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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

0056070-96.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são 

apelantes GILSON MIGUEL DE BARROS e KLEBER NILTON 

RODRIGUES SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal 

de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram 

provimento aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, 

que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. 

Desembargadores SÉRGIO COELHO (Presidente), COSTABILE E 

SOLIMENE E AMARO THOMÉ.

São Paulo, 27 de abril de 2017.

SÉRGIO COELHO
RELATOR

  Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 32954

APELAÇÃO Nº 0056070-96.2014.8.26.0050

COMARCA: SÃO PAULO  11ª VARA CRIMINAL

APELANTES: 1) GILSON MIGUEL DE BARROS

                    2) KLEBER NILTON RODRIGUES SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO 

Apelação. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 
Pretensão de absolvição por insuficiência de provas ou 
desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, 
da Lei de Drogas. Descabimento. Autoria e 
materialidade comprovadas. Conjunto probatório 
robusto, suficiente para sustentar a condenação dos réus 
nos moldes em que proferida. Pedidos de redução da 
pena-base para o mínimo legal, afastamento da 
agravante da reincidência, aplicação da causa de 
diminuição do § 4º, do artigo 33, da referida Lei, bem 
como da figura da delação premiada para o corréu 
Kleber, além de postular pela aplicação da causa de 
diminuição prevista no artigo 26, parágrafo único, do 
Código Penal, em seu grau máximo, fixação de regime 
inicial mais brando e, por fim, substituição da 
reprimenda corporal por restritivas de direitos. 
Impossibilidade. Penas e regime prisional bem fixados e 
que não comportam modificação. Não cabimento de 
substituição da reprimenda corporal por restritivas de 
direitos. Cômputo da detração  matéria do Juízo das 
Execuções. Apelos defensivos não providos.

Pela r. sentença de fls. 281/290, cujo relatório fica adotado, 

Kleber Nilton Rodrigo Santos, qualificado nos autos, foi 

condenado à pena de 13 (treze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 

em regime inicial fechado, e pagamento de 2266 (dois mil, 

duzentos e sessenta e seis) dias-multa, no unitário mínimo; e 

Gilson Miguel de Barros, qualificado nos autos, foi condenado à 

pena de 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 

pagamento de 1700 (mil e setecentos reais) dias-multa, no piso 

legal, ambos como incursos nos artigos 33, caput, e 35, caput, 
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ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, caput, do 

Código Penal.

Inconformados, apelam os réus.

A digna defesa do acusado Kleber busca a absolvição por 

insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a 

desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no 

artigo 28, da Lei de Drogas, redução da pena-base para o mínimo 

legal, afastamento da agravante da reincidência, aplicação da 

causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da referida Lei, bem 

como da figura da delação premiada, além de postular pela 

aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 26, parágrafo 

único, do Código Penal, em seu grau máximo, fixação de regime 

inicial mais brando e, por fim, substituição da reprimenda corporal 

por restritivas de direitos (fls. 295/301).

A nobre Defensoria Pública postula em favor de Gilson a 

absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a 

redução da pena-base para o mínimo legal, aplicação do redutor 

previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, fixação de regime 

prisional menos gravoso, considerando a detração penal, e 

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direitos (fls. 364/372).

Os recursos foram regularmente processados, com 

contrarrazões (fls. 333/337 e 375/394), manifestando-se a douta 

Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento dos apelos 
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defensivos (fls. 398/407).

Este é o relatório.

Inicialmente, convém registrar que o processo teve 

andamento regular e aos réus foi assegurado o exercício do 

contraditório e a amplitude de defesa, bem como foi respeitado o 

devido processo legal. 

Quanto ao mais, a condenação dos réus foi bem decretada.

Realmente, ficou bem comprovado que, em data incerta, 

anterior a 26/06/2014, na Travessa Tardes de Lindóia, nº 82, 

Jardim Conquista, na cidade e comarca de São Paulo, os acusados 

Gilson Miguel de Barros e Kleber Nilton Rodrigues Santos 

associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, a 

prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

É da inicial que no dia 26/06/2014, por volta das 

11h30min, na Travessa Tardes de Lindóia, nº 82, Jardim 

Conquista, São Paulo, os acusados Gilson e Kleber tinham em 

depósito e guardavam 385 (trezentos e oitenta e cinco) tabletes 

grossos, com peso líquido de 5.905g; 400 (quatrocentas) 

trouxinhas com peso de 676g; e 200 (duzentos) tabletes finos com 

peso de 786g, todos de “maconha”, além de instrumentos e objetos 

destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação 

de drogas, consistentes em 01 (uma) guilhotina, 35 (trinta e cinco) 

sacos para embalar drogas, 02 (duas) balanças de precisão, 02 
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(dois) raladores, 02 (duas) facas e 01 (um) balde, o fazendo sem 

autorização e em desacordo com determinação legal e 

regulamentar.

Segundo o apurado, aproximadamente um mês antes dos 

fatos, os acusados se associaram para guardar, embalar e 

distribuir “maconha” e, para tanto, locaram o imóvel situado na 

parte superior do local dos fatos, o qual tem acesso independente 

por uma escada, onde lá mantinham em depósito e guardavam 

grande quantidade de drogas para abastecimento de “biqueiras”.

Na data dos fatos, policiais militares efetuavam 

patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, quando avistaram os 

acusados em atitude suspeita, sendo que ambos, ao avistarem a 

viatura, correram para o quintal da residência.

Os milicianos seguiram os acusados e ingressaram no 

quintal, oportunidade em que vistoriaram a casa do andar térreo 

do imóvel que estava vazia, sem pessoas e objetos.

Ato contínuo, os policiais subiram por uma escada que 

dava acesso ao imóvel situado na parte superior, onde, de pronto, 

no primeiro cômodo, já encontraram grande quantidade de 

“maconha”, além de petrechos utilizados para o tráfico. No segundo 

cômodo, localizaram os dois acusados agachados ao lado de um 

grande maquinário do tipo “guilhotina”, utilizado para cortar 

grandes pedaços de “maconha” (fls. 01-d/03-d).
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Assim resumidos os fatos denunciados, importa assinalar 

que os acusados, tanto na delegacia, quanto em Juízo, negaram a 

prática da traficância, dizendo que fumavam um baseado no 

escadão, quando avistaram a viatura da polícia e correram, 

momento em que foram presos em momentos distintos (fls. 09, 10, 

172  CD e 243 - CD).

A versão apresentada pelos réus, no sentido de que são 

apenas usuários, já se tornou comum em se tratando de 

traficantes surpreendidos com drogas e que não têm como negar a 

posse da substância proibida. Com isso, objetivam suavizar sua 

situação e conseguir uma pena de advertência, prestação de 

serviços comunitários ou, quiçá, medida educativa de 

comparecimento a programa ou curso educativo, que são aquelas 

previstas para o usuário de drogas (artigo 28 da Lei nº 11.343/06).

Tampouco se mostra viável o reconhecimento da semi-

imputabilidade (CP, art. 26, parágrafo único) do corréu Kleber pelo 

simples fato de ser usuário de entorpecentes. Imprescindível à 

incidência deste instituto penal a realização de perícia não 

requerida pela defesa do apelante que exige elementos plausíveis e 

indicadores da falta de capacidade de discernimento do agente. 

Assim, a mera e abstrata alegação de ser usuário ou viciado em 

drogas, per si, não justifica a realização do exame. Ademais, Kleber 

demonstrou que estava com sua higidez mental preservada, 

conforme a coerência e a concatenação de suas ideias. Demais 

disso, não há nos autos qualquer indicativo de que tenha sido 

submetido a tratamento psiquiátrico ou de dependência química.
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Com efeito, o Juiz só está obrigado a determinar que o réu 

seja submetido a exame médico quando houver dúvida sobre a sua 

efetiva dependência de drogas, ou seja, deve existir um mínimo de 

provas que indiquem essa necessidade, pois, como cediço, o Juiz é 

livre para apreciar as provas produzidas nos autos, podendo 

determinar, ou não, a instauração do referido exame, conforme a 

conveniência do caso concreto. Aliás, o artigo 184 do Código de 

Processo Penal faculta ao Juiz negar as perícias que não forem 

necessárias ao esclarecimento da verdade. A propósito, o C. 

Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “não está o Juiz 

obrigado a determinar a realização de exame de dependência 

toxicológica, se outros elementos de convicção justificarem 

a sua prescindibilidade. Precedentes” (REMS 12.173-PR, Rel. 

Min. Fernando Gonçalves, DJ de 02.12.2002, pág. 370).

No caso dos autos, a prova é francamente desfavorável aos 

réus.

De fato, os informes prestados pelos policiais militares que 

procederam à prisão em flagrante dos réus (fls. 03/04, 06/07, 172 

 CD e 243  CD), acrescidos do boletim de ocorrência (fls. 11/16), 

dos autos de exibição e apreensão (fls. 17/19, 20/22), do laudo de 

constatação (fls. 29/30 e 31/32), do laudo de exame químico 

toxicológico (fls. 196/198), do laudo do local (fls. 184/194) e do 

laudo dos objetos (fls. 200/201) servem como prova cabal da 

materialidade delitiva e também se constituem em importantes 

elementos de prova para a definição da autoria e formação do juízo 
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de culpabilidade.

Registre-se que os policiais militares João Miguel de Lima e 

Elias Sergio da Camara e Daniel Barros de Araújo deram plena 

conta do ocorrido, confirmando os fatos acima reproduzidos e, 

consequentemente, o quadro de tráfico de drogas envolvendo os 

réus, assim como a associação existente entre eles. Em 

depoimentos coerentes e harmônicos, os policiais disseram que, na 

data dos fatos, em patrulhamento pelo local, avistaram dois 

indivíduos defronte ao número 82, que correram para dentro do 

quintal de um imóvel ao ver a viatura. Em razão da atitude 

suspeita deles, foi vistoriada a residência, oportunidade em que 

localizaram os réus com grande quantidade de “maconha”, além de 

maquinários. Acrescentaram que os acusados confirmaram que 

locaram o referido imóvel pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais) para cortar e embalar drogas que seriam 

posteriormente distribuídas nas “biqueiras” do bairro (fls. 03/04, 

06/07, 172  CD e 243  CD).

Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos 

policiais, que merecem fé até prova em contrário, assim como o de 

qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram 

escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer 

arranhada. Vale observar, ainda, por relevante, que a 

jurisprudência dominante tem se inclinado para admitir que os 

testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e 

apreensão, devem merecer credibilidade desde que não evidenciada 
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má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o 

que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se 

comprovou a respeito. 

Se não bastasse, João Miguel de Lima, quando ouvido na 

delegacia, disse que tinha locado havia um mês uma de suas casas 

a Kleber pela quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). O 

imóvel tem acesso próprio por uma escada de madeira localizada 

no fundo do quintal (fls. 08).

As testemunhas arroladas pela defesa nada de relevante 

esclareceram sobre os fatos, apresentando versões contraditórias 

(fls. mídia).

Não é demasiado enfatizar, também, em consonância com o 

melhor entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de 

drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e 

conteúdo variado, não havendo que se falar na necessidade da 

prática de atos de mercancia para a sua configuração. Neste 

sentido: “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para 

a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento 

pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de 

indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido” (RT 

729/542). “Para a caracterização do tráfico de entorpecente, 

irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi 

colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. 

Ademais, esse delito é de caráter permanente, consumando-se 

com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização” 

(RT 714/357). “O crime de tráfico de entorpecentes é 
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configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas 

evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo 

de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico 

não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem 

jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples 

possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do 

entorpecente” (RT 776/663).

Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho 

condenatório era mesmo de rigor. De fato, a grande quantidade de 

“maconha” apreendida (385 (trezentos e oitenta e cinco) tabletes 

grossos, com peso líquido de 5.905g; 400 (quatrocentas) 

trouxinhas com peso de 676g; e 200 (duzentos) tabletes finos com 

peso de 786g) - entorpecente considerado leve, mas cujo consumo, 

geralmente, serve de estímulo para o uso de drogas mais pesadas, 

além de objetos comumente utilizados para o preparo das drogas, 

aliadas às demais circunstâncias da apreensão, bem esclarecidas 

nos depoimentos dos policiais, e da ausência de comprovação de 

que os réus exerciam atividade lícita, não deixam dúvidas de que 

os apelantes estavam, efetivamente, envolvidos com o tráfico de 

drogas, não havendo que se falar, portanto, em absolvição por 

insuficiência de provas, tampouco em desclassificação para a 

conduta do artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Para que não fique sem registro, anoto, ainda, que o fato de 

os acusados serem usuários de drogas não afasta a condição de 

traficantes, uma vez que os usuários, frequentemente, também 

passam a comercializar entorpecentes, justamente para obter 

dinheiro e garantir o vício e o próprio sustento, acrescentando-se, 
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por oportuno, que uma conduta não exclui a outra.

No que diz respeito ao crime previsto no artigo 35, “caput”, 

da Lei de Drogas, a meu aviso, as provas reunidas no caderno 

processual autorizam a condenação dos réus, que, de fato, 

atuavam em conjunto e estavam adrede ajustados para a prática 

do tráfico de drogas nesta cidade. E nesse sentido bem 

fundamentou o ilustre membro do Parquet em suas contrarrazões 

de apelo, a saber:

Não há que se falar também de inexistência de 

estabilidade, considerando as circunstâncias do caso 

concreto. Os acusados foram presos no interior de uma 

residência alugada por um dos réus onde estavam guardados 

uma guilhotina, 35 sacos para embalar drogas, duas balanças 

de precisão, dois raladores, duas facas e um balde. Além 

disso, foi encontrada uma enorme quantidade de droga, 

evidentemente destinada ao processamento. Essas 

circunstâncias, porquanto, tornam inequívoca uma estrutura 

ordenada e estável, caracterizada pela divisão de tarefas 

entre o apelante e seus comparsas, com o fim de distribuir 

os entorpecentes ilícitos em “biqueiras” e auferir vantagens 

financeiras (fls. 379).

Realmente, as provas amealhadas aos autos indicam mais 

que uma simples coautoria delitiva entre os réus, revelando uma 

associação criminosa estável e permanente entre eles, para o fim 

de exercerem a mercancia ilícita de drogas. Assim, longe de serem 

comparsas eventuais, resta claro que entre os acusados havia 

união de esforços, apta a caracterizar o vínculo associativo prévio 
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exigido pelo artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/2006. 

De fato, diante do robusto conjunto probatório amealhado 

aos autos, é fora de dúvida que havia planejamento estratégico e 

que os réus estavam irmanados para o fim de comercializar 

entorpecentes, também não havendo dúvidas de que a atividade 

criminosa se desenvolvia havia algum tempo, mesmo porque até 

alugaram uma residência com a finalidade de traficar drogas na 

região.

Enfim, o conjunto probatório demonstra claramente não só 

a traficância, mas também a associação dos réus para a prática de 

tal crime, bem evidenciadas, assim, a estabilidade e a 

permanência. 

Descabido falar-se, ainda, em aplicação do princípio in 

dubio pro reo, uma vez que as provas são robustas e harmônicas 

no sentido de que os réus praticaram os delitos pelos quais se 

viram condenados, sendo certo, ademais, que as dignas Defesas 

não provaram o que alegaram, tal como lhes competia, nos termos 

do art. 156, primeira parte, do Código de Processo Penal.

Passo à análise da dosimetria das penas, que, adianto, não 

comporta nenhum reparo.

Na primeira fase do cálculo, bem fundamentou o digno 

Magistrado sentenciante ao fixar a pena-base acima do mínimo 

legal, tendo em vista o artigo 42, da Lei de Drogas, que dispõe que, 
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quando da fixação das penas, o Juiz deve dar prevalência à 

natureza e à quantidade da substância aprendida (circunstâncias 

objetivas); em seguida, à personalidade e conduta social do agente 

(circunstâncias subjetivas). Tais circunstâncias objetivas se 

sobrepõem às demais preconizadas no artigo 59, do Código Penal, 

por serem mais nocivas e acarretarem maior dano à saúde pública. 

Assim, no caso em tela, considerando tratar-se de tráfico de grande 

quantia de “maconha”, entendo que o delito representa maior 

perigo à saúde pública, e, portanto, recomenda a fixação da pena-

base acima do patamar mínimo, como estabelecido no decisum. 

Dessa forma, a básica para o crime de tráfico de drogas restou 

fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento 

de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, no unitário mínimo; e 

a pena para o crime de associação ao tráfico restou fixada em 04 

(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 1050 

(mil e cinquenta) dias-multa, no unitário mínimo, para cada um 

dos réus, reprimendas estas que se tornaram definitivas para o 

corréu Gilson, ante a ausência de outras circunstâncias 

modificadoras.

Nesse sentido, por sinal, é imperioso observar que o C. 

Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que: “A grande 

quantidade de drogas apreendida pode e deve ser utilizada na 

dosimetria” (HC nº 11.235, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 

em 16.03.2000, RT, 783/594). Nessa mesma linha a orientação 

sufragada pelo C. Supremo Tribunal Federal: “Ao fixar a pena 

dentre os limites mínimo e máximo estabelecidos no preceito 

secundário do tipo do tráfico, pode o Juiz majorar a pena a 

partir da conjugação da espécie de substância apreendida com 
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outros elementos, como a quantidade ou mesmo a qualidade do 

entorpecente apreendido” (HC nº 94.655-1/MS, 1ª T., Rel. Min. 

Cármen Lúcia, j. 19.8.2008). De fato o Pretório Excelso vem 

entendendo que “a importância de se valorarem as 

circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre 

justamente da necessidade de que as sanções sejam 

proporcionais à lesividade das condutas” (cf. STF, Segunda 

Turma, RHC 84.571/RJ, j. 7.12.2004, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 

DJ 13.5.2005, p. 00031), até porque, a aplicação automática de 

pena mínima, não encontra amparo na Constituição da República, 

pois, do contrário, qual a razão da cominação legal adotar uma 

escala de pena mínima e máxima.

Na segunda fase, a pena do acusado Kleber foi acrescida da 

fração de 1/3 (um terço), em razão de ser reincidente específico 

(conforme consta de certidão de fls. 147), motivo pelo qual as 

penas passaram a ser de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão e pagamento de 866 (oitocentos e sessenta e seis) dias-

multa para o crime de tráfico e de 06 (seis) anos de reclusão e 

pagamento de 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa para o crime 

de associação ao tráfico.

Consigne-se que os réus não fazem jus ao benefício previsto 

no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois, como se sabe, a 

condenação pela prática do crime previsto no artigo 35, “caput”, da 

Lei de Drogas, faz pressupor a dedicação a atividades criminosas, 

afastando, pois, a incidência da referida causa de diminuição, 

sendo oportuno observar, ademais, que os apelantes sequer 

lograram comprovar que possuem ocupação lícita, além de o 
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acusado Kleber ser reincidente específico.

Para que nada fique sem resposta, observo que o pleito de 

aplicação do instituto da colaboração ou delação premiada, 

previsto no artigo 41 da Lei de Drogas, não pode ser acolhido. Ora, 

o acusado Kleber não confessou nada acerca do tráfico de drogas 

para a identificação e condenação do seu comparsa. Cabe frisar, 

ainda, que não houve a formalização de qualquer acordo de 

colaboração com dominus litis, de forma que incabível a aplicação 

do benefício, ainda que estivessem preenchidos os requisitos legais: 

identificação dos demais coautores e partícipes do crime e a 

recuperação total ou parcial do produto do crime. Aliás, sobre o 

tema em comento, o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que 

(...) “o instituto da delação premiada consiste em ato do 

acusado que, admitindo a participação no delito, fornece às 

autoridades informações eficazes, capazes de contribuir para 

a resolução do crime. Todavia, apesar de o paciente haver 

confessado sua participação no crime, contando em detalhes 

toda a atividade criminosa e incriminando seus comparsas, 

não há nenhuma informação nos autos que ateste o uso de tais 

informações para fundamentar a condenação dos outros 

envolvidos, pois a materialidade, as autorias e o 

desmantelamento do grupo criminoso se deram, principalmente 

pelas interceptações telefônicas legalmente autorizadas e 

pelos depoimentos das testemunhas e dos policiais federais” 

(Cf. HC. nº 90.962/SP Rel. Min. Haroldo Rodrigues 

(Desembargador convocado do TJ/CE) 6ª Turma j. 19.05.2011 Dje 

22.06.2011).
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Diante do concurso material de crimes (art. 69 do CP), as 

reprimendas totais e definitivas ficaram estabelecidas em 13 (treze) 

anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 

pagamento de 2266 (dois mil, duzentos e sessenta e seis) dias-

multa, no unitário mínimo, para o corréu Kleber Nilton Rodrigo 

Santos; e 11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 

pagamento de 1700 (mil e setecentos reais) dias-multa, no piso 

legal, para o acusado Gilson Miguel de Barros.

Por outro lado, a despeito da atual orientação 

jurisprudencial acerca da possibilidade de substituição da pena no 

crime de tráfico de drogas, anoto que no caso em comento a 

quantidade de pena aplicada impede a concessão do benefício, 

ausente o requisito objetivo previsto no art. 44, I, do Código Penal. 

Ademais o réu Kleber é reincidente, o que também impede e 

concessão de penas alternativas (artigo 44, inciso II, do Codex).

Correto, também, o regime inicial fechado, bem justificado 

no decisum, em razão do quantum da pena estabelecida para cada 

réu, bem como das já referidas circunstâncias do caso concreto 

que não recomendam a fixação de regime prisional menos rigoroso, 

que não seria suficiente para a reprovação e prevenção do delito 

praticado pelos réus. 

Cumpre ressaltar, por fim, que o § 2º, do artigo 387, do 

CPP, dispondo que o tempo de prisão será computado para fins de 

determinação do regime de cumprimento da pena, não afasta o § 

1º, do artigo 2º, da Lei nº 8.072/90, nem tampouco a previsão dos 
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§§ 2º e 3º do artigo 33 do Código Penal, dos quais se infere que a 

fixação do regime inicial demanda análise não somente da 

quantidade da pena imposta, mas também das circunstâncias 

judiciais do artigo 59 do mesmo Codex. Vale lembrar, ainda, por 

oportuno, que não há nos autos qualquer informação acerca do 

comportamento carcerário dos réus no período em que estiveram 

presos cautelarmente, não se podendo olvidar, também, que 

compete ao Juízo da Execução analisar os requisitos objetivo e 

subjetivo e decidir sobre eventual direito do sentenciado à 

progressão de regime prisional, nos termos do artigo 66, III, “b”, da 

LEP, não podendo o Tribunal fazê-lo, agora, sob pena de supressão 

de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

Ante o exposto, nego provimento aos apelos defensivos, 

mantida a r. sentença monocrática.

SÉRGIO COELHO
       Relator
 (Assinatura Eletrônica)
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