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APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA
DE  FUNDAMENTAÇÃO  QUANTO  AO  DIREITO  DE
RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO.

–  Não  se  presta  a  apelação  criminal  a  discutir  a  matéria
ventilada. Deveria a defesa ter recorrido no âmbito próprio, qual
seja, através de habeas corpus, motivo pelo qual não conheço da
preliminar.

CRIME  DE  TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTE.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DO  RÉU.
DESCLASSIFICAÇÃO  DO  ART.  33  DA  LEI  11.343/06
PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06. CONFIGURAÇÃO DO
TRÁFICO.  PROVA  ROBUSTA  DA  AUTORIA  E
MATERIALIDADE DELITIVAS.

–  A  prova  material  produzida  neste  processo  conduz,
firmemente, ao fato de que o réu/apelante, incorreu no crime de
tráfico  de  drogas,  pois  os  artefatos  encontrados  em  sua
residência, comumente utilizados por traficantes para divisão da
droga e posterior comercialização demonstram a materialidade
delitiva.

ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.  IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.  ARGUIÇÃO  DE  CONSENTIMENTO  DA
VÍTIMA.  LAUDO  SEXOLÓGICO  POSITIVO  PARA
CONJUNÇÃO  CARNAL.  VIOLÊNCIA  PRESUMIDA.
MENOR DE 14 ANOS. 

–  In casu, para a tipificação do crime em epígrafe, não importa
que a vítima tenha consentido para a prática do ato, uma vez
que,  contando  com apenas  13  (onze)  anos  de  idade,  era,  ao
tempo  do  crime,  absolutamente  incapaz  de  determinar-se  de



acordo com a sua vontade, tipificando estupro de vulnerável a
conduta do réu.

PEDIDO  DE  APLICAÇÃO  DA CAUSA ESPECIAL DE
REDUÇÃO  DE  PENA  DO  ART.  33,  §4.º  DA  LEI  N.
11.343/2006.  IMPOSSIBILIDADE.  NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 

– O §4º do art. 33 da lei de drogas traz em seu texto uma causa
de redução da pena, a seguir: § 4o Nos delitos definidos no caput
e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um
sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes,  não  se  dedique  às  atividades  criminosas  nem
integre organização criminosa. 

– No caso dos autos, observa-se que ao réu é impossível aplicar
a  causa  especial  de  redução  de  pena  do  art.  33,  §4º  da  lei
11.343/06,  uma  vez  que  o  mesmo  não  carrega  consigo  os
requisitos  autorizadores  do  referido  benefício,  em  razão  da
comprovada dedicação do acusado à prática criminosa,  sendo
possível detectar inclusive reincidência.

CONFISCO DE BENS.  NÃO COMPROVAÇÃO DE SER
PROVENIENTE DE ATIVIDADE LÍCITA.  APLICAÇÃO
DO  ART.  63  DA  LEI  11.343/06.  PERDIMENTO  DO
VALOR.

–  Ora,  conforme  depreende-se  dos  autos,  o  apelante  não
conseguiu provar que o valor requerido não provém de atividade
criminosa, o que se presume pelas circunstâncias em que foram
encontradas  as  cédulas.  Dessa  forma,  demonstrada  a  origem
ilícita  do  bem  através  das  provas  materiais  e  testemunhais
acostadas aos autos é admissível a aplicação do art. 63 da Lei nº
11.343/2006, que prevê o perdimento do produto, bem ou valor
em favor da União.

DETRAÇÃO.  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  DAS
EXECUÇÕES PENAIS.

– No caso dos autos, verifica-se que tomando por base o período
de custódia preventiva seria incapaz de permitir, neste momento,
qualquer progressão de regime, como deseja o apelante.
Seguindo preso o apelante, o acompanhamento da penalidade
imposta será exercido pelo Juízo da Execução, a quem caberá o
reconhecimento dos direitos do apenado durante o cumprimento
da sanção imposta, bem como as análises e decisões acerca dos
pleitos por ele formulados, de acordo com os preceitos legais do
art. 66, III, “c” da Lei de Execuções Penais.



REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONAL.

– O magistrado primevo, utilizando-se de sua discricionariedade
regrada pelo art.  59, I do CP, aplicou corretamente a pena de
multa em 500 dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) sob o
valor  do  salário-mínimo  vigente  à  época  dos  fatos,  que  é  o
mínimo legal cominado para o delito do art. 33 da lei 11.343/06,
sendo  impossível  sua  fixação  a  menor,  à  míngua  de  causa
especial de diminuição de pena.

RECURSO  CONHECIDO  PARCIALMENTE  E  NA
PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em reconhecer parcialmente o recurso
e, nesta parte, desprovido, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em face
de Felipe Rocha Nunes, dando-o como incurso nas sanções dos delitos tipificados no
art.  33 da  lei  11.343/06;  art.  21 da  lei  de contravenções  penais  c/c  art.  7º,  I  da lei
11.340/06; art. 217-A e art. 147, ambos do CP e art. 12 da lei 10.826/06, nos autos da
ação penal que tramita perante a vara de entorpecentes da comarca de Campina Grande.

Narra a denúncia que  no dia 15 de abril de 2016, os policiais
receberam denúncias advindas da ex-companheira do réu, Juliana Silva Alves, de que o
mesmo teria lhe ameaçado. Em razão disso, os policiais empreenderam em diligência à
residência do acusado, onde constataram que ele convivia maritalmente com C. C. P.
DE  A., menor de 14 anos de idade.

Diante da informação prestada pela  ex-companheira  de que o
acusado também era traficante de drogas  e indicações exatas sobre os locais onde as
mesmas  estariam acondicionadas  na  casa,  os  policias  encontraram as  substâncias
entorpecentes 90,5 g (noventa gramas e cinco decigramas) de maconha e 89,2 g
(oitenta  e  nove  gramas  e  dois  decigramas)  de  cocaína.  Além  disso,  o  acusado
guardava,  no interior  de  sua residência,  17 (dezessete)  munições  calibre  380,  dois
trituradores  de  maconha,  um  pacote  de  papel  seda, celulares  e  a  quantia  de
R$6.395,00 (seis mil trezentos e noventa e cindo reais).

Em sentença de fls. 142/149, o magistrado, Edivan Rodrigues
Alexandre, condenou o réu, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da



lei 11.343/06) e estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) à pena definitiva de 13
(treze) anos de reclusão,  além de 500 (quinhentos) dias-multa a razão de 1/30 (um
trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime
inicialmente fechado. 

Ressalte-se que foi o réu absolvido dos delitos tipificados no
art. 21 da lei de contravenções penais c/c art. 7º, I da lei 11.340/06 e art. 147 do CP,
ante  a  deficiência  de  provas  que  confirmassem  a  autoria  e  materialidade  das
infrações.  Já  em relação  à  conduta  praticada  pelo  réu  disposta no  art.  12  da  lei
10.826/03, o magistrado adotou o entendimento do STF no sentido de que a munição
apreendida, guardada na residência do acusado e desacompanhada de arma de fogo, por
si só, é incapaz de provocar qualquer lesão à incolumidade pública.

Para  o  crime  de  tráfico  de  entorpecentes,  o  juiz  fixou  a
reprimenda em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa e para o
crime  de  estupro  de  vulnerável  fixou  em  08  (oito)  anos  e  06  (seis)  meses  de
reclusão,  atenuando  a  pena  em  06  (seis)  meses  pela  confissão  espontânea  do
apelante,  totalizando  uma  pena  de  13  (treze)  anos  de  reclusão,  além  de  500
(quinhentos) dias-multa no valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à
época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Inconformado, o  acusado interpôs  apelação  criminal a  esta
Corte, alegando, em síntese, não haver prova da autoria que lhe foi atribuída, devendo
ser absolvido por insuficiência de provas para a condenação (fls. 161/199).

Em  contrarrazões,  o  parquet  pugnou  pelo  desprovimento  do
recurso (fls. 202/209).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, em parecer da
ilustre Procuradora de Justiça Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, opinou
pelo desprovimento do apelo (fls. 218/229).

É o relatório.
VOTO:

Conheço o recurso apelatório, eis que presentes os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos para a admissibilidade dos mesmos.

1.  DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Ab initio, não se presta a apelação criminal a discutir a matéria
ventilada. Deveria a defesa ter recorrido no âmbito próprio, qual seja, através de habeas
corpus, motivo pelo qual não conheço da preliminar.

2. DO MÉRITO

No  mérito,  aduz  a  negativa  de  autoria,  pois  não  estaria



configurado o crime de tráfico de drogas. Sustenta que a droga apreendida se destinava
ao seu próprio consumo, motivo pelo qual requer a desclassificação do crime do art.
33 da lei 11.343/06 para o tipo do art. 28 da lei 11.343/06. 

Acaso  não  obtenha  êxito  em  seu  intento,  deseja,  de  forma
sucessiva, a diminuição da reprimenda que lhe foi imposta, contida no §4º do art.
33 da lei 11.343/06.

Contudo, cumpre asseverar que a decisão vergastada não merece
ser modificada nesse ponto, porquanto devidamente comprovadas a materialidade e a
autoria do delito que lhe foi imputado.

De fato, toda a prova material produzida neste processo conduz,
firmemente, ao fato de que o réu/apelante, incorreu no crime de tráfico de drogas, pois
além das substâncias encontrada em sua residência, qual seja: 90,5 g (noventa gramas e
cinco decigramas) de maconha e 89,2 g (oitenta e nove gramas e dois decigramas) de
cocaína,  também  foram  encontrados  dois  trituradores  de  maconha,  comumente
utilizados por traficantes para divisão da droga e posterior comercialização, além de
diversas cédulas que totalizavam a quantia de R$ 6.395,00 (seis mil trezentos e noventa
e cinco reais).

Nesse  sentido,  destaco  os  elementos  fundamentais  a  essa
conclusão, o inquérito policial de fls. 07/14, auto de apreensão e apresentação de
fls.  17,  Laudo  nº  0203330420160240  de  Constatação  de  fls.  84/85,  atestando  o
resultado  positivo  para  a  substância  cannabis  sativa  (maconha),  laudo  n°
0203330420160241 de exame químico toxicológico nº (fl. 87/88), o qual detectou a
substância cocaína, além dos depoimentos judiciais das testemunhas ministeriais e
do próprio réu/apelante, que confirmam, com convicção, as informações de que
foram apreendidas, na posse do apelante, as drogas citadas. Senão vejamos:

A  testemunha  do  Ministério  Público, Fábio  Augusto  de
Oliveira Góes, policial civil, (mídia de fl. 123), afirmou em juízo:

“(...) que as drogas foram encontradas em diversas áreas da casa, substâncias
denominadas  maconha  e  cocaína  e,  além  das  drogas,  materiais  como
trituradores e papel seda, destinados à divisão e processo de embalagem da
droga;  que  havia  munição  de  calibre  380,  mas  que  não  foi  encontrada
nenhuma arma; que o acusado já vinha sendo investigado pela polícia pelo
crime de tráfico (...)”

A testemunha arrolada pelo Ministério Público, Márcio Raniery
Leal Duarte, policial civil, (mídia de fl. 123), informou:

“(…) que foram encontradas substâncias denominadas cocaína e maconha,
papel  seda,  que  estava  na  residência  uma  criança  de  13  anos  que  se
identificou como namorada do acusado; que após a prisão, foi constatado que
o acusado já vinha sendo investigado pelo crime de tráfico de drogas; que
foram encontradas munições”.

Vê-se, pois, que os depoimentos das testemunhas arroladas pelo



parquet, são uníssonos e firmes, confirmando a autoria e materialidade dos crimes, não
havendo que se falar em desclassificação do delito.

Dessarte,  entendo  comprovado,  à  saciedade,  que  o  agente
praticou os crimes que lhe foram imputados (tráfico de drogas), não sendo cabível a
invocação  do  brocardo  in  dubio  pro  reo,  mormente  a  quantidade,  natureza  e
acondicionamento com elementos indicativos da mercancia.

O §4º do art. 33 da lei de drogas traz em seu texto uma causa
de redução da pena, a seguir: § 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo,
as penas poderão ser  reduzidas  de um sexto a  dois  terços,  desde que o agente seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa. 

No caso dos autos, observa-se que ao réu é impossível aplicar a
causa especial  de redução de pena do art.  33,  §4º  da lei  11.343/06, uma vez que o
mesmo não carrega consigo os requisitos autorizadores do referido benefício, em razão
da  comprovada  dedicação  do  acusado  à  prática  criminosa,  sendo  possível  detectar
inclusive reincidência.

3. DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Em  suas  razões,  pugna  o  réu  pela  absolvição  do  crime  de
estupro de vulnerável, ante o válido consentimento da menor. Alega também que deve
ser declarada a  atipicidade da conduta devido a união estável mantida entre  ele  e a
vítima, com o ânimo de constituir família.

O acusado, em seu interrogatório, (mídia de fl. 123), informou
que:

(…)  é  viciado  em maconha  e  cocaína,  negando  ser  traficante  de  drogas.
Quando inquirido sobre as munições que guardava em sua casa, disse ser de
sua  propriedade.  Diz  ter  renda  mensal  de  R$  2.000,00(dois  mil  reais),
provenientes de seu comércio e de serviços realizados como dedetizador e daí
tira seu sustento, pagando o aluguel da casa com piscina de R$800,00 (oito
centos reais).
Diz ter mantido relações sexuais com a vítima menor de 14 anos,C. C. P.
DE A; que desconhecia ter ela menos de 14 anos. Que foi até a residência
da vítima pedir a sua mãe para namorá-la.
Que os materiais encontrados em sua residência são destinados ao preparo da
droga para consumo próprio.

Por sua vez, ouvida a vítima, C. C. P. DE A, em juízo, na mídia
de fl. 123, afirma:

(…) que  estava  namorando com o  acusado e  que  se  relacionava com o
mesmo desde os 13 anos de idade, mantendo, inclusive, relações sexuais .
Que  sabia  ser  ele  usuário  de  drogas;  que  não  sabia  que  na  casa  havia
munição; que sabia que o mesmo vivia de um comércio.  Ao ser indagada
sobre o fato de sua mãe ter conhecimento sobre seu namoro, Carla Cibele
confirmou, relatando que o acusado teria ido até sua residência pedir a



sua  mãe  para  namorá-la  e  que  ela  pediu  para  esperar  que  a  filha
completasse  ao  menos  14  anos;  que  a  mãe  permitiu  que  o  acusado
frequentasse sua casa.

Compulsando  o  caderno  processual,  verifica-se  que  a
materialidade  resta positivada,  conforme laudo sexológico encartado à fl.  21, o qual
ratifica  a  ocorrência  de  conjunção  carnal  levada  a  termo  na  pessoa  da  vítima,  a
vulnerável C. C. P. DE A. 

 O  acusado,  em  seu  interrogatório,  afirmou  que  não  tinha
conhecimento  da  idade  da  vítima,  no  entanto,  de  acordo  com  os  testemunhos  e
depoimento da menor, restou corroborado que o acusado sabia ter ela menos de 14 anos,
o que foi constatado no depoimento de Edilene Pereira de Andrade, mãe da adolescente.

Portanto,  quanto  à  autoria  delitiva,  esta  se  encontra
consubstanciada na prova encartada nos autos, mais precisamente nas declarações da
vítima, testemunhos e confissão do agente.

O delito de estupro de vulnerável encontra-se tipificado no art.
217-A do Código Penal, nos seguintes termos:

“Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor
de 14 (catorze) anos:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.”

Ao definir como conduta típica a prática de conjunção carnal ou
qualquer outro ato libidinoso mantido com menor de 14 (catorze) anos, o legislador
estabeleceu esta idade como limite para o livre e pleno discernimento quanto à iniciativa
de uma relação sexual. 

No caso dos autos, a vítima, ao tempo do crime, contava com
apenas  13  (treze)  anos  de  idade  (certidão  de  nascimento,  fl.  24)  sendo,  portanto,
legalmente incapaz de consentir a prática de qualquer ato sexual a se realizar com a sua
pessoa.

Sobre o tema, destaco, por oportuno, a jurisprudência do STJ: 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE  RECURSO  ESPECIAL.  NÃO  CABIMENTO.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CARÁTER ABSOLUTO.
NATUREZA  HEDIONDA  DO  DELITO.  RECONHECIMENTO  DE
ATENUANTES.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  REVOLVIMENTO  DE
FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
2.  Entende  esta  Corte  que  o  consentimento  da  vítima  não  é  capaz  de
afastar a tipicidade do crime de estupro de vulnerável, pois a presunção
de  violência  é  absoluta  na  prática  de  conjunção  carnal  ou  outro  ato
libidinoso com menor de 14 anos.
3. Até mesmo os delitos de estupro e atentado violento ao pudor praticados
antes de vigente a Lei 12.015/2009, ainda que cometidos mediante violência
presumida, consideram-se hediondos.
4. (...)



6.  Habeas  corpus  não  conhecido.”  (STJ  –  HC 256.402/PR,  Rel.  Ministro
NEFI  CORDEIRO,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  05/04/2016,  DJe
18/04/2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.  ESTUPRO. ART.
213, CAPUT, C/C O  ART.  224,  a, DO CP. OFENDIDA MENOR DE 14
ANOS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER
ABSOLUTO DA PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. TEMA  PACIFICADO
NESTA CORTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1.  Estando  o  acórdão proferido pelo Tribunal a quo em consonância com  a
jurisprudência  deste  Superior  Tribunal  de  Justiça,  é  viável  a  análise   do
recurso especial monocraticamente, a teor do disposto no art. 557, caput, do
Código de Processo Civil.
2.  É  absoluta  a  presunção  de  violência na prática de conjunção carnal
ou  outro  ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos, de forma   que
o   suposto  consentimento  da  vítima,  sua  anterior experiência  sexual
ou a existência de relacionamento amoroso com o agente não tornam
atípico o crime de estupro de vulnerável.
3.  Agravo regimental  a  que  se nega  provimento.” (STJ – AgRg no REsp
1577738/MS,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA  FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016)

Certo,  portanto,  que,  com  as  alterações  trazidas  pela  Lei  nº
12.015/09, o estupro de menor de 14 (catorze) anos apresenta tipificação específica no
artigo  217-A do Estatuto Penal,  afastando qualquer  dúvida  quanto à  irrelevância  de
eventual consentimento da vítima ou ânimo de constituição familiar   (como alega o
apelante), para a caracterização do delito e, por tal motivo, não há que se falar, também,
em validade de declaração de união estável.

Ademais, in casu,  para a tipificação do crime em epígrafe,  não
importa que a vítima tenha consentido para a prática do ato, uma vez que, contando
com apenas 13 (onze) anos de idade, era, ao tempo do crime, absolutamente incapaz de
determinar-se de acordo com a sua vontade, tipificando estupro de vulnerável a conduta
do réu, motivo pelo qual mantenho a condenação acerca do tipo penal.

Nesse diapasão, importa transcrever a Súmula 593 do STJ:  O
crime de estupro de vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou prática de
ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento
da  vítima  para  a  prática  do  ato,  experiência  sexual  anterior  ou  existência  de
relacionamento amoroso com o agente. 

4. DO CONFISCO DOS BENS

O  réu  requereu,  subsidiariamente,  a  restituição  da  quantia  de
R$6.395,00 (trezentos e noventa e cinco reais) compõe o lícito patrimônio do acusado,
alegando que não provém de nenhuma atividade ilícita, tampouco serve de qualquer
prática ofensiva ao ordenamento jurídico. Pugna pela restituição do valor apreendido.

Ora, conforme depreende-se dos autos, o apelante não conseguiu
provar que o valor requerido não provém de atividade criminosa,  o que se presume
pelas circunstâncias em que foram encontradas as cédulas. Dessa forma, demonstrada a



origem ilícita do bem através das provas materiais e testemunhais acostadas aos autos é
admissível a aplicação do art. 63 da Lei nº 11.343/2006, que prevê o perdimento do
produto, bem ou valor em favor da União.

A propósito, colaciono o seguinte julgado: 

(...) 9. Não há que se falar em restituição dos bens apreendidos em poder
dos apelantes porque o perdimento destes em favor da União é efeito
automático da condenação (art. 91, II, do CP),  primordialmente quando
utilizados  para  realizar  a  entrega  dos  entorpecentes  (ex  vi  do  art.  243,
parágrafo único, da CR/88). 10. Dar parcial provimento ao primeiro recurso e
integral  ao segundo (TJMG -  Apelação Criminal  1.0433.16.010319-1/001,
Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento
em 20/09/2017, publicação da súmula em 27/09/2017). PENAL - TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS – PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA -
DOSIMETRIA – INEXISTÊNCIA. - Não há que se falar em nulidade da
sentença por ofensa ao princípio da individualização da pena se foi observado
o critério trifásico do art. 68 do CP e devidamente justificada a fixação da
pena-base, após análise de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO  -  PORTE  DE  DROGAS  PARA
CONSUMO  PESSOAL  -  IMPOSSIBILIDADE  -  MATERIALIDADE  E
AUTORIA COMPROVADAS. - A definição típica do artigo 33 da Lei nº.
11.343/06 é de conteúdo variado, prevendo diversas condutas como forma de
um mesmo crime. - A apreensão de droga que o apelante guardava, diante das
circunstâncias fáticas, constitui elemento suficiente para a condenação pelo
delito  de  tráfico  ilícito  de  drogas.  PENA-BASE  -  REDUÇÃO  -
CABIMENTO  -  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  FAVORÁVEIS.  -
Apresentando-se  favoráveis  as  condições  pessoais  do  agente  e  sendo
considerada em outra fase de aplicação da pena a quantidade e a natureza das
drogas apreendidas, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da
Lei  nº.  11.343/06,  não  há  que  se  falar  em  aumento  da  pena-base.  (...)
RESTITUIÇÃO  DE  BENS  APREENDIDOS  -  NÃO  CABIMENTO  -
INSTRUMENTOS DA PRÁTICA DE CRIME. -  Se restou devidamente
comprovado  nos  autos  que  os  bens  apreendidos  foram  utilizados  na
prática  do  crime  de  tráfico  ilícito  de  drogas,  será  decretado  seu
perdimento em favor da União, após o trânsito em julgado da sentença,
nos termos dos artigos 62 e 63, ambos da Lei nº. 11.343/06 .  (TJMG -
Apelação Criminal 1.0693.16.012462-6/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cézar
Guttierrez,  4ª  CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em  16/08/2017,
publicação da súmula em 23/08/2017).

Ademais, o  Supremo Tribunal Federal publicou, em 23/08/2017,
o acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE nº 638.491
do Tema 647. Segundo a tese firmada, “é possível o confisco de todo e qualquer bem
de  valor  econômico  apreendido  em  decorrência  do  tráfico  de  drogas,  sem  a
necessidade  de  se  perquirir  a  habitualidade,  reiteração  do  uso  do  bem  para  tal
finalidade,  a  sua  modificação  para  dificultar  a  descoberta  do  local  do
acondicionamento  da  droga  ou  qualquer  outro  requisito  além  daqueles  previstos
expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”. 

5. DA DETRAÇÃO

A detração consiste no abatimento na pena privativa de liberdade



e na medida de segurança,  do tempo em que o sentenciado foi  submetido  à  prisão
provisória,  prisão  administrativa  ou  internação  no  Brasil  ou  no  estrangeiro,  será
computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

No caso dos autos, verifica-se que tomando por base o  período
de custódia preventiva seria incapaz de permitir, neste momento, qualquer progressão de
regime, como deseja o apelante.

Entretanto, seguindo preso o apelante, o acompanhamento da
penalidade imposta será exercido pelo Juízo da Execução, a quem caberá o
reconhecimento dos direitos do apenado durante o cumprimento da sanção imposta,
bem como as análises e decisões acerca dos pleitos por ele formulados, de acordo com
os preceitos legais do art. 66, III, “c” da Lei de Execuções Penais.

6. DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Por fim, requer a reforma da sentença condenatória com relação à
pena de multa, em decorrência das parcas condições financeiras do réu.

O  magistrado  primevo,  utilizando-se  de  sua  discricionariedade
regrada pelo art. 59, I do CP, aplicou corretamente a pena de multa em 500 dias-multa à
razão de 1/30 (um trinta avos) sob o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
que  é  o  mínimo  legal  cominado  para  o  delito  do  art.  33  da  lei  11.343/06,  sendo
impossível sua fixação a menor, à míngua de causa especial de diminuição de pena.

Ressalte-se  ter  sido  arbitrado  o  valor  da  pena  pecuniária  no
mínimo legal de 1/30, proporcionalmente ao crime praticado e a condição financeira do
acusado.  Desse  modo,  não  deve  prosperar  a  insurgência  sob  a  alegação  de
hipossuficiência do réu.

Demais  disso, não  vislumbro,  na  decisão  ora  combalida,
qualquer matéria  de  ordem  pública  a  ser enfrentada  de  ofício  por esta  Corte
Estadual.

Ante o exposto,  CONHEÇO, PARCIALMENTE DO APELO
E, NA PARTE CONHECIDA, NEGO PROVIMENTO,  mantendo incólumes todos
os termos da sentença. 

Expeça-se guia de execução provisória.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Carlos  Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,
dele  participando  também  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 o Excelentíssimo Senhor José Roseno Neto,
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, 22 de fevereiro de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


