  ILÍCITO  DE
DROGAS. Art. 33,  caput, da Lei nº 11.343/2006.
Irresignação com a dosimetria fixada na sentença.
Pretendidas  a  exclusão  da  agravante  da
reincidência  e  a  aplicação  da  atenuante  da
menoridade.  Necessidade.  Inexistência  de
condenação  com  o  trânsito  em  julgado  e  réu
menor  de  21  anos  na  data  do  fato.
Reconhecimento da causa de diminuição prevista
no  §  4º  da  Lei  de  Entorpecentes.  Possibilidade.
Abrandamento do regime prisional  e substituição
por  restritivas  de  direitos.  Viabilidade.  Recurso
conhecido e provido parcialmente.

–  No  caso  faz-se  necessária  a  exclusão  da
agravante  da  reincidência,  tendo  em  vista  que
inexiste  condenação  transitada  em  julgado
anteriormente  ao  crime,  bem  como  forçosa  a
aplicação da atenuante da menoridade, já que o
apelante, na data do fato, era menor de 21 (vinte
e um) anos.
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–  Outrossim,  a  valoração  negativa  das
circunstâncias  do  crime  e  a  vida  pregressa  do
sentenciado, impede a aplicação da causa especial
de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33
da Lei 11.343/2006.

–  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
semiaberto, a teor do disposto no art. 33, § 2º,
“b”, do Código Penal.

Vistos, relatados e discutidos os estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e DAR
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, PARA REDIMENSIONAR A PENA
DE JOANATHAN CONCEIÇÃO SANTOS AO PATAMAR DE 06 (SEIS)
ANOS  E  06  (SEIS)  MESES  DE  RECLUSÃO,  NO  REGIME  INICIAL
SEMIABERTO, em harmonia em parte com o parecer ministerial. 

RELATÓRIO

Perante a 3ª Vara da Comarca de  Catolé  do  Rocha,
Jonathan Conceição Santos, vulgo “Jamaica”, foi denunciado como incurso
nas penalidades do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, acusado da prática
do  crime  de  tráfico  ilícito  de  drogas,  tendo  em  vista  que,  no  dia
14/04/2015,  por  volta  das  10h30min,  foi  preso  em  flagrante  por
comercializar  e  guardar,  para  fins  de  mercancia,  substâncias
entorpecentes.

Na  ocasião,  foram  apreendidas  72  (setenta  e  duas)
pedras de crack – sendo 70 (setenta) pequenas, prontas para a venda, e
02 (duas) maiores –, além de 02 (dois) tabletes de maconha.

Denúncia recebida em 29 de julho de 2015 (fls. 43/46).

Encerrada a instrução criminal, o MM. Juiz de Direito da
3ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha, em substituição, Dr. Anderley
Ferreira Marques, julgou procedente a denúncia e, via de consequência,
condenou o acusado Jonathan Conceição Santos pela prática do tipo penal
descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos e
10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 785 (setecentos
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e oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo vigente à época dos fatos – negado ao réu  o direito de
apelar em liberdade (sentença às fls. 161/168).

Irresignado, o sentenciado apelou da sentença (fls. 171
e 173). Nas razões de apelação, em suma, o apelante pugna pela redução
da pena-base ao mínimo legal,  bem como pela  aplicação da causa de
diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 

Requer, ainda, o abrandamento do regime prisional e a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Contrarrazões ministeriais no sentido de que seja dado
parcial provimento ao recurso, para aplicar a atenuante da menoridade e
a causa de diminuição prevista na Lei de Drogas (fls. 209/213).

A Procuradoria de Justiça, através de parecer subscrito
pelo insigne Procurador, Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira, manifestou-
se pelo provimento parcial do apelo, a fim de que seja redimensionada a
pena-base,  excluída  a  agravante  da  reincidência  e  reconhecida  a
atenuante da menoridade, além de aplicada a minorante do § 4º do art.
33 da Lei 11.343/2006 (fls. 221/229).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso.

Inicialmente,  importa destacar  que a materialidade e
autoria delitivas atribuídas ao apelante são irrefutáveis. Na verdade, não
há nenhum questionamento nesse sentido.

In casu, conforme relatado alhures, o presente recurso
restringe-se à  reprimenda cominada na sentença,  posto  que,  em suas
razões  de  apelação,  o  apelante  pretende  a  reforma da  dosimetria  em
todas as suas fases, tendo em vista que requer a redução da pena-base, a
aplicação  da  causa  de  diminuição  prevista  no  §  4º  do  art.  33  da  Lei
11.343/2006,  o abrandamento do regime prisional  e  a  substituição da
pena corporal por restritivas de direitos.

Assim, reexaminarei  toda a dosimetria,  retificando os
pontos que forem necessários.

Dosimetria da pena
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Passo ao exame da dosimetria da reprimenda aplicada
na sentença.

Inicialmente,  requer o apelante a aplicação da pena-
base no mínimo legal.

Examinando a sentença, verifico que na avaliação das
circunstâncias judiciais o magistrado de origem avaliou de forma negativa
apenas as moduladoras consistentes na conduta social e circunstâncias do
crime,  levando em consideração que o réu tem a vida voltada para o
mundo do tráfico de drogas,  bem como que a natureza da substância
entorpecente  apreendida  (crack),  possui  maior  poder  viciante,  dessa
forma fixou a pena-base acima do mínimo legal, isto é, em 07 (sete) anos
e 10 (dez) meses de reclusão.

Dispõe  o  art.  42  da  Lei  11.343/2006:  “O  juiz,  na
fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no
art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do
produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Prevalece na jurisprudência pátria o entendimento de
que  as  circunstâncias  a  que  se  refere  o  art.  42  da  Lei  11.343/2006,
podem  ser  consideradas  –  embora  não  de  forma  cumulativa,  mas
alternativa –, ou na primeira, ou na terceira fase da individualização da
pena:

EMENTA:  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS
SUBSTITUTIVO  DE  AGRAVO  REGIMENTAL.  TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.
INDEVIDO  "BIS  IN  IDEM".  INADEQUAÇÃO  DA  VIA
ELEITA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Não cabe
habeas corpus em substituição  ao  agravo regimental
cabível na origem. 2. O Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no julgamento dos Habeas Corpus 112.776 e
109.193, ambos de relatoria do Ministro Teori Zavascki,
decidiu que as circunstâncias relativas à natureza e à
quantidade da droga apreendida, embora passíveis de
consideração  na  individualização  da  reprimenda,  não
podem ser valoradas, cumulativamente, na primeira e
na terceira fase da dosimetria da pena aplicada pela
prática  do  crime  de  tráfico  de  entorpecentes.  3.
Hipótese em que a natureza e a quantidade da droga
foram  consideradas  tanto  na  primeira  quanto  na
terceira  fase  da  dosimetria  da  pena.  A  caracterizar,
portanto,  indevido  "bis  in  idem".  4.  Habeas  Corpus
extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da
via eleita. Ordem concedida de ofício para determinar
ao Juízo da origem que refaça a dosimetria da pena, na
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linha da orientação do Plenário  do  STF.”  (STF -  HC
119781,  Relator(a):  Min.  MARCO  AURÉLIO,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira  Turma,  julgado  em  07/03/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 29-03-
2017 PUBLIC 30-03-2017)

Na  hipótese,  com  a  devida  vênia,  entendo  por
desconsiderar  a  conduta  social  em  desfavor  do  réu,  haja  vista  faltar
elementos  nos  autos  suficientes  para  respaldar  tal  condição,  assim,  a
tenho como favorável.

Por  outro  lado,  mantenho  a  análise  desfavorável
concernente  às  circunstâncias  do  crime,  tendo  em  vista  que  o  douto
magistrado baseou-se em elementos concretos para o aumento da pena
base, diante da apreensão de 70 (setenta) pedras de crack menores e 02
(duas)  pedras  maiores,  além  de  02  (dois)  tabletes  de  maconha,
observando ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06.

A propósito, vale acrescentar que:

"(…)  a natureza e a quantidade da substância ou
do  produto  podem  ser  sopesadas,  na  primeira
fase  da  individualização  da  pena,  como
circunstâncias  autônomas  ou  ser  valoradas
dentro  de  uma das  oito  circunstâncias  judiciais
previstas no art. 59 do Código Penal - a título, por
exemplo,  de  culpabilidade  desfavorável  ou  de
circunstâncias  desfavoráveis  do  crime -,  sendo
certo que tal escolha (se serão autônomas ou não)
cabe  ao  Juiz  da  causa,  dentro  da  sua
discricionariedade  juridicamente  vinculada  (...)"
(STJ. Ministro Rogerio Schietti Cruz, REsp 1596760/RN,
julgado em 20/09/2016).

Destarte,  desfavorável  a  vertente  judicial  das
circunstâncias do crime, na primeira fase, fixo a pena-base de Joanathan
Conceição Santos em 07 (sete) anos de reclusão e 650 (seiscentos e
cinquenta) dias-multa.

Na  segunda  fase,  excluo  a  agravante  da
reincidência, uma vez que, conforme a certidão de antecedentes de fls.
29/30, o sentenciado não ostenta condenação anterior com o trânsito em
julgado, ao tempo em que atenuo a reprimenda em 06 (seis) meses e
50 (cinquenta) dias-multa, em face da menoridade do denunciado,
resultando, provisoriamente, em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.
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Frise-se  que,  como  bem  destacado  pelo  magistrado
primevo, não há como aplicar a atenuante da confissão, porquanto o réu
não confessou a traficância, pois, alegou que a droga apreendida era para
consumo próprio.

Na terceira fase da dosimetria,  pretende a defesa do
apelante a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33,
da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo.

Como cediço, para que se opere a redução pretendida,
é necessário que o acusado preencha cumulativamente todos os requisitos
previstos  em  lei,  ou  seja,  deve  ser  primário,  possuidor  de  bons
antecedentes e não pode se dedicar a atividades criminosas, nem integrar
organização criminosa. O benefício ou privilégio em análise é direcionado
para quem adere ao tráfico de drogas esporadicamente, muitas das vezes
para  sustentar  seu  próprio  vício,  e  não  ao  traficante  contumaz,  que
exerce, permanentemente e com habitualidade, a atividade ilícita, fazendo
dela seu meio de vida. Das provas coligidas aos autos, não se extraem
indícios suficientes, devidamente concatenados, de que o réu se dedique a
prática de atividades criminosas, ou integre organização criminosa.

Outrossim,  importa  salientar  que  a  natureza  e
quantidade de entorpecentes apreendidos foi  utilizada na primeira fase
para aumentar a pena base, logo não pode ser considerada nesta fase,
sob pena de bis in idem.

Entretanto,  na  hipótese,  apesar  de  não  poder  ser
atribuída  ao  réu  a  condição  de  reincidente,  em  razão  de  inexistir
condenação  com  o  trânsito  em  julgado  na  data  do  fato,  a  sua  vida
pregressa e as circunstâncias do crime impedem a aplicação da causa
diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Do regime de cumprimento da pena

Sem embargo, diante do quantum de pena ora aplicada
e nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'b', e § 3°, do Código Penal, impõe-
se,  como consequência,  a  fixação  do  regime inicial  semiaberto  para  o
início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

De  tal  sorte,  fica  Jonathan  Conceição  Santos
condenado, nas iras do art. 33,  caput, do CP, à pena definitiva de  06
(seis)  anos  e  06  (seis)  meses  de  reclusão,  no  regime  inicial
semiaberto, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor
unitário mínimo.

O apelante não faz jus à substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, nem ao sursis processual.
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Ante o exposto, em harmonia em parte com o parecer
ministerial,  dou provimento parcial ao recurso, para redimensionar a
pena de Joanathan Conceição Santos ao patamar de 06 (seis) anos e 06
(seis)  meses  de  reclusão,  no  regime  inicial  semiaberto,  e
pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Expeça-se guia de execução provisória.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  João  Benedito  da  Silva,
Decano  no  exercpicio  da  Presidência  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Arnóbio Alves Teodósio, relator e Marcos William de Oliveira (Juiz
de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador), Revisor. Ausente justificadamente o Exmo. Des.
Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Joaci
Juvino da Costa Silva, 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 março de 2018. 

Des. Arnóbio Alves Teodósio
Relator


