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APELAÇÕES  CRIMINAIS.  CRIMES  DE  TRÁFICO
ILÍCITO  DE  SUBSTÂNCIA  ENTORPECENTE,
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO  E  POSSE
IRREGULAR  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO
PERMITIDO,  EM  DESACORDO  COM  A  LEI.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DE  TRÊS  RÉUS.
QUESTÕES  PRELIMINARES. 1º  APELANTE.
NULIDADE  POR  AUSÊNCIA  DE  APRECIAÇÃO  DO
PLEITO DE HIGIDEZ MENTAL. DÚVIDA RAZOÁVEL
SOBRE  A  INTEGRIDADE  MENTAL  DO  ACUSADO.
INEXISTÊNCIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES NO
STJ.  ANULAÇÃO  DO  PROCESSO  POR  FALTA  DE
ANÁLISE  DE  CORREIÇÃO  PARCIAL  AVIADA  PELA
DEFESA.  AFORAMENTO  NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
VÍCIO  DE  FORMA  INCONTESTE.  PEDIDO
PREJUDICADO. AFASTAMENTO. PEDIDO DE PERÍCIA
PARA  CONSTATAÇÃO  DO  GÊNERO,  PESO  E  DA
NATUREZA  DA  SUBSTÂNCIA  APREENDIDA,
FORMULADO  NA  DEFESA  PRELIMINAR.  MATÉRIA
PREJUDICADA APÓS  A COLAÇÃO,  AO  FEITO,  DOS
EXAMES  TOXICOLÓGICOS.  AFASTAMENTO  DA
PRELIMINAR QUE SE IMPÕE. 2º APELANTE. PEDIDO
DE RECONHECIMENTO DE DETRAÇÃO PENAL. NÃO
APLICAÇÃO.  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  DA
EXECUÇÃO PENAL. INSTITUTO CABÍVEL, NO JUÍZO
CONDENATÓRIO,  APENAS  PARA  ADEQUAÇÃO  DO
REGIME INICIAL DE PENA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
NO  CASO  CONCRETO.  QUANTUM DA  PRISÃO
PROVISÓRIA  QUE  NÃO  ALTERA  O  REGIME
FECHADO  JÁ  FIXADO.  DESNECESSIDADE  DE  SE
FALAR  EM  DETRAÇÃO  NA  FASE  DE



CONHECIMENTO.  3º  APELANTE. PEDIDO  DE
CONCESSÃO  DE  LIBERDADE  PROVISÓRIA,  PARA
VER-SE AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO
EM  LIBERDADE.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  NO
ORDENAMENTO  JURÍDICO  PROCESSUAL.
INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO
DE  HABEAS  CORPUS  DE  OFÍCIO.  NÃO
CONHECIMENTO DO APELO NESTE PONTO.

-  A apuração do estado de sanidade mental do réu somente se
dá à guisa de dúvidas razoáveis quanto à sua ocorrência, nos
termos da regra prevista no artigo 149 do Código de Processo
Penal. Precedentes no STJ.

- A correição parcial está regulamentada no Regimento Interno
do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba  (Resolução  nº
40/96),  com  competência  afeta  à  Câmara  Criminal  deste
Sodalício. O seu processamento, em decorrência de quaisquer
das  hipóteses  previstas  no  art.  18  do  RITJPB,  dar-se-ia
necessariamente  perante  esta  Egrégia  Corte  de  Justiça,
circunstância que inocorre no caso vertente. Uma atuação da
defesa, feita de modo diverso, constitui-se de inarredável vício
de  forma,  incapaz  de  render  ensejo  a  qualquer  nulidade  da
marcha processual.

- Não há que se falar em nulidade, quando o pleito formulado
pelo  réu  em  sua  defesa  preliminar,  concernente,  pois,  à
realização  de  perícia  de  gênero,  peso  e  dosagens  das
substâncias  entorpecentes  apreendidas,  encontra-se
manifestamente  prejudicado,  em  decorrência  da  ulterior
juntada,  ao  encarte,  dos  exames  toxicológicos
02.02.03.042015.0125,  02.02.03.042015.0126,
02.02.03.042015.0127,  02.02.03.042015.0128  e
02.02.03.042015.0129.  Ademais,  a  prova  pericial  da  droga
apreendida  foi  devidamente  considerada  pela  Togada
Monocrática no julgamento do mérito, na apuração acerca da
materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, bem como
de  associação  para  o  tráfico,  nos  termos  da  fundamentação
exposta no édito condenatório.

- A competência para decidir acerca da detração da pena é do
Juízo das Execuções Penais, sendo a aplicação de tal instituto,
na  fase  de  conhecimento,  cabível  tão  somente  para  fins  de
adequação  do  regime  inicial  de  cumprimento  da  pena,  nos
termos de art. 387, § 2º, do CPP.

-  No  caso  vertente,  a  presença  de  circunstâncias  judiciais,
sopesadas pelo juízo primevo em desfavor dos réus, indicam a
necessidade de permanência do regime fechado para o início do
cumprimento da pena corporal.

-  Inviável  a  via  impugnativa  do  recurso  apelatório,  visando



atacar decisão que deixa de conceder ao réu o direito de ver
processar  a  sua  irresignação  em  liberdade,  por  falta  de
expressa previsão legal de antecipação da tutela recursal em
matéria  criminal.  Pretensão  que  deve  ser  veiculada  por
intermédio de habeas corpus, caso entenda a defesa haver, na
manutenção do cárcere,  eventual constrangimento ilegal. Por
fim, incabível a concessão de habeas corpus de ofício, ante a
ponderação  fundamentada  do  juízo  primevo  de  que  o  réu
respondeu a todo o processo no cárcer, persistindo, ainda, os
motivos que ensejaram a sua segregação cautelar.

MÉRITO. TESES DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE
PROVA.  DESCABIMENTO.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS.  ROBUSTO
ACERVO DE PROVAS MATERIAIS E DEPONENCIAIS
CONSTANTES  NO  PROCESSO.  PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. PLEITO  REVISIONAL.
RECONHECIMENTO  E  APLICAÇÃO  DA  CAUSA  DE
DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33,  § 4º, DA LEI Nº
11.343/2006.  RÉUS  QUE  INTEGRAM  ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA  VOLTADA  AO  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES  E  DEMAIS  DELITOS  DELE
DECORRENTES.  DEDICAÇÃO  EXCLUSIVA  ÀS
PRÁTICAS  DELITUOSAS.  IMPROPRIEDADE  DA
MEDIDA. DESPROVIMENTO.

-  Na  hipótese  vertente,  e  em que  pese  as  teses  absolutórias
levantadas pelos apelantes, as diversas evidências materiais e
deponenciais,  coligidas  aos  autos,  se  constituem  em  sólido
acervo probatório, apto a lastrear o decreto condenatório ora
fustigado,  não  prosperando  alegação  defensiva  em  sentido
contrário.

- No caso, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §
4º, da Lei nº 11.343/2006 não se dá em proveito dos apelantes,
que,  como  já  evidenciado  pela  prova  colhida  no  presente
encarte,  dedicavam-se  total  e  exclusivamente  à
narcotraficância, integrando, inclusive, organização criminosa
reconhecida.

- Recursos a que se negam provimento.

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  aos
apelos, nos termos do voto do Relator, e em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Tratam-se de  apelações criminais  interpostas pelos réus  João



Eduardo da Silva, Wertevan Grefcom da Silva e André Felipe Araújo de Queiroz,
em face da sentença das fls. 353/359, prolatada pela Juíza de Direito da 2ª Vara da
Comarca de Itabaiana, Shirley Abrantes Moreira Régis, a qual foi complementada pelas
decisões  das  fls.  379/381  e  437/437v,  nos  autos  da  ação  penal  acima  numerada
promovida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba,  que julgou procedente a
denúncia para condenar:

1) JOÃO EDUARDO DA SILVA, como incurso nos arts. 33,
caput, e 35, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 69 do CP,
estabelecendo uma pena de 9 (nove) anos de prisão, sendo 8 (oito) anos de reclusão e 1
(um)  ano  de  detenção,  no  regime  inicial  fechado,  cumulada  com  1.210  (um  mil,
duzentos e dez) dias-multa, sendo cada dia-multa no importe de um 1/30 (um trinta
avos) do salário-mínimo vigente à época do fato;

2) WERTEVAN GREFCOM DA SILVA, como incurso nos
arts. 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 69 do CP, estabelecendo uma pena
de  8 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado, cumulada com 1.200 (um mil e
duzentos) dias-multa, sendo cada dia-multa no importe de um 1/30 (um trinta avos) do
salário-mínimo vigente à época do fato;

3) ANDRÉ FELIPE ARAÚJO DE QUEIROZ, como incurso
nos arts. 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 69 do CP, estabelecendo uma
pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado, cumulada com 1.200 (um
mil e duzentos) dias-multa, sendo cada dia-multa no importe de um 1/30 (um trinta
avos) do salário-mínimo vigente à época do fato;

A denúncia descreve os fatos, nos termos a seguir transcritos:

“(…)

01 – Consta das investigações policiais que embasam a presente
peça  vestibular  que,  em 08 de  abril  de  2015,  por  volta  das
10h00, na rua 13 de maio em Itabaiana/PB, policiais militares,
ao verificarem atitude suspeita, abordaram JOÃO EDUARDO
DA SILVA, conhecido por "Dudu", com quem apreenderam 30
porções  (22,4  g)  da  substância  cannabis  sativa  lineu,
popularmente conhecida por maconha substância (fl. 60), bem
como uma quantia de R$ 20,00 (vinte) reais, descritos no auto
apresentação e apreensão de fl. 28. Narram os autos, ainda, que
foi apreendido na residência do primeiro denunciado o revólver
calibre .38 descrito no auto de apreensão de fl. 28.

02 – Infere-se do inquérito ainda que, que após a abordagem, o
primeiro denunciado foi conduzido à Delegacia e informou ter
recebido  um  quilo  de  maconha  prensada  na  noite  anterior
(07.04.15)  de  dois  indivíduos  vindos  de  João  Pessoa,  não
sabendo informar suas identidades, e que a droga foi entregue
ao quarto denunciado  Wertevan Grêfcon da Silva, conhecido
por  "Van".  Narrou,  ainda,  que  recebeu  a  substância
encontrada  em  seu  poder  de  Luciano  Carlos  da  Silva,
conhecido  por  "Mafia",  para  que  pudesse  comercializar  a
droga pelo valor de R$ 5,00 (cinco reais) por porção. Relatou,



ainda que o parceiro de “Van" no comércio de entorpecentes é
Felipe  Araújo  de  Queiroz  Amaral.  Por  fim,  afirmou  que  o
revólver e a munição apreendidos em sua casa pertencem aos
referidos indivíduos de João Pessoa.

03  –  Consta  do  inquérito,  igualmente,  que  policiais  civis  e
militares  empreenderam  diligências  e  localizaram  Luciano
Carlos da Silva, conhecido por "Mafia", encontrando em sua
residência, na rua Olaria, mais 12 (doze) porções de maconha
(3 g), conforme auto de apresentação e apreensão de fl, 29 e no
laudo de constatação de f1.38. Ouvido pela autoridade policial,
o  denunciado "Mafia"  confirmou a sua participação e a dos
outros  denunciados  no  tráfico  de  drogas  local;  afirmando,
ainda,  que  na  residência  do  denunciado  ANDRÉ  FELIPE
ARAÚJO DE QUEIROZ, conhecido por "Lipe", funciona uma
"boca de fumo", ou seja, ponto de venda de drogas.

04 – Diante de tal informação, os policiais focalizaram André e
apreenderam  em  sua  residência,  na  Rua  da  Palha,  mais  02
(duas)  porções  de  maconha  (2,94  g),  conforme  auto  de
apresentação e apreensão de fl. 30 e auto de constatação de fl.
62.

05 – Verifica-se no procedimento inquisitivo,  igualmente,  que
policiais  civis  e  militares  localizaram  Wertevan  Grêfcon  da
Silva e,  com o consentimento de Eutália Fernandes da Silva,
companheira do indigitado, fizeram uma busca na residência do
casal  e  encontraram,  na  dispensa  da  cozinha,  uma  sacola
plástica contendo 24 grandes  porções  de maconha prensada,
correspondendo a aproximadamente 860,34 g,  conforme auto
de apresentação e apreensão de fl. 31 e laudo de coação de fl.
42.  Ouvido pela autoridade policial,  o  denunciado confessou
ser o proprietário da droga apreendia.

06  –  Infere-se  do  inquérito,  finalmente,  que  todas  as
testemunhas  ouvidas  indicam  a  participação  dos  quatro
denunciados no tráfico de drogas local.

07 – Por tais razões, estando  JOÃO EDUARDO DA SILVA,
conhecido por "Dudu", incurso nos artigos 33 e 35 da Lei n°
11343/06  e  no  artigo  12  da  Lei  n°  10826/03  e  ANDRÉ
FELIPE  ARAÚJO  DE  QUEIROZ,  conhecido  por  "Lipe",
LUCIANO  CARLOS DA SILVA,  conhecido  por  "Mafia"  e
WERTEVAN GRÉFCON DA SILVA, conhecido por "Van",
incursos nos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/06. REQUER o
Ministério  Público  da  Paraíba,  por  intermédio  de  seu
Representante  in  fine  assinado,  seja  a  presente  Denúncia
devidamente recebida, com a citação do(a)(s) denunciado(a)(s),
observando-se, em sendo o caso, o disposto no artigo 366 do
Código  de  Processo  Penal,  alterado  pela  Lei  11.719/08,
prosseguindo-se o feito  em seus  ulteriores  atos  e  termos,  até
decisão final, de tudo ciente o Ministério Público, intimando se,



outrossim, as testemunhas e declarantes adiante mencionados
para deporem sobre os fatos em Juízo, sob as penas da Lei.

(...)”.

Aos  réus  não  foi  concedido  o  direito  de  apelarem  em
liberdade.

Razões recursais, deduzidas pelo réu  João Eduardo da Silva,
fls. 401/403.

Razões recursais, deduzidas pelo réu  André Felipe Araújo de
Queiroz, fls. 405/410.

Razões  recursais,  deduzidas  pelo  réu  Wertevan  Grefcom da
Silva, fls. 418/435.

Nas contrarrazões das fls. 440/458, o Órgão Ministerial pugna
pelo desprovimento dos recursos interpostos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, através de parecer do
Procurador de Justiça Joaci Juvino da Costa Silva, fls. 479/485, opinou: a) pela rejeição
das preliminares e desprovimento do apelo interposto pelo réu João Eduardo da Silva;
b)  pelo acolhimento da preliminar e provimento parcial do apelo interposto pelo réu
André  Felipe  Araújo  de  Queiroz;  e  c)  pelo  não  conhecimento  da  preliminar  e
desprovimento do apelo interposto pelo réu  Wertevan Grefcom da Silva.

É o relatório.

VOTO:

Conheço  os  recursos  apelatórios,  eis  que  presentes  os
pressupostos extrínsecos e intrínsecos para a admissibilidade dos mesmos.

1. DAS PRELIMINARES

1.1. Do pedido de nulidade por ausência de apreciação do pleito de higidez mental

O apelante João Eduardo da Silva aduz, em sede preliminar, que
o processo está eivado de nulidade, concernente, pois, à ausência de apreciação judicial
do pleito defensivo de averiguação da integridade mental do apelante.

Sem guarida a pretensão recursal em alento.

De  fato,  a  apuração  do  estado  de  sanidade  mental  do  réu
somente se dá à guisa de dúvidas razoáveis quanto à sua ocorrência. Essa é a dicção do
artigo 149 do Código de Processo Penal:

Art. 149.  Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o
juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor,
do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja
este submetido a exame médico-legal. (Grifos e destaques meus)



Demais  disso,  o  tão  só fato  de  o réu se declarar  viciado em
drogas não tem o condão de lhe aufere, de forma automática, a instauração do incidente
de sanidade mental.

Nesse sentido, o STJ:

HABEAS  CORPUS SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ORDINÁRIO.
TRÁFICO DE   DROGAS  . INCIDENTE DE INSANIDADE   MENTAL   E
EXAME   TOXICOLÓGICO.  INDEFERIMENTO.  NULIDADE.  NÃO
OCORRÊNCIA.  MODIFICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂN-
CIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBA-
TÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva
do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato
ilegal  for passível  de impugnação pela via recursal  própria,  sem olvidar a
possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilega-
lidade.  Esse  entendimento  objetivou  preservar  a  utilidade  e  a  eficácia  do
mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à
liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder,
garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2.  A realização do   exame   de insanidade   mental   não é automática ou obri-
gatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez   mental   do acusa-
do para o seu deferimento. Precedentes.
3. A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do pa-
ciente não implica obrigatoriedade de realização do   exame   toxicológico, fi-
cando a   análise   de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade
motivada do Magistrado.
4. No caso, as instâncias ordinárias foram categóricas em afirmar que não
existiam nos autos nenhuma dúvida quanto à higidez   mental   do paciente e
que este tinha consciência, entendia o caráter ilícito de suas ações e dirigiu
o seu comportamento de acordo com esse entendimento, sendo, pois, inviá-
vel a modificação de tais conclusões na via do  mandamus, por demandar o
revolvimento do material fático-probatório.
5. Habeas Corpus não conhecido.
(STJ - HC 336811 / SP 2015/0240268-6 – Relator: Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA -  Órgão Julgador:  T5 - QUINTA TURMA -
Data  do  Julgamento:  28/06/2016  -  Data  da  Publicação/Fonte:  DJe
01/08/2016)

1.2. Da anulação do processo por falta de análise de correição parcial aviada pela
defesa do apelante

Em seu segundo pleito preliminar, a defesa do recorrente  João
Eduardo da Silva argumenta que o processo é nulo, ante a omissão, pelo juízo de piso,
do processamento da correição parcial aviada (fl. 310/311).

A correição parcial está regulamentada no Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (Resolução nº 40/96), com competência afeta à
Câmara  Criminal  deste  Sodalício,  nos  termos  do  que  dispõe  o  art.  17,  do  referido
instrumento normativo:

“Art. 17. Compete à Câmara Criminal:
(...)
VIII  - conhecer  e  julgar  correição  parcial,  mandado  de  segurança  e
conflitos de competência entre Juízes de primeiro grau, inclusive entre estes e
os  de  Juizado Especial,  e  quaisquer  outros  feitos  ou  recursos  que  não  se
enquadrem  na  competência  do  Tribunal  Pleno  ou  do  Conselho  da
Magistratura, em matéria criminal;



(...)”

O prazo para a sua interposição é de 5 (cinco) dias (art. 18, § 3º
do RITJPB).

Assim,  tem-se  que  o  processamento  eventual  de  correição
parcial, em decorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 18 do RITJPB, dar-
se-ia necessariamente perante esta Egrégia Corte de Justiça, circunstância que inocorre
no caso vertente.

Uma atuação da defesa, feita de modo diverso, constitui-se de
inarredável  vício de forma, que,  por seu turno,  não possui  o condão de macular  de
nulidade a marcha processual.

Imperioso, portanto, o afastamento da preliminar em epígrafe.

1.3. Da arguição de nulidade por ausência de apreciação, pelo juízo primevo, de
pedido de perícia para constatação do peso líquido e da natureza da substância
apreendida, formulado na defesa preliminar

Ainda em caráter preliminar, pugna o apelante João Eduardo da
Silva,  por  fim,  pelo  reconhecimento  da  nulidade  do  processo,  em  decorrência  da
ausência  de  apreciação,  pelo  juízo  de  piso,  de  pedido  defensivo  de  perícia  para
constatação  do  peso  líquido  e  da  natureza  da  substância  apreendida,  formulado  na
defesa preliminar.

De fato, e conforme oportunamente salientado pela Procuradoria
de Justiça em seu emérito parecer, o pleito formulado pelo réu em sua defesa preliminar
(fl.  181),  concernente,  pois,  à  realização de perícia  de gênero,  peso e  dosagens das
substâncias  entorpecentes  apreendidas,  encontra-se  manifestamente  prejudicado,  em
decorrência  da  ulterior  juntada,  ao  encarte,  dos  exames  toxicológicos  de  números
02.02.03.042015.0125,  02.02.03.042015.0126,  02.02.03.042015.0127,
02.02.03.042015.0128 e 02.02.03.042015.0129, conforme se verifica às fls. 139/157.

Constate-se  que  a  prova  pericial  da  droga  apreendida  foi
devidamente  considerada  pela  Togada  Monocrática  no  julgamento  do  mérito,  na
apuração acerca da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, bem como de
associação para o tráfico (fl. 354).

A referida arguição não tem, portanto, como ser acatada.

1. 4. Do pleito de detração da pena privativa de liberdade (e de redefinição do
regime inicial de cumprimento de pena, pelos recorrentes)

Em  caráter  preliminar,  o  apelante  André  Felipe  Araújo  de
Queiroz  propugna pela  detração do tempo de prisão provisória  já  cumprido,  com a
sucessiva e consequente definição do regime semiaberto para início do cumprimento da
pena privativa de liberdade cominada.

Compulsando  o  encarte  em  epígrafe,  constato  que,  também
neste ponto, não prospera a pretensão defensiva ora deduzida.



Nos  termos  do  disposto  na  razoável  ponderação  Parquetária,
contida em sua manifestação de fls. 479/485, a alteração do art. 387 do CPP, ocasionada
pela Lei nº 12.736/2012, atribuiu ao juízo sentenciante uma novel obrigação, consistente
em detrair, ao momento em que julga o mérito do processo crime, o tempo de prisão
provisória efetivamente cumprido pelo réu, fixando-lhe, de imediato, o regime prisional
adequado.

Todavia,  e  no  que  toca  ao  caso vertente,  somente  ocorrerá  o
reconhecimento pelo juízo do processo de conhecimento para fins de progressão de
regime de pena. Isso significa que,  nas hipóteses em que a detração não é hábil a
modificar o regime, não haverá cômputo inferior de pena a ser realizado, sob pena
do magistrado sentenciante invadir a competência do juízo da execução penal, pois o
art. 66, III, c, da LEP, não restou alterado pela Lei nº 12.736/2012 nesse particular.

De fato, o reconhecimento da detração, efetuado nos moldes da
decisão guerreada, não se opera, no caso, para atribuir um regime inicial mais brando
em benefício dos réus, visto que a pena base fora estabelecida acima do mínimo legal,
em razão da presença de circunstâncias judiciais reputadamente desfavoráveis aos réus
(fls. 355/357).

Nesse contexto fático,  justifica sobejamente a  manutenção do
regime  fechado para  o  início  do  cumprimento  das  reprimendas  impostas,  ex  vi da
disposição contida no art. 33, § 3º, do CP: verbis,

Art. 33 - (…)
(...)
§ 3º  - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena  far-se-á
com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Sobre o tema, deliberou recentemente o STJ: verbis,

“REGIME INICIAL FECHADO.  POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA.
PENA-BASE  FIXADA  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. Conforme jurisprudência reiterada deste Sodalício,  a escolha do regime
inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena corporal
firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso concreto.
2. Embora tenha sido condenado à pena privativa de liberdade inferior a 4
(quatro) anos de reclusão, o sentenciado é reincidente específico e a pena-
base foi  fixada acima do mínimo legal,  pela presença de circunstâncias
judiciais desfavoráveis,  mostrando-se devida a escolha do regime inicial
fechado. Precedentes.
3.  Habeas  corpus não  conhecido.  Ordem  concedida  de  ofício  a  fim  de
redimensionar a pena do paciente para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses, e 20
(vinte) dias de reclusão, e multa”. (Grifei e negritei)
(STJ -  HC 394235 / SC 2017/0071565-8 – Relator(a): Ministro JORGE
MUSSI - Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento:
03/08/2017 - Data da Publicação/Fonte: DJe 09/08/2017).

Desse  modo,  por  entender  que,  no  caso  vertente,  o  regime
inicialmente fechado das penas corporais impostas aos réus permanece como o mais
adequado, mantenho intocada a sentença guerreada, afastando a preliminar invocada.

1.5.  Do  requerimento  de  concessão  de  liberdade  provisória  formulado  pelo
apelante Wertevan Grefcom da Silva (com o propósito de ver julgado o presente



recurso em liberdade)

Em  seu  apelo,  propugna  o  réu  Wertevan  Grefcom  da  Silva,
preliminarmente,  pela  concessão  de  sua  liberdade  provisória,  com  o  fito  de  ver
processar o presente recurso apelatório em liberdade.

Percebo, por oportuno, que o pleito em questão não deve ser
conhecido,  posto  que  ausente,  em  nosso  ordenamento  jurídico-processual,  previsão
legal que autorize, de forma expressa, o deferimento liminar do referido pedido em sede
de Apelação Criminal.

Nesse sentido:

APELAÇÕES  CRIMINAIS.  ROUBO  MAJORADO  TENTADO.
PRELIMINAR DO 2º APELANTE. DEFERIMENTO DO DIREITO DE
RECORRER  EM  LIBERDADE  EM  CARÁTER  LIMINAR.
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL.
PREJUDICIALIDADE  DO  PEDIDO  APÓS  EXAME  MERITUAL.
PREFACIAL  REJEITADA.  MÉRITO  DOS  APELOS.
MATERIALIDADE  DEMONSTRADA.  AUTORIA  NÃO
COMPROVADA.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  JUDICIAIS  DO
COMETIMENTO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA PELOS
ACUSADOS.  ABSOLVIÇÃO.  NECESSIDADE.  HONORÁRIOS  POR
ATUAÇÃO  EM  SEGUNDA  INSTÂNCIA.  FIXAÇÃO.  VERBA
ARBITRADA  SEGUNDO  TERMO  DE  COOPERAÇÃO  015/2012.
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS PROVIDOS.
- Como cediço, não há previsão legal para o deferimento liminar do direito
de recorrer em liberdade ao réu em sede de Apelação Criminal, sendo mais
recomendável, caso haja patente constrangimento ilegal, a impetração de
Habeas  Corpus,  remédio  constitucional  próprio  para  a  colocação  do
paciente  em  liberdade.  Ademais,  após  exame  meritual,  tal  pleito  resta
prejudicado com a determinação de expedição de alvará de soltura.
- Verificado nos autos a inexistência de provas judiciais a comprovar que os
fatos narrados na denúncia foram cometidos pelos réus,  outra solução não
resta senão a absolvição.
- Cabível o arbitramento de verba honorária aos defensores dativos em razão
de  suas  atuações  em  segunda  instância,  conforme  Termo  de  Cooperação
015/2012. (Grifei e destaquei)
(TJMG  -  Apelação  Criminal  1.0452.12.006534-0/001,  Des.(a)  Nelson
Missias de Morais,  2ª  CÂMARA CRIMINAL, julgado em 12/03/2014,
publicado 24/03/2014) 

Ademais,  caso  a  defesa  entenda  haver,  na  manutenção  do
cárcere, constrangimento ilegal, deveria a pretensão ser veiculada por meio de habeas
corpus.

Por fim, incabível a concessão de habeas corpus de ofício, por
dois relevantes motivos.

Primeiro, porque o apelante respondeu ao processo criminal em
constrição  de  liberdade,  em  virtude  de  prisão  preventiva  decretada  pelo  juízo  da
condenação (fls. 118/120).

Segundo, por que, no édito condenatório (fl. 358), a magistrada,
a teor do que dispõe o art. 387, parágrafo único, do CPP, justificou, de forma sucinta,
porém  fundamentadamente,  a  prorrogação  dos  motivos  que  autorizaram  a  prisão
preventiva,  fulcrados  na  permanência  dos  requisitos  ensejadores  das  segregações



cautelares, bem como na garantia da ordem pública e, doravante, na aplicação da lei
penal.

Dessa  forma,  muito  embora  a  regra  seja  a  liberdade  para
recorrer, no caso concreto estão justificados os motivos da segregação, porquanto ainda
presentes  os  requisitos  do art.  312 do CPP,  não socorrendo ao réu a  concessão,  ex
officio, de liberdade para acompanhar o desenrolar do presente recurso.

Nestes termos, o Colendo STJ:

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO  ORDINÁRIO.  INADEQUAÇÃO.  ESTELIONATO  E
RECEPTAÇÃO  QUALIFICADA.  NEGADO  O  DIREITO  DE
RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE  DO  DELITO.  PERICULOSIDADE  DO  AGENTE.
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  PACIENTE  QUE  RESPONDEU  A
PARTE  DO  PROCESSO  PRESO.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido
de que não cabe  habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto
para  a  hipótese,  impondo-se  o  não  conhecimento  da  impetração,  salvo
quando  constatada  a  existência  de  flagrante  ilegalidade  no  ato  judicial
impugnado.
2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a
prisão  preventiva,  nos  termos  do  art.  312  do  Código  de  Processo  Penal,
poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal.
3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da
custódia cautelar para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta
da  conduta  delituosa,  destacando  que,  após  ser  concedida  a  liberdade
provisória  ao  acusado,  este  passou  a  ameaçar  uma das  vítimas  do delito,
demonstrando  a  sua  periculosidade,  ocasião  em  que,  novamente,  foi
decretada a prisão.
4.  Preservados os  motivos  que ensejaram a prisão preventiva,  reputa-se
legítima  a  conservação  da  segregação  cautelar  na  ocasião  da  sentença
condenatória,  ainda  mais  quando  o  réu  permaneceu  preso  durante  a
persecução criminal. Precedentes.
5.  Esta  Corte  Superior  possui  entendimento  firme  no  sentido  de  que  a
presença  de  condições  pessoais  favoráveis  ao  agente,  como primariedade,
domicílio  certo  e  emprego  lícito,  não  representam  óbice,  por  si  sós,  à
decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da
cautela.
6. Habeas corpus não conhecido.
(STJ -  HC 358513  /  PA 2016/0149348-6,  Relator:  Ministro  RIBEIRO
DANTAS,  T5 – QUINTA TURMA - Data  de Julgamento:  04/04/2017,
Data de Publicação: DJe 07/04/2017)

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  ROUBO
MAJORADO (PRATICADO EM CONCURSO COM UM MENOR DE
IDADE). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA  SUPERVENIENTE.  REGIME
SEMIABERTO  E  NEGADO  DIREITO  DE  RECORRER  EM
LIBERDADE.  COMPATIBILIZAÇÃO.  RECURSO  DESPROVIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da
existência  da  prova  da  materialidade  do  crime  e  a  presença  de  indícios
suficientes da autoria. Exige-se, ainda que a decisão esteja pautada em lastro
probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312  do  CPP),  demonstrada,  ainda,  a  imprescindibilidade  da  medida.
Precedentes do STF e STJ.



2. Na espécie, a medida constritiva da liberdade foi mantida pelo Tribunal
impetrado  em  razão  da  periculosidade  do  recorrente,  evidenciada  pelas
circunstâncias concretas do crime imputado – na companhia de um menor de
idade e com emprego de uma réplica de arma de fogo teriam roubado uma
motocicleta  da  vítima  e,  em  seguida,  empreendido  fuga  no  veículo,  mas
foram  posteriormente  detidos  pelos  policiais  ao  caírem  após  uma
derrapagem. Prisão preventiva mantida, nos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal, para a garantia da ordem pública. Precedentes.
3.  "Tendo  o  réu  permanecido  cautelarmente  custodiado  durante  a
tramitação do processo, a circunstância de, na sentença condenatória, ter
sido  fixado  o  regime  semiaberto  para  cumprimento  da  pena  não  lhe
confere,  por si só,  o direito de recorrer em liberdade, se subsistentes os
pressupostos que justificaram a prisão preventiva. Todavia, até o trânsito
em  julgado  da  sentença  condenatória  deverão  lhe  ser  assegurados  os
direitos  concernentes  ao  regime  prisional  nele  estabelecido"  (RHC  n.
45.421/SC,  Relator  Ministro  FÉLIX  FISCHER,  Relator  p/  acórdão
Ministro NEWTON TRISOTTO - Desembargador Convocado do TJ/SC -
Quinta Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 30/3/2015). Precedentes.
4. Recurso ordinário em  habeas corpus a que se nega provimento. Ordem
concedida de ofício para determinar que o recorrente aguarde o trânsito em
julgado da condenação em estabelecimento adequado ao regime fixado na
sentença, o semiaberto. Grifos e destaques meus
(STJ  -  RHC  77976  /  MG  2016/0289427-1,  Relator:  Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 – QUINTA TURMA - Data
de Julgamento: 09/03/2017, Data de Publicação: DJe 15/03/2017)

2. NO MÉRITO

Nesse particular,  procedo à apreciação conjunta de todos os
apelos, que contemplam, embora de forma distinta, idêntica causa de pedir.

2.1.  Das  teses  recursais  de  ausência  de  prova  para  a  condenação  (pleitos
absolutórios)

Os insurgentes  André Felipe Araújo de Queiroz e  Wertevan
Grefcom  da  Silva,  nas  razões  recursais  aportadas  às  fls.  405/410  e  418/435,
respectivamente, aduzem que, da instrução, nada restou demonstrado que os mesmos
praticaram os crimes descritos na denúncia, e pelos quais foram condenados.

Salientam, ainda,  não haver,  nos autos, qualquer evidência de
eventual convergência de interesses dos acusados em unirem-se para o tráfico, de modo
estável  e  permanente,  circunstâncias  que  desencadeiam na  inarredável  e  completa
absolvição dos mesmos, nos termos do art. 386, incisos VII, todos do CPP.

Todavia, ao contrário do que afirmam os sobreditos recorrentes
em suas razões recursais,  a  autoria  criminosa,  nos moldes  delineados pelo pórtico
inaugural acusatório, está  cabalmente evidenciada, não pairando quaisquer dúvidas
acerca de tais considerações.

De fato, toda a prova material produzida neste processo conduz
firmemente ao fato de que os réus atuavam, em conjunto e de forma organizada, no
comércio de entorpecentes na região onde os fatos criminosos se desencadearam.
Deflui-se  dos  autos,  ainda,  que  por sua  notória  posição  de  destaque  dentro  da
organização criminosa desbaratada, o apelante João Eduardo da Silva, conhecido
por Dudu, também era o responsável por defender a área de atuação da súcia na
forma e sob o código do crime. Desse fato último decorre, inclusive, a apreensão da



arma calibre .38 no interior de sua residência,  feita pela equipe policial que lá
diligenciou à época do flagrante.

Comprovam  esses  fatos,  além  das  evidências
documentais/periciais – Autos de Apresentação e Apreensão (fls. 33/36), Laudos de
Constatação  nos 01100415  (fl.  43),  01120415  (fl.  45),  01110415  (fl.  47),  Exames
Toxicológicos  Definitivos  nos 02.02.03.042015.0125,  02.02.03.042015.0126,
02.02.03.042015.0127,  02.02.03.042015.0128 e  02.02.03.042015.0129 (fls.  139/157),
que elucidam a natureza e a quantidade das drogas apreendidas e material fotográfico
(fls. 56/57) –,  o depoimento judicial das testemunhas, que ratificam, com certeza,
convicção  e  riqueza  de  detalhes,  como todo o  ínterim criminoso transcorria,  a
exemplo  dos  policiais  Wanderley  Luiz  de  Souza,  Everaldo  Rodrigues  da  Silva,
Douglas Andrade de Araújo, Wanderley Luiz de Souza e Antônio Medeiros Dias,
além das declarações do Menor P.L.D. (mídia inserta na fl. 271), cujas informações
foram  convergentes,  no  sentido  de  apontar  todos  os  réus  como  membros  de  uma
organização criminosa, que atuava no comércio ilegal de entorpecentes em toda a região
de Itabaiana, salientando, ainda, que tal fato era de conhecimento geral da população
local, que, em diversas ocasiões, já os havia denunciado à autoridade policial.

Aliadas  as  afirmações  prestadas  pelas  testemunhas
supramencionadas, os réus, à exceção de André Felipe Araújo de Queiroz, confessam a
autoria dos delitos.

Dessa forma, não vinga, no particular, o apelo deduzido.

2.2.  Da  impossibilidade  de  aplicação,  em  favor  dos  apelantes,  da  causa  de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06

De igual modo, não há como aplicar-se a causa de diminuição
prevista no art.  33,  § 4º,  da Lei nº  11.343/2006 em favor dos apelantes,  como bem
entendeu o juízo sentenciante.

Isto porque, nada obstante tenha a legislação antidrogas criado
situação mais favorável aos traficantes primários (art. 33, § 4º), não é o caso de aqui
considerá-la  em  favor  dos  apelantes,  vez  que  dos  autos  emanam  que  os  acusados
integravam organização criminosa (OKAIDA), dedicando-se total e exclusivamente à
narcotraficância. In verbis:

“Art. 33. (…)
(…)
§ 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”.

Ante o exposto, em harmonia parcial com o parecer ministerial,
NEGO  PROVIMENTO  aos  apelos, mantendo  inalterados  os  termos  da  sentença
prolatada em primeira instância.

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal
no sentido de ser possível a execução provisória da pena após a confirmação da
condenação pelo Tribunal de Justiça (STF, HC 126.292; STF, ADC 43; STF, ADC
44), em havendo Recurso Especial ou Extraordinário, determino a expedição de



guias  de execução provisória,  de acordo com o teor das decisões prolatadas no
presente  feito,  antes  de  se  encaminhar  o  processo  para  a  Presidência  deste
Tribunal.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando 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, vogal).

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor 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, 22 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


