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APELAÇÃO  CRIMINAL. TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES,  ASSOCIAÇÃO  PARA  O
TRÁFICO  E  POSSE  ILEGAL DE  ARMA DE
FOGO  DE  USO  PERMITIDO  COM
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CONDENAÇÃO.
PRELIMINAR: DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO DA  SENTENÇA
QUANTO  A  MANUTENÇÃO  DA  MEDIDA
SEGREGATÓRIA.  SUPERVENIÊNCIA  DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. CONFUSÃO
ANTE O MÉRITO.  PLEITO PREJUDICADO
COMO  PRELIMINAR. MÉRITO: PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  INCONSISTÊNCIA.
MATERIALIDADES  E  AUTORIAS
INCONTESTES.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
NULIDADE  DA  DOSIMETRIA.  ERRO  IN
PROCEDENDO. TRÊS CRIMES. UMA ÚNICA
ANÁLISE.  AUSÊNCIA  DE
INDIVIDUALIZAÇÃO  DAS  REPRIMENDAS.
SENTENÇA  ANULADA  NA  PARTE  DA
DOSIMETRIA  DA  PENA PARA TODOS  OS
APELANTES.  PLEITOS  ALTERNATIVOS
PELA REDUÇÃO DAS PENAS, CONVERSÃO
DA PENA PRIVATIVA DE  LIBERDADE  EM
RESTRITIVAS DE DIREITOS E DETRAÇÃO.
MATÉRIAS  RELACIONADAS  ÀS  PENAS.
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DOSIMETRIA  ANULADA.  ANÁLISE
PREJUDICADA,  NESTES  PONTOS.
PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. 

1.  A  insurgência  de  falta  de  fundamentação  da
sentença quanto à negativa do direito de recorrer em
liberdade, formulada dentro do recurso de apelação,
apresenta-se inócua, visto que será apreciado quando
do julgamento do próprio recurso que o agente visa
aguardar fora do cárcere.

2.  Sendo  induvidosas  a  autoria  e  materialidade
delitivas,  as  quais  restaram demonstradas  na  livre
valoração  dos  meios  de  prova  assentados,
expressamente no juízo esculpido do processo, fica
afastada a possibilidade de absolvição dos apelantes.

3.  O  desrespeito  ao  critério  de  individualização  da
pena é causa de nulidade absoluta, devendo o Tribunal
reconhecê-lo,  até  mesmo, de ofício.  Cuidando-se de
mais de um crime, impõe-se a análise individual das
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP para cada um
deles,  nos  termos  do art.  68 do Diploma Penal.  Se
assim  não  procedeu  o  julgador  primevo,  cabe  ao
Tribunal anular a sentença quanto à fixação da pena,
para que outra seja proferida, sob o crivo do princípio
da individualização das penas, bem como, sob o pálio
da fundamentação das decisões judiciais (art. 5º, inc.
XLVI, e art. 93, inc. IX, respectivamente, da CF).

V I  S  T O S,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados;

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR apresentada
pelo  3º  apelante,  acerca  do  direito  de  recorrer  em  liberdade,  e  no  mérito  DAR
PROVIMENTO  PARCIAL  aos  apelos  para,  mantendo  as  condenações,  anular  a
dosimetria das penas para todos os réus, determinando o retorno dos autos ao 1º grau para
que o Juízo a quo aplique as penas obedecendo o critério da individualização, nos termos
do voto do Relator e em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
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RELATÓRIO

Perante  o  Juízo  da  Vara  Única  da  Comarca  de  Rio  Tinto/PB,
Josenildo Augusto da Silva do Nascimento, José Erivelton dos Santos Silva e Junior
Gomes da Silva,  devidamente qualificados,  foram denunciados como incursos nas
sanções dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, e art. 16, IV, da Lei nº 10.826/2003,
c/c os arts. 12 e 29 do CP, conforme narrativa constante da exordial acusatória que
passo a transcrever (fls. 02/04):

“Noticiam  os  informes  policiais,  que  o  Serviço  de
Inteligência da Polícia Militar foi informado de que quatro homens haviam
aportado no Município de Baía da Traição, PB, portando armas de fogo,
acumpliciados e associados para exercer o tráfico ilícito de entorpecentes no
lugar.

No  dia  28  de  maio  de  2013,  aproximadamente  às  17
horas, nas imediações de ‘um quarto localizado por trás do Tubarão Clube’,
os acusados foram preso em flagrante, tendo sido apreendido no interior do
aludido  quarto,  ‘um  tablete  e  meio  da  substância  cannabis  sativa,  a
maconha; 189 (cento e oitenta e nove) pedras de substância semelhante ao
crack; um revólver Taurus .38; uma espingarda Rossi .12 cano serrado; uma
espingarda .12  sem mar  ou  numeração visível;  trinta  munições  .38,  uma
balança de precisão, sacos plásticos e dois aparelhos de telefonia celular’.

No caso em comento, existem indícios seguros de que a
droga apreendida destinava-se à mercancia ilícita,  conforme demonstrado
pelos  elementos  probatórios  compilados  na  esfera  policial,  revelados,
inclusive, pelas circunstâncias da prisão em flagrante.

O  auto  de  apreensão  e  o  laudo  de  constatação  de
substância entorpecente patenteiam a materialidade delitiva.

Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 17).

Recebimento da denúncia em 26.11.2013 (fl. 66).

Às  fls.  20  e  21  encontram-se  os  Laudos  de  Constatação  nº
07050513 e 07040513, cujos resultados foram positivos para Maconha e Cocaína,
respectivamente.

Instruído regularmente o processo e oferecidas as alegações finais
pelo Ministério Público (fls.  80/81)  e pela  Defensoria Pública  (fls.  82/85),  o Juiz
singular  julgou  procedente  a  pretensão  punitiva  estatal,  para  condenar   Josenildo
Augusto da Silva do Nascimento, José Erivelton dos Santos Silva e Junior Gomes da
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Silva nas penas dos arts. 33,  caput,  e 35,  caput,  da Lei nº 11.343/2006, e art. 16,
caput, e parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, fixando-lhes a reprimenda da
seguinte maneira:

-  Josenildo Augusto da Silva do Nascimento: após a análise das
circunstâncias judiciais,  fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa pelo crime do art.
33,  caput, da Lei nº 11.343/2006; 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e
1.400  (mil  e  quatrocentos)  dias-multa  pelo  crime  do  art.  35,  caput,  da  Lei  nº
11.343/2006; e 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 97 dias-multa pelo
crime do art. 16, caput e parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, totalizando 16
anos de reclusão e 2.247 dias-multa – esta, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente à época do fato – tornando-as definitivas.

Para  cumprimento  da  pena  corporal  o  Magistrado  de  base
estabeleceu o regime inicial fechado.

-  José  Erivelton  dos  Santos  Silva:  após  a  análise  das
circunstâncias  judiciais,  fixou a pena-base em 06 (seis)  anos,  10 (dez)  meses  e  9
(nove) dias de reclusão e 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa pelo crime do
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e
dois) dias de reclusão e 1.350 (mil, trezentos e cinquenta) dias-multa pelo crime do
art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006; e 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e
dois) de reclusão e 75 dias-multa pelo crime do art. 16, caput e parágrafo único, IV, da
Lei nº 10.826/2003, totalizando 14 anos, 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de
reclusão e 2.112 dias-multa.

Em razão da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, do
CP, o Juiz de 1º grau minorou as penas em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 07 (sete)
dias e em 268 (duzentos e sessenta e oito) dias-multa, totalizando 13 (treze) anos, 04
(quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 1.844 dias-multa – esta, à razão
de 1/30 (um trigésimo)  do salário mínimo vigente à  época do fato  – tornando-as
definitivas.

Para  cumprimento  da  pena  corporal  o  Magistrado  de  base
estabeleceu o regime inicial fechado.

-  Júnior  Gomes  da  Silva:  após  a  análise  das  circunstâncias
judiciais, fixou a pena-base em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 9 (nove) dias de
reclusão e 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa pelo crime do art. 33, caput, da
Lei  nº 11.343/2006;  04 (quatro) anos,  03 (três)  meses e 22 (vinte e  dois) dias de
reclusão e 1.350 (mil, trezentos e cinquenta) dias-multa pelo crime do art. 35, caput,
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da Lei  nº  11.343/2006;  e  03 (três)  anos,  06 (seis)  meses  e  22 (vinte  e  dois)   de
reclusão e 75 dias-multa pelo crime do art. 16, caput e parágrafo único, IV, da Lei nº
10.826/2003,  totalizando  14  anos,  08  (oito)  meses  e  23  (vinte  e  três)  dias  de
reclusão e 2.112 dias-multa – esta, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época do fato – tornando-as definitivas.

Para  cumprimento  da  pena  corporal  o  Magistrado  de  base
estabeleceu o regime inicial fechado.

Inconformados, recorreram os réus, por intermédio da Defensoria
Pública (fl. 93), alegando em suas razões (fls. 94/100) nulidade da Sentença por não
ter  ocorrido  a  dosimetria  individualizada  de  cada  um dos  delitos  que  levaram  a
condenação. Alternativamente, requer a Defensoria Pública que sejam aplicadas as
penas no seu patamar mínimo.

À  fl.  101  fora  apresentada  apelação  em  nome  do  réu  José
Erivelton dos Santos Silva (Procuração juntada à fl. 102).

Às fls. 115/118 foi juntado o Laudo de Exame de Eficiência de
Disparos em Armas de Fogo nº 1751/2013. 

Contrarrazões,  às  fls.  121/122,  através  das  quais  o  Ministério
Público opinou pelo desprovimento dos recursos.

Às  fls.  136/152  o  apelante  José  Erivelton  dos  Santos  Silva
apresentou as razões recursais, requerendo: 1) preliminarmente, o direito de recorrer
em liberdade, sob alegação de ausência de fundamentação da sentença. No mérito,
requer: 2) a absolvição do apelante pelo crime de tráfico. Subsidiariamente, requer: 3)
o redimensionamento da pena referente ao crime capitulado no art. 33, caput, da Lei
nº 11.343/2006, para o patamar mínimo, aplicando-se o redutor previsto no §4º do art.
33 da Lei de Drogas, no grau máximo (2/3), bem como requer seja convertida a pena
privativa  de  liberdade  em restritivas  de  direitos;  4)  Pleiteia  ainda  sua  absolvição
quanto ao crime capitulado no art. 35 da Lei nº 11.343/2006; 5) Seja promovida a
detração pena; 6) Seja reformada a sentença no que pertine à pena de multa, ante a
precária situação financeira do apelante.

Às  fls.  153/154 o  representante  do  Ministério  Público  ofertou
contrarrazões opinando seja improvido o recurso.

Seguiram os autos,  já  nesta instância,  à douta Procuradoria de
Justiça que, em parecer da lavra do Procurador de Justiça José Roseno Neto, opinou
pelo provimento parcial dos apelos, para ser reconhecida a nulidade da dosimetria da
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pena,  pela  inexistência  de  individualização  das  penas  de  cada  um  dos  crimes,
mantendo-se a sentença quanto aos demais termos (fls. 162/173). 

É o relatório.

VOTO:

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Os recursos são tempestivos. Os apelantes Josenildo Augusto da
Silva do Nascimento e Júnior Gomes da Silva apresentaram apelação em 28.04.2015
(fl.  93)  por  intermédio da  Defensoria  Pública  a  qual  foi  intimada  da  Sentença em
23.04.2015 (Certidão de fl. 92); o apelante José Erivelton dos Santos Silva  interpôs
apelo  em 04.05.2015  (fl.  101),  mesma  data  em que  foi  intimado pessoalmente  da
Sentença (Certidão de fl. 107). Ademais,  não dependem de preparo, por se tratar de
ação penal pública, em observância à Súmula n° 24 do TJPB.

PRELIMINAR

1) José Erivelton dos Santos Silva:

1.1)  direito  de  recorrer  em  liberdade,  por  ausência  de
fundamentação da Sentença, neste ponto.

Nas  suas  razões  (fls.  136/152),  a  i.  Defesa  pugna  pelo
reconhecimento do direito do apelante José Erivelton dos Santos Silva  recorrer em
liberdade.  Todavia, melhor sorte não lhe acompanha, visto que o referido pedido se
apresenta inócuo,  ou seja,  prejudicado, porque o presente feito já  está em fase de
julgamento.

Ora, o pleito de concessão do direito de apelar solto, formulado
dentro do recurso de apelação, e como preliminar, é ineficaz, sem sentido, visto que
somente será apreciado quando do julgamento do mérito próprio recurso apelatório.

A propósito:

TJPB-0043905) APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO
CORPORAL GRAVE. PERIGO DE MORTE. ART.
129,  §  1º,  II,  DO  CÓDIGO  PENAL.
CONDENAÇÃO.  RECURSO  DA  DEFESA.
PRELIMINAR.  DIREITO  DE  RECORRER  EM
LIBERDADE. ART. 387, § 1º, DO CPP. ALEGADA

Apelação Criminal 0001053-74.2013.815.0581                                       CMBF - Relator                  6



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

FALTA  DE  MOTIVAÇÃO  PARA  MANTER  A
PRISÃO  CAUTELAR.  ANÁLISE  QUANDO  DO
JULGAMENTO  DO  APELO.  PREJUDICADO.
INOCORRÊNCIA DE NENHUM FATO NOVO OU
ALTERAÇÃO  JURÍDICA  NO  QUADRO
PROCESSUAL  E  PRISIONAL  DO  RÉU.
DESNECESSIDADE DE NOVO FUNDAMENTO
PARA EVITAR A TAUTOLOGIA. PRECEDENTES
DO  STJ.  MÉRITO.  ARGUIÇÃO  DE  AUSÊNCIA
DA MATERIALIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA
DE  EXAME  DE  CORPO  DE  DELITO.
INVERDADE.  LAUDO  PERICIAL  ACOSTADO.
CONCLUSÃO DO PERITO EM SINTONIA COM
A PROVA ORAL. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO.
LEGÍTIMA  DEFESA.  INSUBSISTÊNCIA.
PRÉVIA  DISCUSSÃO  VERBAL  ENTRE  A
VÍTIMA E O ACUSADO SOBRE A DEVOLUÇÃO
DE UM PAR DE TÊNIS. POSTERIOR ATITUDE
DO  RÉU  DE  IR  EM  SUA  CASA  PARA  SE
ARMAR COM FACA E DEPOIS PROVOCAR A
REAÇÃO  DA  VÍTIMA.  ATO  QUE  NÃO
CONFIGURA  REPELIR  INJUSTA  AGRESSÃO.
ACERVO  ROBUSTO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
CONFISSÃO.  ESCLARECEDORES
DEPOIMENTOS  TESTEMUNHAIS.  SÚPLICA
ALTERNATIVA PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA
LESÃO  CORPORAL  GRAVE  PARA  A  LEVE.
IMPOSSIBILIDADE.  LAUDO  PERICIAL
ATESTANDO PERIGO DE MORTE. SENTENÇA
MANTIDA.  DESPROVIMENTO.  1.  O pedido de
concessão  do  direito  de  apelar  em  liberdade
formulado  dentro  do  recurso  de  apelação  se
apresenta  inócuo  e,  por  conseguinte,  ineficaz,
visto  que  somente  será  apreciado  quando  do
julgamento do próprio recurso que o agente visa
a  aguardar fora  do cárcere.  2.  Ao  se  referir,  na
sentença, ainda que de forma sucinta, às razões que
embasaram  a  ordem  de  prisão  cautelar  antes
decretada,  está  o  magistrado  a  promover  a
incorporação, ao citado ato decisório subsequente, da
fundamentação  declinada  anteriormente,  mormente
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em  virtude  da  ausência  de  alteração  da  situação
fática desde a ordenação da custódia, no que buscou
evitar a tautologia, atendendo, a um só tempo, aos
comandos previstos no art. 93, IX, da Carta Magna e
no disposto no art. 387, § 1º, do CPP. 3. Como vem
decidindo  o  e.  Superior  Tribunal  de  Justiça,
persistindo  os  mesmos  motivos  que  ensejaram  a
anterior  prisão  provisória,  principalmente,  quando
não existem fatos novos a justificar a revogação da
custódia,  torna-se  desnecessário  fazer  nova
fundamentação quando da sentença e da decisão de
pronúncia. 4. Não há que se falar de inexistência da
materialidade delitiva, ante a ausência do exame de
corpo  de  delito,  se  consta  dos  autos  o  respectivo
laudo pericial atestando que a vítima sofreu perigo
de  morte,  o  que  perfaz,  na  hipótese,  o  tipo  penal
previsto no art. 129, § 1º, II, do CP, ou seja, lesão
corporal  de  natureza  grave.  5.  Se  a  vítima  e  as
testemunhas  descreveram  a  existência  da  lesão
corporal em harmonia com o laudo pericial (ofensa
física por arma branca na região de membro inferior
direito),  além de  o  próprio  réu ter  confirmado,  na
Polícia  e  em  Juízo,  que  estava  com  uma  faca  e
golpeou a vítima na perna, tais provas orais trazem
credibilidade ao citado laudo e, ainda, demonstram a
materialidade caso houvesse a necessidade de suprir
a perícia, a teor do art.  167 do CPP. 6. Se o fólio
processual  revela,  de  forma  incontestável,  a
materialidade  e  a  autoria  delituosas,  diante  do
robusto acervo probatório, que evidencia a prática do
delito de lesão corporal grave, por atestarem o laudo
pericial e a prova oral "perigo de morte", há de ser
mantida a condenação pela prática do crime previsto
no art. 129, § 1º, II, do Código Penal, não havendo
que  se  falar  de  desclassificação  para  modalidade
leve. 7. A interpretação sistemática dos artigos 158 e
167  do  Código  de  Processo  Penal  permite  que  a
prova  testemunhal  e  outros  elementos  probatórios
supram  a  falta  do  laudo  pericial,  mesmo  em  se
tratando do crime material de lesão corporal. 8. No
processo penal moderno o juiz não está mais jungido
ao  obsoleto  regime  da  prova  legal  ou  axiomática,
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cabendo-lhe,  ao  reverso,  apreciar  com  ampla
liberdade  as  provas  e  julgar  segundo  a  sua  livre
convicção.  9.  Não  há  como  configurar  a  legítima
defesa  em  favor  do  apelante,  se  este  iniciou  as
agressões físicas, ou seja, após discutir verbalmente
com a vítima, foi para casa se armar com uma faca e
depois retornou ao local  onde estava seu desafeto,
quando o provocou com um empurrão e, durante o
breve  entrevero  corporal,  aproveitou  para  lhe  dar
uma  facada,  situação  na  qual  descaracteriza  a
excludente de ilicitude do art. 25 do Código Penal,
visto inexistir a intenção de repelir injusta agressão,
que  deve  ser  atual  ou  iminente.  (Apelação  nº
0000153-18.2016.815.0151,  Câmara  Criminal  do
TJPB,  Rel.  Carlos  Martins  Beltrão  Filho.  DJe
29.03.2017).

TJMG-0897085)  APELAÇÃO  CRIMINAL  -
ROUBOS  MAJORADOS  E  CORRUPÇÃO  DE
MENORES  -  PRELIMINAR  -  INÉPCIA  DA
DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA -
INOCORRÊNCIA  -  REJEIÇÃO  -  DIREITO  DE
RECORRER  EM  LIBERDADE  -
PREJUDICIALIDADE  -  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS  -  FARTO
MATERIAL INCRIMINATÓRIO -  PALAVRA DA
VÍTIMA -  RELEVÂNCIA -  DEPOIMENTOS DE
POLICIAIS  PRESTADOS  SOB  O  CRIVO  DO
CONTRADITÓRIO  -  VALOR  PROBANTE  -
CONDENAÇÕES MANTIDAS - PARTICIPAÇÃO
DE  MENOR  IMPORTÂNCIA  -  NÃO
CONFIGURAÇÃO  -  CORRUPÇÃO  DE
MENORES  -  CRIME  FORMAL  -
COMPROVAÇÃO  DA  EFETIVA  CORRUPÇÃO
DO  ADOLESCENTE  INFRATOR  -
DESNECESSIDADE  -  JULGAMENTO  DA
CONTROVÉRSIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL
DE  JUSTIÇA  (RECURSO  ESPECIAL
REPETITIVO  Nº  1127954/DF)  -  ATENUANTES
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE AUTORIA E
DA MENORIDADE RELATIVA - REDUÇÃO DA
PENA  PARA  AQUÉM  DO  MÍNIMO  LEGAL  -
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INVIABILIDADE  -  SÚMULA  231  DO  STJ  -
CONCURSO  DE  MAJORANTES  -  CRITÉRIO
QUALITATIVO  E  NÃO  QUANTITATIVO  -
CONTINUIDADE DELITIVA - CRITÉRIO PARA
MAJORAÇÃO  DA  PENA  -  NÚMERO  DE
CRIMES  PRATICADOS  -  PENA DE  MULTA -
FRAÇÃO DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 71
DO  CÓDIGO  PENAL -  NÃO  APLICAÇÃO  DO
CONTIDO NO ART. 72 DO CP. PRESENTES AS
FORMALIDADES  E  OS  REQUISITOS
PREVISTOS  NO  ART.  41,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO PENAL, BEM COMO INDÍCIOS DE
AUTORIA E MATERIALIDADE, NÃO HÁ QUE
SE FALAR EM INÉPCIA DA DENÚNCIA OU EM
AUSÊNCIA  DE  JUSTA  CAUSA  PARA  A
DEFLAGRAÇÃO  DA  AÇÃO  PENAL.
PRELIMINAR  REJEITADA.  ANTE  A
REALIZAÇÃO  DO  PRESENTE
JULGAMENTO,  RESTA  PREJUDICADO  O
PEDIDO DEFENSIVO DE CONCESSÃO AO 1º
APELANTE  DO  DIREITO  DE  APELAR  EM
LIBERDADE.  HAVENDO  NOS  AUTOS
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA SE IMPUTAR
AOS ACUSADOS A AUTORIA DOS CRIMES DE
ROUBO  MAJORADO  (POR  TRÊS  VEZES),
HAVENDO  FARTO  MATERIAL
INCRIMINATÓRIO  COLHIDO  NO  FEITO,  A
MANUTENÇÃO  DAS  CONDENAÇÕES  É
MEDIDA  QUE  SE  IMPÕE.  A  PALAVRA  DA
VÍTIMA  É  DE  GRANDE  RELEVÂNCIA  NOS
DELITOS  PATRIMONIAIS,  GERALMENTE
PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE, SEM A
PRESENÇA DE  TESTEMUNHAS.  A PALAVRA
FIRME  E  COERENTE  DEPOLICIAIS  É
RECONHECIDAMENTE  DOTADA  DE  VALOR
PROBANTE,  PRESTANDO-SE  À
COMPROVAÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA
DENÚNCIA  SEMPRE  QUE  ISENTA  DE
QUALQUER SUSPEITA E EM HARMONIA COM
O  CONJUNTO  PROBATÓRIO  APRESENTADO.
PRECEDENTES  DO  STJ.  Se  houve  divisão  de
tarefas entre os acusados, e a conduta de cada um foi
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de  fundamental  importância  para  o  sucesso  da
empreitada criminosa,  revela  a  hipótese  verdadeira
de  coautoria,  e  não  de  participação  de  menor
importância. O colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do Recurso Especial Repetitivo de nº
1.127.954/DF,  realizado  em  14  de  dezembro  de
2011, pôs fim à controvérsia em torno da natureza do
delito  de  corrupção  de  menores,  previsto,
atualmente, no art. 244-B, do Estatuto da Criança e
do Adolescente, reputando-o como crime formal, daí
a desnecessidade de prova da efetiva corrupção do
adolescente, bastando, para a configuração do delito,
que o agente  pratique a  infração penal  juntamente
com  o  menor  ou  que  o  induza  a  praticá-la.  A
incidência de atenuantes não podem conduzir a pena
para  aquém  do  mínimo  legal,  em  observância  ao
enunciado  da  Súmula  231,  do  STJ.  Havendo
concurso de majorantes o quantum de aumento da
pena  deve  ser  analisado de  acordo  com o  critério
qualitativo, isto é, de acordo com o caso concreto, e
não puramente quantitativo. Sendo três os delitos de
roubo  perpetrados  pelos  agentes,  em  continuidade
delitiva,  deve  o  aumento  da  reprimenda  ficar
estabelecido em um quinto (1/5), uma vez que esse
aumento  é  regulado  pelo  número  de  crimes
praticados.  Na  continuidade  delitiva  a  pena
pecuniária  é  elevada  da  fração  de  1/6  a  2/3,  à
semelhança  do  que  ocorre  com a  sanção corporal,
não ocorrendo a soma das penas prevista no art. 72
do  CP.  (Apelação  Criminal  nº  0082992-
40.2015.8.13.0362  (1),  7ª  Câmara  Criminal  do
TJMG,  Rel.  Agostinho  Gomes  de  Azevedo.  j.
16.08.2017, Publ. 25.08.2017). 

TJMG-0782192)  APELAÇÃO  CRIMINAL  -
PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE  -  PREJUDICIALIDADE -
REJEIÇÃO -  RECEPTAÇÃO IMPUTADA AO 2º
APELANTE  -  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS  -  ABSOLVIÇÃO  -
IMPOSSIBILIDADE  -  CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL  DO  ACUSADO  EM
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HARMONIA  COM  AS  DEMAIS  PROVAS  -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO
REAL  (ART.  349  DO  CÓDIGO  PENAL)  -
INVIABILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA -
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS -
CABIMENTO  -  ROUBOS  MAJORADOS  E
ASSOCIAÇÃO  CRIMINOSA IMPUTADOS  AOS
1º,  3º  E  4º  APELANTES  -  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS  -
ABSOLVIÇÃO  -  IMPOSSIBILIDADE  -
CONFISSÕES  EXTRAJUDICIAIS  E  PROVA
TESTEMUNHAL  FARTA  -  CONDENAÇÕES
MANTIDAS  -  CORRUPÇÃO  DE  MENORES  -
ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO 2º APELANTE
-  NECESSIDADE  -  CRIME  DE  RECEPTAÇÃO
QUE  NÃO  ENVOLVEU  A PARTICIPAÇÃO  DE
MENOR  -  MENORIDADE  DO  AGENTE
INIMPUTÁVEL -  IDADE  COMPROVADA POR
QUALQUER  DOCUMENTO  HÁBIL  -
CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE
ROUBO  E  CORRUPÇÃO  DE  MENORES  -
CABIMENTO  -  PRECEDENTES  DO  STJ  -
RECONHECIMENTO  DA  CONTINUIDADE
DELITIVA ENTRE  OS  CRIMES  DE  ROUBO  -
POSSIBILIDADE  -  PREENCHIMENTO  DOS
REQUISITOS  LEGAIS.  Ante  a  realização  do
presente julgamento, resta prejudicado o pedido
defensivo de concessão ao apelante do direito de
apelar em liberdade. Havendo nos autos elementos
suficientes  para  se  imputar  ao  segundo apelante  a
autoria  do  crime  de  receptação,  a  manutenção  da
condenação  é  medida  de  rigor.  Restando
perfeitamente  caracterizado o crime de receptação,
não há que se falar em desclassificação para o delito
de favorecimento  real  (art.  349 do  Código Penal),
que  possui  caráter  subsidiário.  Preenchidos  os
requisitos  previstos  no  art.  44  do  Código Penal,  é
cabível a concessão da substituição da pena privativa
de  liberdade  por  restritivas  de  direitos.  Restando
comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes
de  roubo  majorado  e  associação  criminosa
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imputados  a  três  dos  apelantes,  a  manutenção  da
condenação é medida que se impõe. Se o crime de
receptação  não  envolveu  a  participação  de
adolescentes infratores, é imperiosa a absolvição do
segundo apelante pela prática do delito de corrupção
de  menores.  A  comprovação  da  menoridade  do
agente  inimputável,  para  efeitos  penais,  não  se
restringe  à  juntada  de  certidão  de  nascimento  ou
carteira  de  identidade  do  adolescente  nos  autos,
podendo ser esta suprida por outros meios de prova,
em especial quando estes não deixam margem para
dúvidas  sobre  a  idade  do  adolescente  infrator.
Precedentes  do  STJ.  Considerando  que  o  agente,
mediante  uma só ação,  praticou o delito  de  roubo
majorado  e  corrupção  de  menores,  deve  ser
reconhecido  o  concurso  formal  entre  os  crimes,  a
teor  do  disposto  no  art.  70,  do  Código  Penal.
Precedentes do STJ. Preenchidos os requisitos do art.
71,  do  Código  Penal,  o  reconhecimento  da
continuidade  delitiva  entre  os  crime  de  roubo
majorado é medida que se impõe. V.V.: Se, mediante
uma  só  ação,  os  agentes  praticam  os  crimes  de
roubos majorados e corrupção de menores, deve ser
reconhecido o concurso formal próprio, previsto no
art. 70, primeira parte, do Código Penal entre todos
os  crimes.  Havendo concorrência entre o concurso
formal de crimes e a continuidade delitiva, aplica-se,
tão  somente,  um  desses  institutos  (continuidade
delitiva),  sob  pena  de  incorrer  em  bis  in  idem.
Possível  a  fixação  do  regime  semiaberto,  se  os
apelantes  são  primários,  as  penas  a  que  foram
condenados  são  inferiores  a  08  anos,  e  as
circunstâncias judiciais  do art.  59,  do CP lhes  são
favoráveis em respeito ao art. 33 do CP. (Apelação
Criminal  nº  0110481-06.2014.8.13.0324  (1),  7ª
Câmara Criminal do TJMG, Rel. Agostinho Gomes
de Azevedo. j. 25.05.2017, Publ. 02.06.2017). 

A isso, acrescenta-se outra situação de prejudicialidade, pois, na
atual fase de julgamento recursal, em que ocorre o exaurimento da instância ordinária,
o Juízo ad quem pode ordenar a expedição e/ou manutenção de Mandado de Prisão do
réu, independentemente do trânsito em julgado da condenação, conforme decisão do
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Colendo Supremo Tribunal Federal no HC n° 126.292/SP, julgado em 17.2.2016, o
qual,  revendo  posicionamento  anterior  do  Pretório  Excelso,  decidiu  pela
constitucionalidade da execução da pena após decisão de 2° grau, ante a inexistência
de efeito suspensivo dos Recursos Especial e Extraordinário.

Portanto,  julgo  prejudicada a  presente  preliminar  apresentada
pela defesa de José Erivelton dos Santos Silva.

MÉRITO

1. AUTORIA E MATERIALIDADE:

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  na  contrariedade  à
sentença condenatória proferida pelo Juízo singular, pugnando os apelantes por suas
absolvições sob a alegação de fragilidade das provas colhidas.

Pois bem. A materialidade e a autoria atribuídas aos apelantes são
incontestes,  visto  que  imbuídas  de  verossimilitudes  que  conduzem  à  inexorável
conclusão  de  serem  os  responsáveis  pela  prática  dos  crimes  de  tráfico  de
entorpecentes, associação para o tráfico, além de posse ilegal de arma de fogo de uso
permitido, com numeração suprimida, nos termos que lhes foram imputados.

Consoante ficou evidenciado no caderno processual, em especial,
nos relatos das testemunhas ouvidas, tanto na esfera policial (fls. 06/07 e 08), quanto
em Juízo (fls. 76 e 77), bem como em face dos Autos de Apresentação e Apreensão
(fl.  17),  Laudos  de  Constatação  nº  07050513  e  07040513  (fls.  20  e  21,
respectivamente) e Laudo de Exame de Eficiência de Disparos em Armas de Fogo nº
1751/2013 (fls. 115/118), vê-se que restou comprovado que os recorrentes, de fato,
concorreram para  a  realização  dos  crimes  previstos  nos  arts.  33  e  35  da  Lei  nº
11.343/2006  e  art.  16,  parágrafo  único,  IV,  da  Lei  nº  10.826/2006,  sendo
inconsistentes  os  argumentos  ora  apresentados,  não  havendo  que  se  falar  em
fragilidade probatória, restando inviáveis as absolvições dos apelantes.

2. DOSIMETRIA DAS PENAS:

2.1. Nulidade da Sentença quanto à dosimetria:

No que tange à dosimetria da pena, temos que há claro e inexplicável
equívoco do magistrado a quo na aplicação das reprimendas.

Não  pode  o  magistrado,  por  qualquer  sentimento  menor,  como
comodidade, repetição e quaisquer outros, deixar de cumprir a lei.
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Conforme se verifica da sentença, os acusados foram condenados nas
penas dos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, e art. 16, caput, e parágrafo
único, IV, da Lei nº 10.826/2003,  de tal sorte que o Juiz não poderia aplicar a pena da
maneira que o fez. Procedeu, apenas, uma análise das circunstâncias judiciais, para crimes
diversos,  violando  os  princípios  constitucionais  da  individualização  das  penas  e  da
fundamentação das decisões, previstos nos arts. 5º, inc. XLVI, e 93, inc. IX, ambos da
Constituição Federal.

A análise  das  circunstâncias  judiciais  do  art.  59  do  CP deve  ser
procedida para cada crime praticado, individualmente, e não como procedeu o magistrado,
que buscou, em apenas uma análise das circunstâncias judiciais, fixar a pena de todos os
crimes, porque o réu tem o direito subjetivo de saber como e porque foi condenado.

A individualização das penas, critério obrigatório preconizado no
art. 68 do Código Penal, não foi observada pelo douto juiz, impondo-se reconhecer a
nulidade da decisão, no tocante à aplicação das penas de todos os réus.

Existiram três crimes: tráfico de entorpecentes, associação para o
tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, em concurso material, motivo
pelo qual deveria o julgador a quo proceder à individualização das penas de cada um
dos delitos, observando-se o critério trifásico estabelecido no aludido art. 68 do CP,
bem como as peculiaridades inerentes às legislações específicas (Leis nº 11.343/2006
e nº 10.826/2003).

Após fixar as penas individualizadas para cada crime, observadas
as regras legais de cada um dos tipos penais, aplicar o concurso de crimes inerente ao
caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  JÚRI.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE DO
JULGAMENTO  POR  ERRO  NA QUESITAÇÃO.
REJEIÇÃO. MÉRITO PAUTADO NA ASSERTIVA
DE  QUE  O  JULGAMENTO  SE  DEU  EM
DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
SUBMISSÃO  A  NOVO  JÚRI.  NÃO
ACOLHIMENTO.  PRINCÍPIO  DA SOBERANIA
DOS VEREDICTOS. PEDIDO ALTERNATIVO DE
REDUÇÃO DA PENA. ERRO IN PROCEDENDO.
DOIS  CRIMES.  UMA  ÚNICA  ANÁLISE.
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AUSÊNCIA  DE  INDIVIDUALIZAÇÃO  DAS
REPRIMENDAS.  SENTENÇA  ANULADA  NA
PARTE  DA  DOSIMETRIA  DA  PENA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. - 1. Não
há que se falar em nulidade na quesitação quando foi
prestigiada  a  ampla  defesa,  especialmente  para  se
evitar qualquer prejuízo ao apelante. - 2. No Júri, a
soberania  dos  veredictos  é  princípio constitucional
absoluto, só sendo possível seu afastamento quando
a decisão do Sinédrio Popular não encontra qualquer
respaldo  nas  provas  colhidas  no  processo.  No
presente  caso,  a  decisão  do  Júri  encontra-se
embasada  no  conjunto  probatório.  -  3.  “Inocorre
nulidade  do  julgamento  pelo  desdobramento  do
quesito referente a autoria/participação, uma vez que
tal  solução  visa  respeitar  a  ampla  defesa.
Reconhecida a co-autoria, prejudicada a quesitação
da  participação,  não  se  vislumbrando  qualquer
prejuízo  ao  apelante.  2.  (...)  NEGADO
PROVIMENTO.”  (TJRS  -  Apelação  Crime  Nº
70027316967  –  Rel.  Des.  Elba  Aparecida  Nicolli
Bastos  –  DJ  15.1.2009).  -  4.  “Não  é  qualquer
dissonância  entre  o  veredicto  e  os  elementos  de
convicção  colhidos  na  instrução  que  autorizam  a
cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos
jurados  que  nenhum apoio  encontra  na  prova  dos
autos  é  que  pode  ser  invalidada.  É  lícito  ao  júri,
portanto, optar por uma das versões verossímeis dos
autos,  ainda  que  não  seja  eventualmente  essa  a
melhor  decisão”.  -  5.  Para  que  a  decisão  seja
considerada  manifestamente  contrária  à  prova  dos
autos é necessário que seja escandalosa, arbitrária e
totalmente divorciada do contexto probatório, nunca
aquela que opta por versão existente na sustentação
da  acusação.  -  6.  O  desrespeito  ao  critério  de
individualização  da  pena  é  causa  de  nulidade
absoluta,  devendo  o  Tribunal  reconhecê-lo,  até
mesmo,  de  ofício.  Cuidando-se  de  mais  de  um
crime,  impõe-se  a  análise  individual  das
circunstâncias  judiciais  do  art.  59  do  CP para
cada um deles, nos termos do art. 68 do Diploma
Penal. Se assim não procedeu o julgador primevo,
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cabe  ao  Tribunal  anular  a  sentença  quanto  à
fixação da pena, para que outra seja proferida,
sob o crivo do princípio da individualização das
penas, bem como, sob o pálio da fundamentação
das decisões judiciais (art. 5º, inc. XLVI, e art. 93,
inc. IX, respectivamente, da CF).  - (TJPB - ACr
073.2006.000626-6/003  -  Rel.  Des.  Luiz  Sílvio
Ramalho Júnior - RELATOR PARA O ACÓRDÃO:
Des.  Carlos  Martins  Beltrão  Filho  -  DJPB
23.05.2013, p. 9).

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  JÚRI.  DUAS
VÍTIMAS.  HOMICÍDIO  E  TENTATIVA  DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DEFENSIVA
DE NEGATIVA DE AUTORIA.  CONDENAÇÃO.
APELO.  DECISÃO  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. SEGUNDA
APELAÇÃO  COM  OS  MESMOS
FUNDAMENTOS. REGRA DA PARTE FINAL DO
§  3º,  DO  ART.  593,  DO  CPP.  NÃO
CONHECIMENTO.  ERRO  OU  INJUSTIÇA  NO
TOCANTE  À  APLICAÇÃO  DA  PENA.  DOIS
CRIMES  EM  CONCURSO  MATERIAL.
DOSIMETRIA  ÚNICA.  AUSÊNCIA  DE
INDIVIDUALIZAÇÃO.  NULIDADE  PARCIAL
DA  SENTENÇA.  RECONHECIMENTO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 1. "se a
decisão  do  tribunal  do  júri  foi  considerada
manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos,  por
força do recurso interposto pelo ministério público,
não deve ser conhecida posterior apelação interposta
pela  defesa  sob  o  mesmo  fundamento".  2.
Consoante  ressoa  a  melhor  interpretação  ao
sistema trifásico e ao princípio constitucional da
individualização da pena,  faz-se  necessário que,
havendo mais de um crime praticado, e mais de
uma  vítima,  as  penas  sejam  cominadas,
individualmente,  para  cada  uma  das  condutas
típicas,  observando-se os ditames estatuídos nos
arts.  59  e  68  do  Código  Penal.”  (TJPB  -  ACr
200.2003.024998-7/001 - Rel. Des. Leôncio Teixeira
Câmara - DJPB 1º.7.2010, p. 11).
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TJMG-1006387)  APELAÇÃO  CRIMINAL  -
FURTOS  QUALIFICADOS  -  CORRUPÇÃO  DE
MENORES  -  AUSÊNCIA  DE  FIXAÇÃO  DAS
SANÇÕES EM RELAÇÃO A UM DOS DELITOS -
VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA
INDIVIDUALIZAÇÃO  DAS  PENAS  -
NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA.
Evidenciado que o sentenciante omitiu-se quanto à
parte dispositiva da decisão, deixando de mencionar
requisito  obrigatório  e  fundamental,  é  de  rigor  a
anulação  da  sentença.  O  Princípio  da
Individualização  das  Penas  exige  que  as
reprimendas cabíveis  em razão do cometimento
de cada delito sejam estabelecidas isoladamente.
V.V. Não é necessário que o Juiz fixe a pena para
cada  um  dos  crimes  reconhecidos  na  cadeia
infracional,  bastando  que  proceda  à  fixação  da
reprimenda ao crime que entende o mais grave, ou
de  um  dos  delitos,  quando  iguais,  motivando  sua
opção. Inexistindo provas suficientes, não é possível
submeter o réu a condenações na esfera criminal, em
obediência ao princípio do in dubio pro reo, sendo
inflexível a decretação de sua absolvição. Restando
comprovado  que  os  delitos  de  furto  se  deram  de
forma individualizada por cada um dos agentes, não
há que se falar na figura do furto qualificado pelo
concurso  de  pessoas,  sendo  necessária  a  sua
desclassificação para a conduta disposta no art. 155,
caput, do Código Penal. O regime de cumprimento
da pena, deverá ser estabelecido com base no art. 33,
§§ 2º e 3º, do CP, eis que de acordo com decisão do
Tribunal  Pleno  do  STF,  no  julgamento  do  HC
111.840/ES,  aquela Corte  declarou incidentalmente
inconstitucional  o  art.  2º,  §  1º,  da  Lei  8.072/90,
enaltecendo assim o princípio da individualização da
pena (art. 5º, inciso XLVI). Cumpridas as exigências
do  art.  33,  §  2º,  "c"  e  §  3º,  o  regime  inicial  de
cumprimento  da  pena  deve  ser  estabelecido  no
sistema aberto.  Preenchidos  os  requisitos  previstos
no art. 44 do CP, mister se faz a substituição da pena
privativa de liberdade por duas penas restritivas de
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direito.  (Apelação  Criminal  nº  0016817-
07.2016.8.13.0111  (1),  7ª  Câmara  Criminal  do
TJMG,  Rel.  Cássio  Salomé.  j.  22.11.2017,  Publ.
01.12.2017). 

Destarte,  não  tendo sido  observadas  as  regras  legais  impostas  ao
julgador para o desenvolvimento da dosimetria penal, resta evidenciada a ilegalidade, neste
ponto, sendo mister decretar a nulidade parcial da sentença no tocante às dosimetrias
das  penas impostas  aos  réus  Josenildo Augusto da Silva  do Nascimento,  Junior
Gomes da Silva e José Erivelton dos Santos Silva, determinando o retorno dos autos ao
1º grau para que o Juízo a quo aplique a pena obedecendo o critério da individualização,
respeitando, todavia, a  non reformatio in pejus,  em harmonia com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça.

2.2. Demais pleitos: redução das penas para o mínimo legal; redimensionamento da pena
para  o  crime  de  tráfico;  aplicação  do  redutor  previsto  no  §4º  do  art.  33  da  Lei  nº
11.343/2006; conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; detração da
pena; reforma da pena de multa:

Quanto  aos  demais  pleitos  formulados  nos  presentes  recursos
apelatórios – redução das penas para o mínimo legal; redimensionamento da pena para o
crime de tráfico; aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006;
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos; detração da pena;
reforma  da  pena  de  multa –  sem  maiores  delongas,  deixo  de  proceder  às  análises
respectivas, tendo em vista tratarem de matérias relacionadas às penas, as quais, conforme
exposto  acima,  foram anuladas  para  todos  os  apelantes,  em  face  da  incorreção  nas
dosimetrias.

Assim sendo, fica prejudicada a análise dos mesmos, neste momento
processual.

3. Conclusão

Ante  todo  o  exposto,  rejeito a  preliminar  apresentada  pelo  3º
apelante, acerca do direito de recorrer em liberdade, e, no mérito, dou provimento parcial
aos apelos para, mantendo as condenações, anular a dosimetria das penas para todos os
réus, determinando o retorno dos autos ao 1º grau para que o Juízo a quo aplique as penas
obedecendo o critério da individualização, respeitando, todavia, a non reformatio in pejus,
em harmonia, com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É o meu voto.
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Cópia dessa decisão serve como ofício de notificação.

Presidi o julgamento, com voto, dele participando, além de mim,
Relator,  os Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos,  revisor,  e  Arnóbio
Alves Teodósio.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

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 17
(dezessete) dias do mês de abril do ano de 2018.

João Pessoa, 23 de abril de 2018

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                                                  - Relator -
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