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Em consonância com a orientação pacificada pela
jurisprudência,  os  depoimentos  de  policiais
inquiridos em juízo servem como forte elemento
de convicção do julgador, quando relatam os fatos
ocorridos  com firmeza e coerência,  e  se  contra
eles não há nenhum indício de má-fé, têm valor
probante para embasar a condenação. 

Não há que se falar em desclassificação para o
delito de tráfico de entorpecente para uso próprio,
se o material incriminatório constante dos autos é
robusto, apresentando-se apto a ensejar a certeza
autorizativa para o juízo condenatório pela prática
do delito de tráfico de drogas. 
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Preenchendo o requisito legal (CP, art. 33,  § 2º,
“b”, § 3º do CP), para o cumprimento da pena, em
regime semiaberto, a sua determinação é medida
que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  apelação  criminal (fl.168)  manejada  por  Gilliard

Guilherme da Cunha, em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara

da comarca de Cabedelo/PB (fls.173/177), que o condenou nas sanções dos

art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03,  c/c art. 69 do CP,

respectivamente,  a  uma  pena  de  04  (quatro)  anos,  06  (seis)  meses  de

reclusão  e 450  (quatrocentos  e  cinquenta)  dias-multa,  em  regime

inicialmente fechado, e 01 (um) ano de detenção e 80 (oitenta) dias multa,

em regime aberto. 

Em suas razões recursais (fls.173/177), o apelante alega que não há

provas  de  que  é  traficante,  tendo  o  Juiz  embasado  a  sua  condenação  na

confissão  extrajudicial,  a  qual  não  fora  confirmada  em  juízo,  restando

demonstrado ser apenas viciado em drogas, pugnando, a desclassificação do

crime  de  tráfico  para  uso.  Subsidiariamente,  suplica,  pela  modificação  do

regime para o semiaberto.

Contrarrazões  apresentadas  pela  Promotoria  de  Justiça (fls.

178/181), rogando pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se a

condenação do Apelante.
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A douta  Procuradoria  de  Justiça,  por  seu  Procurador  Francisco

Sagres  Macedo  Vieira,  exarou  parecer  (fls.195/202),  opinando  pelo

desprovimento do apelo, mas que seja anulada parcialmente a sentença para

que se proceda a nova dosimetria da pena com relação ao crime de posse

ilegal de arma de fogo.

É o relatório.

V O T O

Extrai-se  dos  autos  que  o  Ministério  Público  Estadual  ofereceu

denúncia (fls. 02/03) em face de Gilliard Guilherme da Cunha, como incurso

nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/06, art. 12 da Lei nº 10.826/03 c/c

art. 69 do Código Penal.

Narra a denúncia que o acusado guardava para comercialização e

sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,

49,56g (quarenta e nove gramas e cinquenta e seis decigramas) de “cocaína”,

em um fragmento maciço de pó branco prensado, envolvido por pedaço de

saco plástico;  40,56g (quarenta  gramas e  cinquenta  e  seis  decigramas)  de

cocaína, em três tubos plásticos coloridos, em forma de pedra; 38,46g (trinta e

oito gramas e quarenta e seis decigramas) de material vegetal (maconha) em

nove  volumes  individualmente  embalados  em  plástico  transparente,  como

consta do Laudo Pericial (fls. 25/26 e 63/68).

Consta ainda, que o acusado possuía arma de fogo e munições, de

uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar, consistente em um revólver, calibre 38, marca Rossi nº D642440

e  cinco  munições  de  mesmo  calibre;  conforme  demonstram  o  auto  de
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Apresentação  e  Apreensão  de  fl.09  e  Perícia  nas  fls.55  e  59;  fatos  estes

ocorridos  em  22  de  dezembro  de  2016,  na  Comunidade  Vila  Feliz,  bairro

Jacaré, Cabedelo/PB.

Extrai-se  da  peça  acusatória  que  a  polícia  estava  trabalhando

quando recebeu informações que ocorreria  uma entrega de drogas na Vila

Imaculada, se deslocando até o local e em diligências, os policiais foram até a

residência do acusado que já tinha sido preso anteriormente por tráfico ilícito

de  entorpecentes,  ocasião  em que,  ao  baterem na  porta  da  residência  do

mesmo, ouviram este responder do lado de dentro da casa “quando eu abrir, tu

entra correndo que eu fecho a porta”, como se desejasse esconder algo.

Ato contínuo, os policiais convenceram o denunciado a abrir a porta

para que entrassem no recinto e após o acusado consentir, visualizaram uma

mulher  correndo  em  direção  ao  quintal  com  uns  pequenos  tabletes  de

maconha,  tendo  os  policiais  corrido  atrás  da  mesma,  logrando  êxito  em

alcançá-la e apreender a referida droga. 

Por  fim,  narra  a  denúncia  que  o  denunciado  confessou  ser  o

proprietário da substância entorpecente e que se destinava a mercância, pelo

que foi realizada uma busca no interior da residência, sendo encontrado pedras

de  crack  e  cocaína,  uma arma de  fogo  que  estava  no  guarda-roupa,  uma

balança  de  precisão  e  mais  de  mil  reais  espalhados  pelos  cômodos  da

residência, em notas de pequeno valor e moedas, conforme auto de apreensão

e apresentação de fls.12/13.

Regularmente processado o feito, foi julgada procedente a pretensão

punitiva Estatal para condenar o acusado Gilliard Guilherme da Cunha, como

incurso nas  sanções  do  art.  33  da  Lei  nº  11.343/06,  art.  12  da  Lei  nº

10.826/03 c/c art. 69 do Código Penal, a uma pena de 04 (quatro) anos, 06
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(seis) meses de reclusão e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, em

regime inicialmente fechado, e 01 (um) ano de detenção e 80 (oitenta) dias

multa, em regime inicialmente semiaberto.

Inconformada contra referida sentença,  o  acusado interpôs apelo,

tão somente com relação ao crime de tráfico, previsto no  art. 33, da  Lei nº

11.343/06.

1. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA USO

(Art. 28, da Lei nº 11.343/06).

O Apelante, requer a desclassificação do crime de tráfico para uso

(art.  28,  da  Lei  nº  11.343/06),  alegando  que  não  há  provas  de  que  seja

traficante, tendo o Juiz embasado a sua condenação na confissão extrajudicial,

que não fora confirmada em juízo, restando demonstrado que apenas é viciado

em drogas.

Contudo, sem razão.

Inicialmente,  no  que  tange  à  materialidade  delitiva,  tem-se  que

resultou devidamente comprovada, por meio do Laudo Toxicológico (fl.63/68).

Com relação a autoria do crime de tráfico, o Apelante quando na

esfera  policial,  confessou  que a  droga  encontrada  em sua  casa  era  sua e

destinava-se a para venda. Vejamos:

“(...) QUE quanto aos fatos, na tarde de hoje, por volta
das três da tarde, quando ouviu alguém bater em sua
porta;  QUE  respondeu  dizendo:  “quando  eu  abrir,
entre na carreira”; QUE falou isso brincando pensando
que era sua sogra ou sua enteada, pois elas sempre
chegam com pressa; QUE quando abriu a porta eram
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os policiais; QUE os policiais foram logo entrando em
sua  casa  e  perguntando  onde  estaria  escondida  a
droga  e  a  arma;  QUE  lembra  já  ter  sido  preso
anteriormente  por  um  dos  policiais  que  hoje  lhe
prendeu novamente; QUE colaborou com os policiais
dizendo onde estava a droga e a arma; QUE não é
viciado em drogas tendo, tendo comprado as pedras
hoje  apreendidas  para  vendê-las  depois;  (…)  QUE
não sofreu nenhum tipo  de agressão por  parte  dos
PMs  que  o  prenderam  (...)”.  - Interrogatório  na
esfera policial – fl. 09.

 No entanto, quando interrogado em Juízo (mídia – fl.143), confessa

em  parte  a  prática  delitiva,  ao  argumento  de  que  apenas  a  maconha

encontrada em sua casa era de sua propriedade, e era para uso pessoal, pois

é viciado em drogas. Afirma que as demais substâncias encontradas em sua

residência (crack e cocaína) e a balança de precisão teriam sido plantada pela

polícia para acusá-lo.

No entanto, a versão apresentada pelo Apelante, de que não era

traficante e sim usuário,  resta isolada diante o que fora colhido no caderno

processual, senão vejamos:

A testemunha Anderson Medeiros de Lima, Policial Militar, condutor

do inquérito, quando na esfera policial (fls. 05/06), disse: 

“(...) QUE, na tarde de hoje, se encontrava trabalhando
juntamente com a ASPIRANTE NAYARA e o CABO
MARCOS quando receberam uma informação de que
havia uma entrega de drogas na localidade conhecida
como VILA IMACULADA; QUE se dirigiram até o local
indicado, não tendo logrado êxito em indicar a entrega
mencionada;  QUE  na  hora  que  entraram  na
comunidade houve uma grande correria  de pessoas
que estavam anteriormente na rua; QUE continuaram
fazendo diligências até o momento em que chegaram
em frente a casa de uma pessoa que já havia sido
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presa  anteriormente  por  tráfico  e  que  conhece  por
GILLIARD;  QUE resolveu  bater  à  porta  da casa  de
GILLIARD, ocasião em que ouviu este responder do
lado  de  dentro,  dizendo:  “quando  eu  abrir,  tu  entra
correndo  que  eu  fecho  a  porta”;  QUE  estranhou  a
frase dita por GILLIARD, como se desejasse esconder
algo; QUE quando GILLIARD abriu a porta, colocou a
mão na mesma impedindo que GILLIARD novamente
a fechasse; QUE começou ainda do lado de fora, uma
conversa com GILLIARD, tendo convencido a abrir a
porta por inteiro; QUE quando GILLIARD abriu a porta
conseguiu  ver  uma  mulher  correndo  com  uns
pequenos tabletes de maconha em direção ao quintal;
QUE nesse momento, entrou correndo na casa a fim
de pegar a mulher. Tendo logrado êxito em alcançá-la
antes que ela conseguisse desfazer  da droga;  QUE
GILLIARD admitiu ser o proprietário da droga e que
esta seria destinada a venda; QUE começaram então
a revisar os outros cômodos da casa tendo logrado
êxito em encontrar pedras de crack e cocaína; QUE
GILLIARD ainda disse onde teria uma arma guardada,
sendo  esta  também  apreendida;  QUE  foram  ainda
encontrados mais de mil reais, espalhados em alguns
lugares da casa, sendo a maioria do dinheiro em notas
de pequeno valor  e  moedas,  bastante característico
da venda de entorpecentes;(...)”

Por sua vez, a aludida testemunha, em Juízo (mídia - fl.143), relatou

o que fora dito na esfera policial, acrescentando que ainda encontrou na casa

de Gilliard “crack”, “cocaína” e “maconha”, além de uma arma, afirmando que a

residência de Gilliard é conhecida como ponto de venda de drogas.

Os depoimentos das testemunhas Nayara Ferreira do Nascimento

e Marcos Antonio Romualdo Diniz Júnior, Policiais Militares, tanto na esfera

policial (fls. 07/09), quanto em Juízo (mídia – fl. 143), foram harmônicos com os

da testemunha Anderson Medeiros de Lima.

Frise-se  que  a  palavra  firme  e  coerente  de  policiais  é

reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos
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fatos  narrados  na denúncia  sempre que isenta  de qualquer  suspeita  e  em

harmonia com o conjunto probatório apresentado. 

Nesse sentido: 

[...]TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES  E
POSSE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO
PERMITIDO  COM  NUMERAÇÃO  SUPRIMIDA.
ABSOLVIÇÃO.  DESCONSTITUIÇÃO  DO  ÉDITO
REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
APROFUNDADO  DE  MATÉRIA  FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA
DO  WRIT.  CONDENAÇÃO  FUNDAMENTADA  NO
DEPOIMENTO  DE  POLICIAIS.  MEIO  DE  PROVA
IDÔNEO.  FRAGILIDADE  DO  CONJUNTO
PROBATÓRIO  NÃO  DEMONSTRADA.  1.  [...].  2.
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento
de policiais responsáveis pela prisão em flagrante
do  acusado  constitui  meio  de  prova  idôneo  a
embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado  em  Juízo,  no  âmbito  do  devido
processo  legal.  Precedentes.  […]  (HC  276.253/RJ,
Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,
julgado em 18/02/2014, DJe 26/02/2014)- grifei

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO
REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES  E
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.  CONDENAÇÃO
BASEADA APENAS EM PROVAS OBTIDAS NA FASE
INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
OFENSA AO ART. 155 DO CPP.  DEPOIMENTO DE
POLICIAIS.  MEIO  DE  PROVA  IDÔNEO.
PRECEDENTES.  ACÓRDÃO  DEVIDAMENTE
MOTIVADO. REVISÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com a
jurisprudência  predominante  deste  Superior
Tribunal  de  Justiça,  são  válidos  os  depoimentos
dos  policiais  em  juízo,  mormente  quando
submetidos  ao  necessário  contraditório  e
corroborados  pelas  demais  provas  colhidas  e
pelas  circunstâncias  em  que  ocorreu  o  delito.3.
[...].  4.  Agravo  regimental  improvido.  (AgRg  no  Ag
1336609/ES,  Rel.  Ministra  MARIA  THEREZA  DE
ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
06/08/2013, DJe 14/08/2013) - grifo nosso.
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Contudo,  o  que  se  verifica  é  que  a  versão  do  Apelante

apresentada em juízo se encontra dissociada do conjunto probatório acostado

aos autos. Ao contrário, a confissão realizada na via inquisitiva, no auge dos

acontecimentos, é corroborada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas,

tanto na esfera policial, quanto em juízo.

Registre-se  que  a  confissão  efetuada  pelo  Apelante  na  fase

inquisitiva, mesmo que retratada parcialmente em juízo, como é o caso dos

autos,  possui  importante  elemento  para  caracterizar  a  autoria,  quando

corroborada pelas demais provas dos autos.

Sendo  assim,  a  modificação  da  versão  dos  fatos  deve  ser

apreciada com cautela em contraste com todos os elementos dos autos, uma

vez que a retratação, integral ou parcial, ainda que judicial, caso apresente-se

isolada das demais provas,  não terá a eficácia de se sobrepor  à confissão

extrajudicial.

Nesse sentido precedentes:

EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL  -  ROUBO  -
ART.157,  §2º,  I  E  II  DO  CPB  -  ABSOLVIÇÃO
-IMPOSSIBILIDADE  -  PROVAS  SUFICIENTES
DE AUTORIA E MATERIALIDADE - APREENSÃO
DA RES NA POSSE DO RÉU - CONFISSÃO EM
SEDE  POLICIAL  -  RETRATAÇÃO  EM  JUÍZO  -
PROVA TESTEMUNHAL - VALIDADE - DECOTE
DA MAJORANTE  DO  EMPREGO  DE  ARMA -
INADMISSIBILIDADE - PERÍCIA E APREENSÃO
PRESCINDÍVEIS  -  PALAVRA  DA  VÍTIMA  -
RECONHECIMENTO  E  APLICAÇÃO  DA
ATENUANTE  DA  MENORIDADE  RELATIVA  -
POSSIBILIDADE  APENAS  DO  SEU
RECONHECIMENTO,  DIANTE  DA EXISTÊNCIA
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DE PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL -
SÚMULA  231  DO  STJ.  (...)  A  retratação  da
confissão  extrajudicial,  para  ter  um  mínimo  de
credibilidade,  precisa  ser  razoavelmente
justificada  e  amparada  pela  prova.  Não  basta
simplesmente modificar  em Juízo  aquilo  que se
afirmou na fase inquisitiva, pois a confissão vale
pela força de convencimento que contém e não
pela fase processual em que é feita. (...) (TJMG -
Apelação  Criminal  1.0079.14.043891-6/001,
Relator(a):  Des.(a)  Walter  Luiz,  1ª  CÂMARA
CRIMINAL, julgamento em 09/06/2015, publicação
da súmula em 19/06/2015). - sem grifo o original.

Demais disso, verifica-se que após denúncias de que naquele dia

ocorreria  uma  entrega  de  drogas  no  local,  os  policiais  em  diligência

apreenderam drogas e arma na residência do Apelante, culminando sua prisão

em flagrante. 

Somado-se a isso, têm-se a natureza, a variedade, a quantidade, o

modo de acondicionamento da droga apreendida, isto é, 49,56g (quarenta e

nove gramas e cinquenta e seis decigramas) de “cocaína”, em um fragmento

maciço de pó branco prensado, envolvido por pedaço de saco plástico; 40,56g

(quarenta gramas e cinquenta e seis decigramas) de cocaína, em três tubos

plásticos coloridos, em forma de pedra; 38,46g (trinta e oito gramas e quarenta

e  seis  decigramas)  de  material  vegetal  (maconha)  em  nove  volumes

individualmente  embalados  em  plástico  transparente,  demonstrando,  assim,

sua finalidade mercantil. 

Ora,  sendo o  crime  de  tráfico  de  entorpecentes  delito  formal,  de

perigo abstrato e de múltiplas condutas, torna-se prescindível a comprovação

de atos efetivos de mercancia, uma vez que o núcleo do tipo do art. 33 , caput,

da Lei nº 11.343/2006 é bastante extenso, sendo suficiente o “ter em depósito”

ou “guardar” a substância entorpecente para a configuração do delito. 
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Nesse sentido:

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.
REMESSA  DE  ENTORPECENTE  DO  EXTERIOR
POR  VIA  POSTAL.  CONSUMAÇÃO  DO  DELITO
QUANDO  DA  ENTRADA  DA  DROGA  NO
TERRITÓRIO  BRASILEIRO.  COMPETÊNCIA  DO
JUÍZO  DO  LOCAL  EM  QUE  OCORREU  A
APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. 1.  O artigo
70, caput, do Código de Processo Penal, prevê que a
competência  será,  de  regra,  determinada  pelo  lugar
em que se consumar a infração. 2. A conduta prevista
no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 constitui delito
formal, multinuclear, e, para sua consumação, basta a
execução de quaisquer das condutas previstas no tipo
penal,  quais  sejam:  importar,  exportar,  remeter,
preparar,  produzir,  fabricar,  adquirir,  vender,  expor  à
venda,  oferecer,  ter  em  depósito,  transportar,  trazer
consigo,  guardar,  prescrever,  ministrar,  entregar  a
consumo ou fornecer drogas.3. [...].4. [...].  5. Conflito
conhecido  para  declarar  competente  o  JUÍZO
FEDERAL  DA  9A  VARA  CRIMINAL  DA  SEÇÃO
JUDICIÁRIA  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO,  ora
suscitado.  (CC  133.560/RJ,  Rel.  Ministro  ROGERIO
SCHIETTI  CRUZ,  TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
11/06/2014, DJe 17/06/2014)

Ressalta-se,  entrementes,  que,  para  a  configuração  do  delito  de

tráfico, não se exige o flagrante efetivo do ato de comercialização, bastando a

prática  de  qualquer  das  condutas  enumeradas  no  tipo  legal,  aliada  às

circunstâncias  que conduzem à inexorável  conclusão de que a  droga tinha

como finalidade exclusiva o comércio.

Sendo  assim,  diante  da  robustez  dos  elementos  probatórios

existentes nos autos, atrelado às circunstâncias em que a droga foi apreendida,

resulta  devidamente  configurado,  a  autoria  do  crime  de  tráfico  ilícito  de

entorpecentes, uma vez que a conduta por ela perpetrada bem se amolda a um

dos núcleos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. 



Apelação Criminal nº 0000003-09.2017.815.0731

Diante disso, a pretensa desclassificação do delito para uso, previsto

no artigo 28 da referida lei, não merece ser acolhida, uma vez que levando em

consideração,  a  natureza,  variedade,  quantidade,  o  modo  de

acondicionamento,  evidenciam pelas  circunstâncias  que o elenco probatório

conseguiu demonstrar de forma inequívoca a materialidade e autoria do crime

de tráfico.

Certo  é  que  da  análise  conjugada  dos  elementos  probatórios

colhidos  durante  a  persecução  penal  não  há a  dúvidas de que  a  apelante

praticou efetivamente o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, não

havendo, portanto, que se falar em desclassificação para o delito previsto no

art. 28, do mesmo diploma legal.

2. Da pena.

A  douta  Procuradoria  da  Justiça,  ao  analisar  as  reprimendas

aplicadas,  verificou que o Juiz  analisou as  circunstâncias judiciais  dos dois

tipos  penais  (art.  33  da  Lei  n  11.343/06  e  art.  12  da  Lei  10.826/06),  em

conjunto, infringindo o princípio da individualização da pena, eis que deixou de

apreciar a  “conduta social” e os  “motivos” com relação ao crime de posse de

arma de fogo.

Ao final, pugna pela anulação da sentença para que proceda nova

dosimetria da pena.

No entanto, tenho que sem razão. 

De fato,  o  douto  Juiz  não procedeu a  melhor  técnica  ao fazer  a

dosimetria da reprimenda. 
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Isso porque, de fato o Magistrado na fixação da pena, analisou as

circunstâncias judiciais, em conjunto, para ambos delitos (tráfico e posse ilegal

de arma de fogo), deixando de apreciar as circunstâncias da “conduta social” e

os “motivos”, com relação ao crime de posse de arma de fogo.

Entretanto,  conforme  verifica-se  da  sentença  condenatória  (fls.

158/163),  o Juiz quando da aplicação da reprimenda com relação ao crime

previsto no art. 12 da Lei 10.826/06, na primeira fase, fixou a pena base em 02

(dois)  anos.  Na  segunda  fase,  reconheceu  a  atenuante  da  confissão,

reduzindo-a em 01 (um) ano, tornando-a definitiva. 

A despeito disso, não é necessário anular a sentença, pois a pena

final do Apelante ficou concretizada no patamar mínimo.

Assim, se fosse feita a dosimetria da reprimenda final do réu seria a

mesma concretizada na sentença.

Desse  modo,  não  houve  nenhum  prejuízo  ao  réu  com  a  não

observância do princípio da individualização da pena.

Nesse sentido:

EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL  -  ROUBO
TENTADO  MAJORADO  PELO  EMPREGO  DE
ARMA  -  ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA  POR
OFENSA  AO  CRITÉRIO  TRIFÁSICO  -
IMPOSSIBILIDADE  - DESCLASSIFICAÇÃO  DO
CRIME DE ROUBO PARA O DELITO DE FURTO
-  IMPOSSIBILIDADE  -  TENTATIVA -  FRAÇÃO
MÁXIMA  -  REDUÇÃO  DA  PENA-BASE  AO
MÍNIMO  LEGAL  -  NECESSIDADE  -
ABRANDAMENTO DO REGIME - VIABILIDADE -
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ISENÇÃO  DAS  CUSTAS  PROCESSUAIS  -
PLEITO  PREJUDICADO.  Se  não  houver
prejuízo ao réu pela ofensa ao critério trifásico
e,  consequentemente,  ao  princípio  da
individualização da pena, é impossível anular
a  sentença.  Comprovado  que  o  réu  agiu  com
grave  ameaça  em  desfavor  da  vítima,  com
emprego de uma faca, é impossível desclassificar
sua  conduta  para  a  do  delito  de  furto.  A
diminuição da pena pela  causa geral  relativa  à
tentativa se dá com observância do  iter criminis
percorrido. Se todas as circunstâncias judiciais do
artigo  59  do Código Penal  forem favoráveis  ao
acusado, é necessário reduzir sua pena-base ao
menor patamar. O quantum da pena e a ausência
de  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis
possibilitam o abrandamento do regime inicial de
cumprimento  da  pena.  Resta  prejudicado  o
pedido  de  isenção  do  pagamento  das  custas
processuais  se  tal  providência  já  tiver  sido
deferida  na  sentença.   (TJMG  -   Apelação
Criminal  1.0024.16.067145-9/001,  Relator(a):
Des.(a)  Flávio  Leite  ,  1ª  CÂMARA CRIMINAL,
julgamento em 06/02/2018, publicação da súmula
em 21/02/2018)

Afasto, portanto, o pleito de anulação da sentença.

3. Do regime.

Por  fim,  requer  o  Apelante,  a  modificação  do  regime  fechado

aplicado ao crime de tráfico para o semiaberto.

Nesse ponto assiste-lhe razão. 

Verifica-se  da  sentença  (fls.164/165),  que  o  Juiz  singular,  ao

determinar o regime prisional assim fundamentou:
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“Para  cumprimento  da  pena  privativa  de
liberdade,  designo  o  Presídio  Sílvio  Porto,  em
João  Pessoa,  inicialmente  em  regime  fechado,
tendo em vista não só a natureza grave do crime
de tráfico de droga, mas também porque 99% das
circunstâncias  judiciais  foram  desfavoráveis  ao
réu (Art. 33,§ 3º, do CP).”

Por  outro  lado,  para  melhor  análise  da  pretensão  do  Apelante,

transcrevo parte da sentença (fls. 163/164), no ponto atacado:

“Passo agora a analisar as circunstâncias judiciais, para
a fixação das penas bases, iniciando: CULPABILIDADE:
Agiu  com  dolo.  Muito  embora  tenha  negado  a
comercialização  das  drogas  apreendidas,  as  provas
colhidas  indicam  sua  responsabilidade  pelos  fatos
noticiados  na  denúncia,  e  quanto  a  arma,  ele  próprio
admitiu que era sua; ANTECEDENTES CRIMINAIS: Pelo
que consta  dos  autos  é  primário;  CONDUTA SOCIAL:
Sob o ponto de vista familiar, nada consta que desabone
sua conduta social, entretanto, sob o aspecto laboral e
comunitário  é  reprovável,  já  que  não  esclareceu
exercício  de  atividade  lícita,  e  com  a  sua  atitude,
particularmente o envolvimento com drogas, revela que
desagregou-se  das  regras  que  norteiam  a  sociedade;
PERSONALIDADE:  Demonstra  ser  portador  de  índole
voltada à prática de crimes; MOTIVOS: Fora a obtenção
fácil de rendimentos com a venda de droga, com certeza,
à  população  juvenil,  vulnerável  a  atuação  desprezível
dos traficantes, bem como o uso de arma de fogo para
garantia  de  suas  atividades  criminosas;
CIRCUNSTÂNCIAS: As circunstâncias foram totalmente
favoráveis ao acusado, pois, a prática da mercancia da
droga,  até  a  vitoriosa  operação  policial,  nos  parece
acontecia  sem  qualquer  interferência  de  terceiros,  o
mesmo acontecendo quanto ao uso de arma de fogo;
CONSEQUÊNCIAS: Pelo que se depreende dos autos, o
acusado  já  vinha  comercializando  a  droga,  sendo
induvidoso  que  muitos  usuários,  dentre  adolescentes,
chegaram  a  consumir  o  produto  por  esse  vendido,
apropriando  aos  mesmos  a  infeliz  trajetória  dos
nebulosos caminhos do vício. Quanto ao posse ilegal de
arma,  gerou a sociedade,  como um todo,  o  perigo de
dano; COMPORTAMENTO DA VITIMA: (a coletividade).”
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Pois bem. Verifica-se que o Juiz considerou como desfavoráveis a

culpabilidade,  conduta  social,  personalidade,  motivos,  circunstâncias  e

consequências, fixando o regime fechado para o cumprimento da reprimenda

com relação ao crime de tráfico.

No entanto, tenho que a circunstância da culpabilidade não restou

devidamente justificada, entendida como juízo de reprovação da conduta, não

ultrapassou os limites normais do delito em apreço.

A personalidade, não apontou elementos justificadores da avaliação

desfavorável, devendo ser afastada.

 

Os motivos são inerentes ao tipo.

As consequências do delito, apesar de nefastas para sociedade, não

extrapolam o delito.

No caso, após análise das circunstâncias verifica-se que restaram

como desfavoráveis a concuta social e circunstâncias.

 

Dessa  forma,  considerando  ser  o  Apelante  primário,  as

circunstâncias judiciais, em sua maioria, favoráveis e o quantum da pena não

superou o patamar de 08 (oito) anos, fixo, nos termos do artigo 33, §2º, "b", §

3º, do Código Penal, o regime prisional para o semiaberto. 

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.

Oficie-se  ao  Juízo  das  Execuções  Penais  da  comarca

encaminhando-se-lhe em anexo cópias da denúncia, sentença e acórdão, para

que seja o réu posto no regime de cumprimento de pena fixado nesta decisão.
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Expeça-se guia de execução provisória.

É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Benedito da Silva, relator, e  Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador

de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 24 (vinte

e quatro) dias do mês de abril de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR


