
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0020483-80.2014.815.2002 – Vara de Entorpecentes da
Comarca de João Pessoa
RELATOR: Exmo.Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Alan Clyson Luiz da Silva
DEFENSOR: Enriquimar Dutra da Silva
APELADA: Justiça Pública

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI
ANTIDROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA
O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/06).
IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO
BASTANTE A RESPALDAR A CONDENAÇÃO PELO
TRÁFICO. DESPROVIMENTO.

–  Impossível desclassificar-se a conduta delitiva do réu e
enquadrá-la ao crime de uso, tipificado no art. 28 da Lei
11.343/2006, haja vista a materialidade e a autoria estarem
amplamente evidenciadas no caderno processual, sobretudo
pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão
em flagrante, com total respaldo no conjunto probatório.

–  Na  hipótese,  o  material  apreendido  (92,87  gramas  de
maconha),  o  modo  de  acondicionamento  da  substância,  as
circunstâncias  do  fato,  além  dos  depoimentos  testemunhais
levam  a  concluir  pela  caracterização  da  traficância,  que
prescinde dos atos de comercialização.

–  Para  a  formação  de  um juízo  de  certeza  razoável  sobre  o
tráfico de entorpecentes, não é indispensável a prova efetiva do
tráfico  quando  há  indícios  convincentes  que  demonstram  a
traficância. Precedentes.

–  O fato de ser usuário de entorpecente não impede que seja
traficante, tendo em vista que o agente pode, e em muitas vezes
ocorre, agir de acordo com um dos verbos do tipo do art. 33 da
Lei nº 11.343/06 e também ser consumidor.

APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA  IDENTIDADE.
CONDENAÇÃO.  RÉU  QUE  DÁ  NOME  FALSO  NA
DELEGACIA PARA LIVRAR-SE  DE  INVESTIGAÇÃO.



ALEGADA ATIPICIDADE.  EXERCÍCIO  DO  DIREITO
DE AMPLA DEFESA.  IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE
IDENTIFICAÇÃO  PERANTE  A  AUTORIDADE
POLICIAL. FATO TÍPICO.

– O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 640.139⁄DF,
cuja repercussão geral foi reconhecida, assentou que o princípio
constitucional da ampla defesa não alcança aquele que se atribui
falsa identidade perante autoridade policial com o objetivo de
ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta.

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 negar provimento ao apelo,
nos termos do voto relator e em harmonia com o parecer. Expeça-se Mandado de
Prisão, após o decurso do prazo de Embargos de Declaração, sem manifestação.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Alan Clyson Luiz
da Silva contra a sentença das fls.  86/94, prolatada pela Juíza de Direito Isa Mônia
Vanessa  de  Freitas  Paiva, da  Vara  de  Entorpecentes  de  João Pessoa,  a qual  julgou
procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas –
art. 33 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 40, VI do mesmo diploma, além do art. 307 do
CP –, aplicando uma pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais 540 (quinhentos e quarenta) dias-
multa.

Narra a denúncia que:

“... no dia 13 de agosto de 2014, por volta das 1h e 20 min, nas imediações
da Comunidade Chatuba, o acusado foi preso em flagrante por transportar
substância  estupefaciante  para  posterior  revenda,  atribuir-se  falsa
identidade e  corromper  adolescente  à  prática  de  crime,  ocasião  na  qual
foram apreendidos, nos termos do Auto de Apresentação e Apreensão de fls.
06:
a) 05 (cinco) porções de substância vegetal semelhante à maconha [Laudo
de Constatação n.  09520814 –  fls.  10,  revelando resultado positivo  para
maconha e peso líquido de 92,87g – noventa e dois gramas e oitenta e sete
decigramas];
b) 01 aparelho celular marca Samsung, IMEI n. 355445054744832;
c) a quantia de R$ 70,00 (setenta reais).
Infere-se  dos  autos  que  policiais  estavam  em  rondas  rotineiras,  na
Comunidade Chatuba, especificamente localizado no Conjunto Pe. Ibiapina,
quando  avistaram  o  ora  denunciado  na  garupa  de  uma  motocicleta,
segurando com as duas mãos um volume que estava abaixo da camisa, e o
adolescente  Luiz  Carlos  Costa  Silva  Neto  conduzindo o  referido  veículo.
Assim, foram abordados e encontrados em poder do autuado Alan Cyslon os
produtos acima listados.
Depreende-se das peças de investigação, ainda, que durante a abordagem ao
indiciado  Alan  Cyslon  Luís  da  Silva,  este  atribuiu-se  falsa  identidade,
alegando ser adolescente e chamar-se Valdevino Menezes Soares Sobrinho,
só sendo descoberta sua verdadeira qualificação na Delegacia de Polícia,
haja  vista  o reconhecimento  por parte  dos agentes  que  realizaram outra



prisão em flagrante ao autuado, no dia 28/11/2013.
Na esfera policial, o flagranteado Alan Cyslon Luis da Silva foi inquirido
(fls. 04), no entanto, preferiu manter-se em silêncio, alegando apenas que a
droga seria para consumo próprio.”

Após  defesa  prévia,  fls.  67/68  a  denúncia  foi  recebida  em
20/10/2014, fl.70.

Ultimada a instrução processual,  fls.  72/73 (mídia audiovisual
inclusa),  e  a  fase  das  alegações  finais,  fls.  74  e  74/78,  foi  proferida  sentença
condenatória às fls. 86/94.

Nas razões recursais, fls.105/109, alega o apelante que deve ser
absolvido quanto ao delito do art. 307, porque já pacificado pela jurisprudência que a
atribuição  de  falsa  identidade  para  evitar  a  autoincriminação  não  configura  crime,
porque amparado pelo direito constitucional de permanecer calado. Também afirma ser
atípica a conduta quanto ao crime do art. 33 da lei nº 11.343/06, porque inexiste nos
autos prova de que o apelante seja traficante de drogas. Antes, a pequena quantidade de
drogas  encontrada  com  o  apelante  o  qualificaria  como  usuário,  pelo  que  requer  a
desclassificação para o delito do art. 28 da lei de Tóxicos. Por fim, requer a aplicação da
pena em patamar mínimo legal e a aplicação da atenuante do art. 115 do CP.

Contrarrazões apresentadas  às  fls. 111/114  pugnando  pela
manutenção da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 122/125, da lavra
do  insigne  Procurador  de  Justiça,  Dr.  Álvaro  Gadelha  Campos,  opinou  pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório. 
VOTO: 

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos para a sua
admissão.

Ausentes preliminares, arguidas ou apreciáveis de ofício, passo à
análise do mérito.

De acordo com a tese externada pela defesa do réu, a sua
condenação  não  está  corroborada  pelas  provas  dos  autos,  pois  jamais  agiu  no
âmbito da mercantilização de substâncias entorpecentes, tratando-se, na verdade,
de mero usuário de drogas,  fato que reclama a incidência  do artigo  28 da Lei
11.343/2006 (posse de drogas para consumo pessoal).

As alegações, contudo, não merecem prosperar.

Pois bem. Diga-se, inicialmente, que a substância entorpecente
apreendida com o acusado (05 (cinco) porções de substância vegetal semelhante à
maconha) deu positivo para cannabis sativa l. - maconha -, substância de uso proscrito
no Brasil, conforme os laudos de constatação preliminar de fls. 10 e laudo definitivo
às fls. 61/63.

Verifica-se,  pois,  que,  a despeito  da  inconformação  do



apelante, há, nos autos, provas cabais e suficientes a evidenciarem a materialidade
e a autoria delitivas do tráfico de entorpecentes.

Merece  destaque  os  depoimentos  do  policial  militar  Ítalo
Vedryes Benício Silva Sá, o qual confirmou o depoimento prestado perante a autoridade
policial, no sentido de que a droga apreendida por ocasião da abordagem estava com o
acusado, que a segurava em sua cintura, revelando a testemunha que ficou na iminência
de dar-lhe um tiro, pensando que o acusado estivesse armado. Narrou, ademais, que
quando  o  réu  levou  as  mãos  à  cabeça,  deixou  cair  uma  sacola,  na  qual  estava
acondicionada a maconha.

Seu testemunho foi corroborado por outro policial militar que
atendeu à ocorrência, Paulo Henrique Lima Dias, conforme mídia de fls.73 dos autos.

Frise-se que a palavra firme e coerente dos policiais militares 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.

Por  sua  vez,  quanto  à  alegação  defensiva  de  que  o  material
encontrado seria para uso pessoal, não há como se dar guarida à pretensão defensiva de
desclassificação do crime, tendo em vistas as circunstâncias que circundam a apreensão
da droga. Em primeiro lugar a quantidade apreendida em poder do acusado possui peso
líquido elevado para um mero usuário, já que conta com mais de 92g. Além disso, não
foram encontrados com o agente quaisquer petrechos relacionados ao uso de drogas, tais
como fósforos,  seda,  guardanapos e outros.  Por fim,  ainda foi encontrado R$ 70,00
(setenta  reais)  em espécie,  montante  que atrelado à  casuística,  permite  concluir  que
tratava-se de valor destinado ou oriundo do câmbio do entorpecente, como sói acontecer
em delitos desta natureza.

Denota-se,  portanto,  que  as  informações  apresentadas  pelas
testemunhas  supramencionadas  corroboram  com  os  demais  elementos  de  prova
constantes  dos  autos,  sendo aptas  a  fundamentar  o  decreto  condenatório.  A atuação
suspeita do réu, na forma como foi encontrado portando 05 embrulhos, de considerável
gramatura,  sem  quaisquer  outros  petrechos  compatíveis  com  o  uso,  corroboram  o
cometimento do delito de tráfico.

Tais elementos, portanto, robustecem a tese de acusação, pois
revelam que a conduta do indivíduo não se enquadra na hipótese do art. 28 da Lei
11.343/06 (posse de drogas para consumo pessoal), mas sim na figura típica do art.
33 da Lei nº 11.343/06, haja vista que os elementos probatórios revelam ao menos o
transporte de substâncias entorpecentes pelo apelante.

Esta Câmara não discrepa do entendimento retro transcrito:

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
Preliminar de nulidade absoluta. Alegação de falta de fundamentação na
decisão que recebeu a denúncia. Inexigibilidade de fundamentação
complexa. Rejeição. Materialidade e autoria consubstanciadas.
Condenação. Ausência de provas. Conjunto probatório que evidencia a
mercancia. Depoimentos dos policiais. Validade. Desclassificação para uso.
Impossibilidade. Omissão na sentença no tocante à causa especial de
diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Exigência.
Princípio do duplo grau de jurisdição. Remessa ao juízo a quo. Provimento



parcial do apelo. A decisão sucinta que recebeu a denúncia está pautada no
art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto não é inepta e estão
presentes os pressupostos processuais, das condições da ação e a existência
de justa causa, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de
fundamentação, ademais a defesa não argüiu tal nulidade em tempo
oportuno. Restando comprovadas autoria e materialidade do delito,
impossível acolher a pretendida absolvição por ausência de provas, pois os
elementos probantes amealhados durante a instrução processual, em
especial os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante
dos agentes, são mais do que bastante para ensejar a condenação.
Outrossim, diante da logicidade proporcionada pelo acervo probatório
colacionado durante a instrução criminal, não há como recepcionar a
pretensão absolutória pela simplista alegação de que a droga pertencia
apenas ao primeiro denunciado, até porque, ao contrário do que aduz a
defesa, o conjunto probatório coligido é, indubitavelmente, suficiente para
justificar a condenação pelo delito descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
Os depoimentos dos policiais inquiridos em juízo servem como forte
elemento de convicção do julgador, porque relataram os fatos ocorridos com
fidelidade, coerência e firmeza, e se contra eles não há qualquer indício de
má-fé, têm valor probante, podendo embasar a condenação. Não há como
desclassificar a conduta delitiva do réu de tráfico de drogas para uso,
tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, haja vista a materialidade e a
autoria do delito do art. 33 da mesma Lei Tráfico de Entorpecentes estarem
amplamente evidenciadas no caderno processual. Ao Juiz sentenciante
compete examinar a possibilidade de aplicação ou não do disposto no §4º do
art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A sua omissão não pode ser corrigida por este
Tribunal, sob pena de ocorrer supressão de instância, ao considerar o
princípio do tantum devoluntum quantum appellatum, daí o retorno dos
autos ao Juízo de origem”. (TJPB; ACr 001.2010.004095-3/002; Câmara
Especializada Criminal; Rel. Des. Arnóbio Alves Teodósio; DJPB
22/10/2012; Pág. 9).

Ademais, a prova da traficância não se faz apenas de maneira
direta, mas também por indícios e presunções que devem ser analisados sem nenhum
preconceito, como todo e qualquer elemento de convicção. A prova indiciária, por sua
vez, também chamada de circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, como
vem afirmado na própria Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, sendo
perfeitamente apta a fundamentar a condenação.

Irrelevante também não ter o réu sido apanhado no exato
momento de fornecimento mercantil da droga a terceiro, mesmo porque a jurisprudência
predominante é no sentido de que para a caracterização do crime de tráfico de
entorpecentes não é, necessariamente, exigível a prática de atos de comércio,
mesmo porque o delito, por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade,
bastando os veementes indícios existentes nos autos para ser inadmissível a
postulada absolvição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CRIME.  TRÁFICO  DE  DROGAS.  MAJORANTES.
ASSOCIAÇÃO  AO  TRÁFICO.  INSURGÊNCIAS  DEFENSIVAS  E
MINISTERIAL.  I.  DO RECURSO  DEFENSIVO.  DOS  CRIMES DE
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO.  1. Palavra
dos policiais. Inidoneidade não demonstrada. Prova válida. Os depoimentos
dos  policiais  responsáveis  pela  investigação  representam  um  elemento
probatório lícito, que devem receber o valor que possam merecer dentro do
contexto  da  prova  do  processo  e  a  partir  do  cotejo  decorrente  do  livre
convencimento  e  da  persuasão  racional  conferida  ao  juiz,  só  sendo lícito
sobrestar  seu  valor  se  existirem  elementos  concretos  da  vinculação  dos



agentes com uma tese acusatória espúria. Não é o que se observa no caso,
tendo em vista que a narrativa dos policiais confirmou, de forma uníssona e
inequívoca, a prévia investigação realizada e o exercício da traficância pelos
réus.  2.  Prova colhida na fase policial.  Quando a prova colhida durante a
investigação  policial  encontrar-se  subsidiada  por  elementos  de
convencimento colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode
e deve ser levado a efeito na formação da culpa. É o caso, tendo em vista que
os elementos inquisitoriais estão amparados pela narrativa policial produzida
em juízo. 3. Dos atos de mercancia. Desnecessidade. Para a confirmação
de que a droga se destina ao tráfico, dispensa-se a prática de qualquer
ato  de comercialização,  tratando-se de crime de ação permanente,  na
qual  a  simples  conduta  de  trazer  consigo  ou  transportar  as  drogas
destinadas  à  mercancia  é  capaz  de  configurar  o  tipo  penal.  4.  Da
desclassificação para posse de drogas. Irrelevante o fato de se tratar os
acusados  de  consumidores  de  entorpecentes,  circunstância  que  não
inviabiliza  a  condenação  destes  pelo  delito  de  tráfico  de  drogas,  até
porque, como é sabido, nada impede que o agente usuário se transforme
em pequeno traficante justamente para sustentar o vício.  Condenação
mantida.  (...) (TJRS;  ACr  0091386-24.2011.8.21.7000;  São  Marcos;
Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sandro Luz Portal; Julg. 19/11/2015;
DJERS 03/02/2016) 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.
PRELIMINARES.  INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.  FALTA  DE  JUSTA
CAUSA  PARA  AÇÃO  PENAL.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
REJEIÇÃO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADA.
DESCLASSIFICACÃO  PARA  USO  PRÓPRIO.
INADMISSIBILIDADE.  CONDENAÇÃO MANTIDA.  FIXAÇÃO  DO
REGIME  ABERTO.  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE  POR  RESTRITIVA  DE  DIREITOS.  ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DO REQUISITO ESTABILIDADE E
PERMANÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. Se as provas contidas
nos autos são claras no sentido de que o recorrente estava envolvido com
o tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição. Sabe-se que em se
tratando  de  tráfico  de  drogas,  os  depoimentos  dos  policiais  que
realizaram diligências, que culminou na prisão em flagrante, merecem
credibilidade como qualquer outro, notadamente se corroborados pelas
demais provas dos autos. Sendo o tráfico de entorpecentes uma atividade
essencialmente clandestina, não se torna indispensável prova flagrancial
do  próprio  ato  de  comercialização  da  droga. (...)(TJMG;  APCR
1.0647.13.002028-0/001;  Rel.  Des.  Paulo  Cézar  Dias;  Julg.  29/04/2014;
DJEMG 08/05/2014)  

Logo,  ante ao conjunto probatório  ora coligido aos  autos,
não há nenhuma dúvida de que o material entorpecente apreendido pertencia ao
acusado  e  que  se  destinava  à  mercancia,  considerando  o  material  apreendido
(92,87g  de  maconha),  o  modo  de  acondicionamento  da  substância,  as
circunstâncias do fato, além dos depoimentos testemunhais, levam a concluir pela
caracterização do tráfico das drogas. Tornado-se isolada nos autos a tese da defesa
apresenta no apelo recursal, sustendo que a droga era para consumo próprio.

Portanto, tem-se que o delito previsto no tipo penal do artigo
33 da Lei nº  11.343/06 restou efetivamente configurado, sendo, pois, incabível a
absolvição do réu, bem como a desclassificação pretendida.

Outrossim, mesmo que a réu seja usuário de drogas em nada
modifica o cenário do delito de tráfico de entorpecentes cometido, mormente porque
ambos os tipos não se mostrariam incompatíveis. Logo, só a alegação da condição de



usuário por parte do réu não desqualifica o fato de que estaria traficando substância en-
torpecente.

Quanto à tese de atipicidade do delito de falsa identidade, tam-
bém não prosperam as insurreições defensivas.

Com efeito, não se desconhece que a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça havia firmado entendimento no sentido de que não constituiria o
crime disposto no artigo 304, tampouco no artigo 307, ambos do Código Penal, a
conduta do acusado que apresentasse falsa identidade perante a autoridade policial com
intuito de ocultar antecedentes criminais negativos e, assim evitar a prisão, ou outras
consequências indesejáveis no campo processual-penal, tendo em vista se tratar de
hipótese de autodefesa, já que amparada pela garantia consagrada no artigo 5º, inciso
LXIII, da Constituição Federal. 

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE
640.139⁄DF, cuja repercussão geral foi reconhecida, assentou que o princípio
constitucional da ampla defesa não alcança aquele que se atribui falsa identidade
perante autoridade policial com o objetivo de ocultar maus antecedentes, sendo,
portanto, típica a conduta.

Eis o aludido julgado:

“(...) O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF⁄88)
não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial
com o intento de ocultar maus antecedentes, ...”  (RE 640139 RG,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 22⁄09⁄2011, DJe-198
DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 PP-
00885.)

Nessa senda, seguem os novos rumos do STJ:

“(...) USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTIGO 304 DO CÓDIGO
PENAL). APRESENTAÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PARA EVITAR
PRISÃO. PACIENTE FORAGIDO. AUTODEFESA QUE NÃO ABRANGE
O DIREITO À CORRETA IDENTIFICAÇÃO CIVIL. CONDUTA TÍPICA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Esta Corte
Superior de Justiça, em razão do julgamento do RE 640.139/DF pelo
Supremo Tribunal Federal, cuja repercussão geral foi reconhecida, pacificou
entendimento no sentido de que o princípio constitucional da ampla defesa
não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial
com o objetivo de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a
conduta praticada pelo agente. 2. O o uso de documento falso com o intuito
de ocultar a condição de foragido da Justiça não encontra amparo na
garantia constitucional de não se auto-incriminar, tendo em vista que
esta abrange tão somente o direito de o acusado não produzir provas
contra si e não a de mentir quanto à sua identificação civil, dificultando
ou mesmo frustrando a aplicação da Justiça Penal. (...)” (HC
176.405/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 23/04/2013, DJe 03/05/2013)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. USO DE
DOCUMENTO FALSO. CONDUTA TÍPICA. AUSÊNCIA DO EXERCÍCIO
DE AUTODEFESA. 1. O dissídio jurisprudencial há de ser demonstrado
mediante a realização do cotejo analítico entre acórdãos que tratem de
situações fáticas idênticas ou semelhantes, não se prestando a esse objetivo a
mera transcrição de ementas favoráveis à tese do recorrente. 2. Não trazendo



o agravante tese jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente
firmado, é de se manter a decisão agravada na íntegra, por seus próprios
fundamentos. 3. O uso de documento falso pelo paciente com o objetivo de
ocultar a  condição de foragido é considerada conduta típica e não
constitui exercício de autodefesa. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (AgRg no AREsp 78.975⁄SP, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEXTA TURMA, julgado em 12⁄03⁄2013, DJe 20⁄03⁄2013)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
DESCABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO
CÓDIGO PENAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. EXERCÍCIO DE
AUTODEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1.
Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea
"a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei nº 8.038⁄90,
a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não
mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos
ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como
sucedâneo de revisão criminal.2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se
à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as
hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível. 3. O Superior
Tribunal de Justiça, alinhando-se à orientação adotada pelo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE nº 640.139⁄DF, cuja repercussão geral foi
reconhecida, firmou a compreensão de que é inaplicável a tese de autodefesa,
tanto para a conduta de utilizar documento falso quanto para a de
atribuir-se falsa identidade para ocultar a condição de foragido, que
caracteriza os crimes dos arts. 304 e 307 do Código Penal,
respectivamente. 4. Habeas corpus não conhecido, por ser substitutivo do
recurso cabível.” (HC 141.205⁄MS, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ⁄PR), QUINTA TURMA,
julgado em 19⁄02⁄2013, DJe 22⁄02⁄2013)

 
Adotando o mesmo entendimento do Supremo Tribunal Federal,

Rogério Greco assevera que:

“Com a devida venia das posições ao contrário, não podemos entender a
prática do comportamento previsto no tipo do art. 307 do Código Penal como
uma 'autodefesa'. Certo é que, de acordo com a determinação constitucional,
o preso, vale dizer, o indiciado (na fase de inquérito policial), ou mesmo o
acusado (quando de seu interrogatório em juízo) tem o direito de permanecer
calado. Na verdade, podemos ir até além, no sentido de afirmar que não
somente tem o direito ao silêncio, como também o direito de mentir ou de
omitir sobre os fatos que, de alguma forma, podem lhe ser prejudiciais.
A autodefesa diz respeito, portanto, a fatos, e não a uma autoatribuição
falsa de identidade. O agente pode até mesmo dificultar a ação da Justiça
Penal no sentido de não revelar situações que seriam indispensáveis à
elucidação dos fatos. No entanto, não poderá se eximir de se identificar. É
um direito do Estado saber em face de quem propõe a ação penal e uma
obrigação do indiciado⁄acusado revelar sua identidade.
Essa autoatribuição falsa de identidade nada tem a ver com o direito de
autodefesa, ou de, pelo menos, não fazer prova contra si mesmo, de
autoincriminar-se. São situações, segundo nosso raciocínio, inconfundíveis.”
(Curso de Direito Penal. Parte Especial. Arts. 250 a 361 do CP. Volume
IV. 7ª.ed. Niterói: Editora Impetus, 2011, p. 329)

Dessa forma, encontra-se a vergastada sentença em sintonia com
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com o atual entendimento do STJ, no
sentido de atribuição  de  falsa  identidade, com o objetivo de esconder condição de
foragido da justiça, não constitui direito à autodefesa, amoldando-se, tal prática, ao tipo
descrito no artigo 307, do CP.



Quanto à  dosimetria da pena, nada há a se retificar. Observo
que a magistrada fixou a pena-base no mínimo legal cominado ao tipo, qual seja, 05
(cinco)  anos  de  reclusão  e  500 (quinhentos)  dias-multa,  elevando-a,  por  ocasião  da
terceira fase, em 1/6, face à caracterização da causa especial de aumento de pena do art.
40, VI da lei de Tóxicos, perfazendo a pena total de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Outrossim, tendo em vista que o delito do art. 307 não constituiu
elemento de crime mais  grave,  foi  aplicada apenas a  reprimenda em dias-multa,  no
montante  de  30 (trinta),  considerando a análise  negativa de circunstâncias  judiciais,
devidamente  fundamentadas.  O  patamar  fixado  mostra-se,  ademais,  adequado  às
condições  econômicas  do  réu,  além de  guardar  proporcionalidade  com a análise  da
dosimetria da pena realizada em primeira fase.

No que concerne à aplicação do art. 115 do CP, que se refere à
redução pela metade dos prazos prescricionais para o réu que,  à  época do fato,  era
menor de 21 anos, certo é que a incidência de tal regra não conduz ao reconhecimento,
para este delito, da prescrição da pretensão punitiva em decorrência da pena aplicada in
concreto.

Isto porque, tendo a pena sido aplicada entre 4 e oito anos de
reclusão,  sua  redução  pela  metade  importaria  em 06  (seis)  anos  para  exercício  da
pretensão punitiva pelo Estado, a contar da data do recebimento da denúncia (primeiro
marco  interruptivo  da  prescrição).  Tendo  esta  ocorrido  em 20/10/2014,  fl.  70,  e  a
sentença (última interruptiva da prescrição) sido publicada em 16/11/2016, fl.  95, ou
seja, pouco mais de dois anos do primeiro marco, não está configurada a prescrição da
pretensão punitiva estatal, razão porque a pena deverá ser cumprida regularmente pelo
acusado.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, NEGO
PROVIMENTO ao recurso para manter a sentença condenatória.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Márcio
Murilo da Cunha Ramos, decano no exercício da Presidência da Câmara Criminal, relator,  dele
participando os  Excelentíssimos Senhores  Desembargadores  Arnóbio  Alves Teodósio (com jurisdição
limitada), revisor, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga
de Desembargador,   vogal).  Ausentes justificadamente os Desembargadores João Benedito da Silva e
Carlos Martins Beltrão Filho.

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

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 29 de maio
de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


