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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0000066-57.2016.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante WILLIAM 
APARECIDO MACHADO ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 2ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram parcial provimento ao recurso 
nos termos da declaração de voto vencedor do Revisor, des. Francisco Orlando, vencido 
o Relator, que permanece com o acórdão.", de conformidade com o voto do Relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALEX 
ZILENOVSKI (Presidente) e FRANCISCO ORLANDO.

São Paulo, 29 de janeiro de 2018. 

Silmar Fernandes
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0000066-57.2016.8.26.0571

Voto        nº 7.638

Apelante: William Aparecido Machado Alves

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Tráfico ilícito de drogas e Posse de arma de fogo com 
numeração suprimida e respectivos carregador e 
munições, em cumulação material  Artigo 33, caput, da 
Lei nº 11.343/2006 e artigo 16, parágrafo único, inciso 
IV, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69, caput, 
do Código Penal  (i) PRELIMINAR: 1.  Nulidade da prisão 
efetuada por guardas municipais  Não cabimento  Não 
demonstrada qualquer irregularidade ou ilegalidade na 
prisão em flagrante a ser declarada  2. Prova ilícita  
Inocorrência  – Perícia realizada em aparelho de telefonia 
celular sem autorização judicial  Possibilidade  A 
Constituição Federal garante o sigilo das comunicações de 
dados  In casu, perícia realizada em dados gravados no 
aplicativo whatsapp, armazenados previamente no aparelho 
 Ausência de comunicação em curso  Precedente da 

Suprema Corte  Demais disso, objeto apreendido na cena 
do crime, com relação estreita com o fato delituoso  
Inteligência do artigo 6º, incisos II e III, do Código de 
Processo Penal  REJEIÇÃO  (ii)  MÉRITO: 1. Tráfico 
ilícito de drogas  a. Concessão da benesse prevista no 
artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006  – Impossibilidade  – 
Circunstâncias fáticas da conduta que demonstraram, com 
segurança, que fazia o réu do narcotráfico seu meio de vida, 
como se profissão fosse  Dedicação às atividades 
criminosas  Óbice legal  b. Causa de redução de pena 
prevista no artigo 46 da Lei de Drogas  Impossibilidade de 
aplicação  Acusado que se mostrou lúcido e eloquente em 
audiência, admitindo a prática delitiva de forma coerente e 
concatenada  – 2. Posse ilegal de arma de fogo com 
numeração suprimida, carregador e munições  
Desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 
12 do Estatuto do Desarmamento  Descabimento  – 
Armamento desmuniciado e, ainda, fora da esfera de 
alcance do acusado no momento da prisão  Irrelevância  A 
obliteração da numeração da arma de fogo se subsume ao 
tipo previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 
nº 10.826/2003  Dosimetria penal adequada  (iii) Regime 
prisional inicial fechado adequado à espécie  RECURSO 
DESPROVIDO.

 

1. Trata-se de apelação interposta contra a r. 
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sentença de fls. 282/287, que julgou procedente a acusação e 

condenou William Aparecido Machado Alves a cumprir, em regime 

prisional inicial fechado, a pena de 08 (oito) anos de reclusão, além do 

pagamento de multa de 510 (quinhentas e dez) diárias mínimas, como 

incurso na prática dos delitos tipificados no artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006 e artigo 16, parágrafo único, inciso VI, da Lei nº 

10.826/2003, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal.

Inconformado, recorre o réu, pleiteando, 

preliminarmente, a declaração de nulidade processual em decorrência 

de a prisão ter sido efetivada por guardas municipais ou, ainda, por ser 

a prova, obtida no aparelho de telefonia celular do sentenciado sem 

autorização judicial, ilícita. No mérito, no que concerne à condenação 

pelo cometimento do delito de tráfico ilícito de drogas, pugna pela 

concessão da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 

11.343/2006 no patamar máximo legal, com corolária substituição da 

sanção carcerária por penas restritivas de direitos. Em relação ao 

crime previsto no Estatuto do Desarmamento, pede a desclassificação 

da conduta para aquela prevista no artigo 12 daquele mesmo Diploma 

Legal, bem como o abrandamento do regime prisional imposto. Por 

fim, no que tange a ambos os delitos, pleiteia a minoração das penas ex 

vi do artigo 46 da Lei de Drogas (fls. 449/457). 

Ofertadas contrarrazões (fls. 339/343), a 

douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição da 

matéria preliminar e, na questão de fundo, pelo desprovimento do 
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recurso (fls. 449/457).

É o relatório.

2. Preliminarmente, de nulidade não se 

cogita.

Primae facie, anoto que a primeira preliminar 

arguida pela Defesa já foi devidamente rechaçada pelo Juiz 

Sentenciante, não havendo qualquer irregularidade ou ilegalidade na 

prisão do réu a ser declarada, pois como bem ponderou: “...observo que 

qualquer do povo tem a prerrogativa de prender em flagrante delito 

aquele que se encontre cometendo um crime, não se estranhando que 

agentes públicos assim o façam, em proteção da sociedade, ainda que a 

Guarda Municipal não seja naturalmente vocacionada ao policiamento 

ostensivo...” (fls. 283).

De se ressaltar que, no caso vertente, os 

guardas municipais receberam informes registrando que o 

sentenciado guardava arma e drogas em sua moradia. 

Anote-se a despeito da competência 

constitucional das guardas municipais se restringir à proteção dos 

bens, serviços e instalações destes entes federativos (art. 144, § 8º, da 

Constituição Federal), não se pode olvidar da determinação esculpida 

no artigo 301 do Código de Processo Penal que qualquer do povo 

poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem 
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quer que seja encontrado em flagrante delito.

Como é sabido, o delito de narcotráfico 

imputado ao recorrente  nas modalidades “guardar” e “ter em 

depósito” , bem como o crime de “possuir” arma de fogo são de 

natureza permanente, de sorte que a situação de flagrância perdura 

no tempo até a cessação da permanência  ex vi do artigo 303 do 

Código de Processo Penal , justificando, portanto, não somente a 

abordagem, como também a revista pessoal, desnaturando, pois, a 

apontada ilicitude da prova obtida, máxime pela prisão ser 

comunicada imediatamente à autoridade policial, a qual lavrou o 

competente auto de prisão em flagrante delito e expediu recibo de 

entrega de preso, além da nota de culpa ao acusado. 

Nesse sentido:

“(...) 1. Embora a Guarda Municipal não possua a 
atribuição de polícia ostensiva, mas apenas aquelas 
previstas no art. 144, § 8º da Constituição da 
República, sendo o delito de natureza permanente, 
pode ela efetuar a prisão em flagrante e a apreensão 
de objetos do crime que se encontrem na posse do 
agente infrator, nos termos do art. 301 do CPP...” (STJ, 
5ª Turma, HC 109.592/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes 
Maia Filho, julgado em 18/02/2010, DJe 
29/03/2010).

“...É uníssona a jurisprudência no sentido de que a 
competência dos guardas civis municipais é restrita à 
proteção de bens, serviços e instalações da 
Municipalidade, conforme determina o §8º do art. 144 
da Constituição Federal, não cabendo aos seus 
integrantes a realização de qualquer investigação, o 
que a eles não é permitido, vez que tal atribuição, 
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consistente na preservação da ordem e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, está 
reservada às policias federal, militar, civil e corpo de 
bombeiros (art. 144 da Constituição Federal). Esse 
relator, em casos outros, tem assim se posicionado, em 
observância a doutrina e jurisprudência dominante, 
como aliás se vê dos julgados, de minha relatoria, 
trazidos à colação pela combativa defesa.
“Observe-se, porém, que não se quer aqui dizer que os 
guardas municipais estão impedidos de agir. A 
segurança pública, embora seja dever do Estado, é 
responsabilidade de todos. Todavia, para que seja 
legal a ação dos guardas municipais, há que haver 
informação a eles da ocorrência de algum delito, 
devendo haver a imediata comunicação a agentes 
policiais que agirão, estes sim, com a competência 
legal para abordagem, revista e prisão se for o caso. 
Ainda assim, permite-se a ação dos guardas 
municipais se por eles visualizada for uma situação 
flagrancial, sendo a eles permitido efetuar a prisão 
daquele que está em flagrância, faculdade essa 
concedida a qualquer do povo, como dita o art. 301 do 
CPP, e após apresentá-lo à autoridade policial.
“No caso em exame - e a situação fática aqui 
destacada mostra-se diferente dos julgados trazidos à 
colação - não houve investigação policial exercida 
pelos agentes da guarda municipal, mas situação de 
flagrância a autorizar a prisão ocorrida, o que será 
mais adiante analisado pelo mérito. E se a apreensão 
do entorpecente e demais objetos decorreu da prisão 
em flagrante, e não de cumprimento de mandado de 
busca e apreensão, não se há que exigir formalidade 
não prevista em lei.
“E feita a prisão, comunicado foi a autoridade 
judiciária competente que lavrou o auto de prisão 
respectivo, firmando a nota de culpa aos acusados (fls. 
32/37), ratificando e convalidando assim os atos dos 
agentes municipais. Vê-se, portanto, que o auto de 
prisão em flagrante foi lavrado por autoridade 
competente para tanto, não se podendo falar em 
ilegalidade na sua forma, o que se mostra suficiente 
para afastar as preliminares (itens 1 e 3). (...)” (TJSP, 
16ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 
0016883-47.2011.8.26.0451, Rel. Des. Newton 
Neves, j. 29.01.13).
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3. Ainda em sede preliminar, a douta Defesa 

técnica arguiu ser a perícia realizada no aparelho de telefonia celular 

do apelante, apreendido na cena do crime, ilícita  porquanto realizada 

sem autorização judicial.

Sem razão, contudo.

Isso porque, conforme precedente da 

Suprema Corte1, há que se distinguir comunicação de dados com 

registro de dados prévio.

Com efeito, diálogos trocados pelo aplicativo 

whatsapp, no momento de sua ocorrência, têm proteção legal; somente 

podem ser interceptados, captados por terceira pessoa mediante 

autorização judicial.

Todavia, no caso dos autos, os diálogos 

trocados em data pretérita pelo apelante e terceiras pessoas, 

comercializando drogas, estavam armazenados no dispositivo móvel.

Não havia, pois, comunicação alguma em 

curso.

Essa, a diretriz da Suprema Corte sobre o 

tema. Confira-se:

1 HC 91.867/PA.
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“HABEAS CORPUS. NULIDADES: (1) INÉPCIA DA 
DENÚNCIA; (2) ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA 
DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL; VIOLAÇÃO DE 
REGISTROS TELEFÔNICOS DO CORRÉU, EXECUTOR 
DO CRIME, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; (3) 
ILICITUDE DA PROVA DAS INTERCEPTAÇÕES 
TELEFÔNICAS DE CONVERSAS DOS ACUSADOS COM 
ADVOGADOS, PORQUANTO ESSAS GRAVAÇÕES 
OFENDERIAM O DISPOSTO NO ART. 7º, II, DA LEI 
8.906/96, QUE GARANTE O SIGILO DESSAS 
CONVERSAS. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM 
DENEGADA. 1. Inépcia da denúncia. Improcedência. 
Preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. A 
denúncia narra, de forma pormenorizada, os fatos e 
as circunstâncias. Pretensas omissões  nomes 
completos de outras vítimas, relacionadas a fatos que 
não constituem objeto da imputação - não importam 
em prejuízo à defesa. 2. Ilicitude da prova 
produzida durante o inquérito policial - violação 
de registros telefônicos de corréu, executor do 
crime, sem autorização judicial. 2.1 Suposta 
ilegalidade decorrente do fato de os policiais, após 
a prisão em flagrante do corréu, terem realizado 
a análise dos últimos registros telefônicos dos dois 
aparelhos celulares apreendidos. Não ocorrência. 
2.2 Não se confundem comunicação telefônica e 
registros telefônicos, que recebem, inclusive, 
proteção jurídica distinta. Não se pode interpretar 
a cláusula do artigo 5º, XII, da CF, no sentido de 
proteção aos dados enquanto registro, depósito 
registral. A proteção constitucional é da 
comunicação de dados e não dos dados. 2.3 Art. 6º 
do CPP: dever da autoridade policial de proceder à 
coleta do material comprobatório da prática da 
infração penal. Ao proceder à pesquisa na agenda 
eletrônica dos aparelhos devidamente 
apreendidos, meio material indireto de prova, a 
autoridade policial, cumprindo o seu mister, 
buscou, unicamente, colher elementos de 
informação hábeis a esclarecer a autoria e a 
materialidade do delito (dessa análise logrou 
encontrar ligações entre o executor do homicídio e 
o ora paciente). Verificação que permitiu a 
orientação inicial da linha investigatória a ser 
adotada, bem como possibilitou concluir que os 
aparelhos seriam relevantes para a investigação. 
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2.4 À guisa de mera argumentação, mesmo que se 
pudesse reputar a prova produzida como ilícita e as 
demais, ilícitas por derivação, nos termos da teoria 
dos frutos da árvore venenosa (fruit of the poisonous 
tree), é certo que, ainda assim, melhor sorte não 
assistiria à defesa. É que, na hipótese, não há que se 
falar em prova ilícita por derivação. Nos termos da 
teoria da descoberta inevitável, construída pela 
Suprema Corte norte-americana no caso Nix x 
Williams (1984), o curso normal das investigações 
conduziria a elementos informativos que vinculariam 
os pacientes ao fato investigado. Bases desse 
entendimento que parecem ter encontrado guarida no 
ordenamento jurídico pátrio com o advento da Lei 
11.690/2008, que deu nova redação ao art. 157 do 
CPP, em especial o seu § 2º. 3. Ilicitude da prova das 
interceptações telefônicas de conversas dos acusados 
com advogados, ao argumento de que essas gravações 
ofenderiam o disposto no art. 7º, II, da Lei n. 8.906/96, 
que garante o sigilo dessas conversas. 3.1 Nos termos 
do art. 7º, II, da Lei 8.906/94, o Estatuto da Advocacia 
garante ao advogado a inviolabilidade de seu 
escritório ou local de trabalho, bem como de seus 
instrumentos de trabalho, de sua correspondência 
escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que 
relativas ao exercício da advocacia. 3.2 Na hipótese, o 
magistrado de primeiro grau, por reputar necessária 
a realização da prova, determinou, de forma 
fundamentada, a interceptação telefônica direcionada 
às pessoas investigadas, não tendo, em momento 
algum, ordenado a devassa das linhas telefônicas dos 
advogados dos pacientes. Mitigação que pode, 
eventualmente, burlar a proteção jurídica. 3.3 Sucede 
que, no curso da execução da medida, os diálogos 
travados entre o paciente e o advogado do corréu 
acabaram, de maneira automática, interceptados, 
aliás, como qualquer outra conversa direcionada ao 
ramal do paciente. Inexistência, no caso, de relação 
jurídica cliente-advogado. 3.4 Não cabe aos policiais 
executores da medida proceder a uma espécie de 
filtragem das escutas interceptadas. A impossibilidade 
desse filtro atua, inclusive, como verdadeira garantia 
ao cidadão, porquanto retira da esfera de arbítrio da 
polícia escolher o que é ou não conveniente ser 
interceptado e gravado. Valoração, e eventual 
exclusão, que cabe ao magistrado a quem a prova é 
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dirigida. 4. Ordem denegada...” (HC 91867, 
Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, 
julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-185 DIVULG 19-09-2012 PUBLIC 20-09-2012  
sem destaques no original).

Por oportuno, como bem enfatizou Tércio 

Sampaio Ferraz, citado pelo Ministro Gilmar Mendes no corpo do voto 

retromencionado:

“...o objeto protegido no direito à inviolabilidade do 
sigilo não são os dados em si, mas a sua comunicação 
restringida (liberdade de negação). A troca de 
informações (comunicação) privada é que não pode 
ser violado por sujeito estranho à comunicação...” (in 
Sigilo de dados: o direito à privacidade e os limites à 
função fiscalizadora do Estado, Cadernos de Direito 
Constitucional e Ciência Política, São Paulo, Revista 
dos Tribunais, n.1, p 77-82, 1992; e Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 
v. 88, p. 447, 1993).

 

O que vale dizer: os dados previamente 

gravados no aparelho de telefonia celular não são objeto de proteção 

constitucional  e, por se tratar o telefone de artefato apreendido na 

cena do crime, não restou evidenciada ilegalidade alguma na 

realização de pesquisas pelos policiais civis.

Essa, a diretriz prevista no artigo 6º do 

Código de Processo Penal:

“Art. 6º Logo que tiver conhecimento da prática da 
infração penal, a autoridade policial deverá:
(...)
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“II - apreender os objetos que tiverem relação com o 
fato, após liberados pelos peritos criminais;        
“III - colher todas as provas que servirem para o 
esclarecimento do fato e suas circunstâncias...”.

No caso vertente, o aparelho de telefonia 

celular do acusado era utilizado para a comercialização de drogas 

(vide anexo fotográfico de fls. 127/135).

Trata-se, pois, de objeto que possui estreita 

relação com o crime apurado nestes autos.

De qualquer forma, ainda assim não fosse, 

elementos outros embasaram a condenação do réu  mormente 

porquanto admitiu ele, em interrogatório judicial, que as drogas 

consigo apreendidas eram destinadas ao consumo de terceiras 

pessoas (vide mídia em apartado).

Desse modo, se fosse o caso  e não é!  de se 

desentranhar a prova em comento, a culpabilidade do réu 

permaneceria evidenciada por substratos probatórios coligidos ao 

caderno processual, obtidos de forma independente (art. 157, §§ 1º e 

2º, do CPP).

Rejeito, pois, a matéria preliminar.

3. Na questão de fundo, consta dos autos que 

nas condições de tempo e lugar mencionadas na exordial acusatória 
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(fls. 01/03), William Aparecido Machado Alves guardava e mantinha 

em depósito, objetivando a entrega ao consumo de terceiros, 4,6g 

(quatro gramas e seis decigramas), em única porção, de cocaína na 

forma de pó; bem como 23,2g (vinte e três gramas e dois decigramas) 

deste mesmo estupefaciente na forma solidificada, distribuídas em 

quatro unidades; substâncias estas que causam dependência física e 

psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar. 

Consta, ademais, que nas mesmas 

circunstâncias locais e temporais narradas na denúncia, William 

Aparecido Machado Alves possuía uma pistola calibre 7.65mm, marca 

Taurus, com numeração suprimida e respectivos carregador e dez 

cartuchos íntegros, o que fazia sem autorização e em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar.

É da dinâmica fático-probatória, decorrente 

da instrução: vários eram os informes registrando o envolvimento do 

sentenciado no narcotráfico. No dia dos fatos, guardas municipais 

receberam nova informação no sentido de que o acusado realizava a 

comercialização espúria em sua moradia, registrando, ainda, a 

existência de arma de fogo no local, sendo que tais objetos eram 

ocultados na laje; foram fornecidas as vestimentas utilizadas pelo réu. 

Por tal, diligenciaram ao sítio, divisando o acusado utilizando as vestes 

informadas, em via pública, nas proximidades do imóvel alvo das 

denúncias. Revistado, nada de ilícito foi consigo localizado. Conduzido 
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até sua moradia, a genitora do sentenciado franqueou o ingresso dos 

guardas, sendo que na laje, próxima à caixa d'água, o GCM Sandro 

encontrou, no local indicado pelo sentenciado, uma sacola plástica, a 

qual acondicionava a cocaína solidificada; em outra sacola, foi 

encontrada a cocaína na forma de pó, além de 91 (noventa e um) sacos 

plásticos, conhecidos como sacolé, comumente utilizados no embalo de 

entorpecentes. No mesmo local (laje) foi encontrada, ainda, outra 

sacola, a qual ocultava uma pistola calibre 7.65mm desmuniciada, com 

numeração suprimida, acompanhada do respectivo carregador e 10 

(dez) cartuchos íntegros do mesmo calibre. No celular do sentenciado, 

no aplicativo Whatsapp, foram encontradas mensagens indicativas da 

comercialização espúria. Indagado, o acusado admitiu a propriedade 

das substâncias, aduzindo, ainda, que adquiriu o armamento por R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais). Informaram, ainda, que os policiais 

civis que retiraram os retratos do aparelho de telefonia celular do 

acusado. 

A materialidade restou evidenciada pelo auto 

de prisão em flagrante (fls. 97), boletim de ocorrência (fls. 103/105), 

auto de exibição e apreensão (fls. 106/107), laudo de constatação 

prévia (fls. 108/109), laudo pericial do armamento (fls. 161/163) e 

das munições (fls. 220/222) e, sobretudo, pelo laudo químico-

toxicológico definitivo (fls. 170/173 e 175/177).

Em que pese o reclamo defensivo não versar 

sobre o desfecho meritório no que concerne ao narcotráfico, enfatizo 
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que os elementos coligidos aos autos, efetivamente, autorizavam a 

condenação do sentenciado.

Com efeito, silente em solo inquisitorial (fls. 

101), o acusado, sob o crivo do contraditório, informou que não 

possuía antecedentes desabonadores e, ainda, que possuía ocupação 

lícita na data da prisão. Sobre os fatos, aduziu que estava portando as 

drogas no momento da abordagem, sendo que somente a arma e as 

munições estavam ocultadas na laje. Informou que, na data dos fatos, 

comprou as drogas pelo valor de R$50,00, sendo que utilizou a 

maconha antes da abordagem  sendo que, como a utilizou na 

integralidade, não foi esta substância apreendida. Disse que estava 

sozinho no momento da abordagem. Ignora os motivos pelos quais os 

policiais aduziram que as drogas foram arrestadas na residência. 

Afirmou que comprou a arma “...pra nada, porque achou bonito e 

comprei...” (03min22seg da mídia em apartado), pelo valor de 

R$1.500,00. Informou que trabalhava para seu genitor como servente, 

sendo que auferia entre R$400,00 e R$500,00 “dependendo do 

serviço”. Confirmou a apreensão dos sacolés, os quais eram destinados 

ao embalo das drogas, eis que tentaria vendê-las “para tirar o que 

comprou para usar”. Aduziu que era a primeira vez que venderia 

entorpecentes. Disse que foi preso em um sábado. 

Ao ser reinterrogado ao final da audiência, 

acrescentou que ocultou, do perito que realizou o exame de 

dependência químico-toxicológica, a apreensão do armamento 
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porquanto achou desnecessário relatar tal informação. Ao ser 

indagado pelo representante ministerial sobre o teor das conversas 

encontradas em seu celular, rechaçou que realizava o narcotráfico em 

oportunidade anteriores, reconhecendo, contudo, que Tainá era uma 

garota com quem saia. Por fim, disse que a prisão ocorreu, 

aproximadamente, às 16h00.

De rigor destacar que transcrevi o 

interrogatório do réu porquanto fiz análise minuciosa de seu 

comportamento em audiência.

E, com base nos arquivos constantes em 

mídia digital, não era mesmo o caso de se conceder a minorante 

prevista no artigo 46 da Lei de Drogas  eis que o acusado se mostrou 

absolutamente lúcido, com discurso coerente, recordando, inclusive, o 

dia da semana da ocorrência, bem como seu horário aproximado  

circunstâncias que demonstraram sua plena capacidade de 

discernimento.

Sobre este aspecto, como bem ponderou o 

Sentenciante, “...não vislumbro adequada a aplicação da redução de 

pena prevista no art. 46 da Lei de Drogas, a despeito do teor do laudo 

pericial, que concluiu pelo parcial comprometimento da capacidade de 

determinação do réu, em virtude do envolvimento com substâncias 

ilícitas (fls. 30 do apenso), mas que restou desautorizado pelo quanto 

colhido nesta audiência, na qual o acusado demonstrou perfeito 
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conhecimento a respeito do caráter ilícito do ato, conforme já 

estabelecido no próprio laudo. A sua capacidade de determinação 

também se infere das próprias circunstancias da sua atuação, 

manuseando com desenvoltura drogas e arma, bem como pelo potencial 

de dissimulação, afinal, mentiu para os profissionais que o periciaram, a 

respeito da utilização de 'maconha' quando da abordagem por policiais, 

o que restou desautorizado pela palavra dos Guardas Municipais que o 

prenderam, bem como sobre a inexistência de arma de fogo na 

residência, o que hoje admitiu. Houvesse realmente comprometimento 

da capacidade de determinar-se de acordo com esse entendimento, e 

certamente não agiria de forma desenvolta, calculada e oportunista. Em 

suma, apresentando versão inverídica, aos profissionais médicos, o 

acusado conseguiu iludi-los e assim comprometer o teor do laudo, para 

que lhe fosse favorável. Destarte, a faculdade prevista no art. 46 da Lei 

de Drogas não será aplicada em seu favor, aqui incidente a letra do art. 

182 do CPP...” (fls. 285/286).

Estabelecido tal ponto, no que concerne à 

dosimetria penal, foram as basilares assentadas na minimidade, assim 

permanecendo, na segunda etapa, ainda tenha se reconhecido a 

incidência das atenuantes pela confissão espontânea e menoridade 

penal relativa do sentenciado na data do cometimento do delito, neste 

patamar concretizadas à míngua de demais causas modificadoras.

Não era mesmo o caso de concessão da 

benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, eis que 
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embora seja o acusado primário e não possua maus antecedentes, a 

natureza das drogas arrestadas; sua diversidade; sua forma de 

acondicionamento; a existência de delações apócrifas registrando seu 

envolvimento no narcotráfico e, ainda, o encontro de armamento e 

munições demonstraram, com segurança, que fazia ele do tráfico seu 

meio de vida, como se profissão fosse.

Ora, traficante incipiente algum possuiria 

arma de fogo e respectivos cartuchos, sendo absolutamente pueril a 

alegação do sentenciado no sentido de que adquiriu o armamento  

calibre 7.65mm, enfatize-se!  porquanto o achou bonito.

Dedicava-se, assim, às atividades criminosas 

 hipótese expressamente prevista no bojo do artigo 33, § 4º da Lei de 

Drogas como empecilho à concessão da redutora:

“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”. 
(Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006  grifei).

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE 
DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE 
DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA 
LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. NÃO 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIME 
INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ARTIGO 33 DO 
CÓDIGO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. A dosimetria 
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da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade 
judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial 
de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, 
sujeita ao exame das condições individuais do agente 
e da conduta em concreto praticada. Na dicção 
normativa, incabível sua aplicação quando o agente 
for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique 
a atividades criminosas ou integre grupo destinado a 
esse fim. 2. Se as circunstâncias concretas do delito 
ou outros elementos probatórios revelam a 
dedicação do paciente a atividades criminosas, 
não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 
11.343/2006 3. A fixação do regime inicial de 
cumprimento de pena deve ser apreciada pelo juiz do 
processo à luz do preenchimento, ou não, dos 
requisitos do artigo 33 do Código Penal. 4. Ordem de 
habeas corpus denegada”. (STF - HC 123042, 
Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 
julgado em 07/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014).

4. No que concerne à condenação pelo delito 

previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 

10.826/2003, pugnou a Defesa pela desclassificação da conduta para 

aquela descrita no artigo 12 deste mesmo diploma legal, porquanto 

“...evidentemente que a arma acima relatada, não se encontrava na 

posse do acusado no momento da abordagem, pelo contrário, a referida 

arma estava na laje da residência do acusado, inclusive DESMUNICIADA, 

além do fato do próprio Apelante ter indicado o local ao Guardas 

Municipais...”, concluindo que “...o acusado ao encontrar-se LONGE do 

local onde fora encontrada a arma de fogo, não tinha condições de 

pronto uso da referida arma, não estando, portanto, ao seu alcance, 

razão pela qual, a conduta praticada pelo mesmo, recai sobre a 

modalidade 'manter sob sua guarda', elemento típico contido no art. 12 

da Lei 10.823/03, porque, repita-se, a arma não estava ao seu alcance 
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que lhe possibilitasse rápido acesso e utilização...” (razões de apelação  

fls. 304).

Sem razão, entretanto.

Isso porque a circunstância que tipificou a 

conduta como aquela prescrita no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, 

da Lei nº 10.826/2003, foi o fato de o armamento estar com sua 

numeração suprimida  tal circunstância é incontroversa, sendo 

cabalmente atestada no exame pericial, in verbis:

“A gravação da sequência alfanumérica responsável 
pela identificação da arma (número de série), 
originalmente encontrada na superfície do terço 
anterior da lateral esquerda da armação foi 
propositadamente suprimida por ação mecânica 
(abrasão)...” (fls. 162).

Sobre a questão, confira-se:

“Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo com a 
numeração suprimida. Artigo 16, parágrafo único, da 
Lei nº 10.826/03. Reclassificação para o delito de 
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Artigo 
14 da indigitada lei. Impossibilidade. Objetos jurídicos 
distintos. Precedentes da Corte. 1. Não há falar em 
reclassificação do delito de porte ilegal de arma de 
fogo de uso restrito com numeração suprimida (art. 
16, parágrafo único, inciso IV da Lei nº 10.826/03) 
para o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso 
permitido, previsto no art. 14 da indigitada lei, ao 
argumento de que teria havido impropriedade 
legislativa. 2. Conforme entendimento consolidado na 
Corte, ”o delito de que trata o inciso IV do parágrafo 
único do art. 16 do Estatuto do Desarmamento é 
Política Criminal de valorização do poder-dever do 
Estado de controlar as armas de fogo que circulam em 
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nosso país” (HC nº 99.582/RS, Primeira Turma, 
Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 6/11/09). 3. 
Habeas corpus denegado.” (STF, 1ª Turma, Habeas 
Corpus nº 104.116, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 
30.08.2011, DJe 20.09.2011).

 “(...) 1. Apesar de o “caput” do art. 16 da Lei n.º 
10.826/03 referir-se a armas de fogo, munições ou 
acessórios de uso proibido ou restrito, o parágrafo 
único, ao incriminar a conduta de portar arma de 
fogo modificada, refere-se a qualquer arma, sendo 
irrelevante o fato de ela ser de uso permitido, proibido 
ou restrito (...)” (STJ, 5ª Turma, REsp 918.867/RS, 
Rel. Min. Laurita Vaz, j. 28.09.10, DJ 18.10.11). 

“RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE 
USO PERMITIDO. NUMERAÇÃO RASPADA. CRIME 
PREVISTO NO ART. 16 DA LEI N° 10.826/03. 
RECURSO PROVIDO.
1. O porte de arma de fogo com numeração raspada se 
adequa ao crime do artigo 16, parágrafo único, IV, da 
Lei n.º 10.826/03, pouco importando seja a arma de 
uso permitido, restrito ou proibido.
2. Na espécie, tendo o recorrido sido surpreendido 
portando arma de fogo de uso permitido com 
numeração suprimida, incabível a desclassificação de 
sua conduta para aquela prevista no art. 14 do 
Estatuto do Desarmamento.
3. Recurso especial provido a fim de restabelecer a 
sentença condenatória.” (STJ, 5ª Turma, REsp nº 
1047664/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.09.2010, DJe 
11.10.2010).

“(...) Apelação - Porte ilegal de arma de fogo com 
numeração suprimida - Materialidade e autoria 
demonstradas - Desclassificação da conduta para 
aquela prevista no art. 14, da Lei de Armas  
Inadmissibilidade - Laudo pericial que atestou tratar-
se de revólver com numeração raspada - Irrelevante o 
fato de ser arma de uso permitido ou restrito - 
Conduta que se amolda na tipificação prevista no art. 
16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826/03 - 
Condenação mantida - Penas e regime bem dosados - 
Recurso improvido.” (TJSP, 4ª Câmara de Direito 
Criminal, Apelação Criminal nº 
0049178-84.2010.8.26.0577, Rel. Des. Salles Abreu, j. 
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07.02.2012).

De qualquer forma, a circunstância de estar o 

armamento desmuniciado, bem como fora da esfera de alcance do 

acusado no momento da prisão, em absolutamente nada mudaria a 

capitulação jurídica da conduta.

Isso porque trata-se de crime perigo 

abstrato - ou mera conduta -, configurando-se com a prática, pelo 

sujeito ativo, independente da motivação, de qualquer dos verbos 

descritos no tipo penal, cujo perigo é presumido juris et de jure, eis que 

a objetividade jurídica dos crimes tipificados na Lei nº 10.826/2003 

não se restringe à incolumidade pública, alcançando também a 

liberdade pessoal, protegida pela tutela primária dos níveis da 

segurança pública, sendo, portanto, irrelevante a ausência de arma de 

fogo para utilização da munição apreendida ou mesmo não estar o 

armamento na esfera de alcance do acusado.

Sobre a questão, deliberou o Superior 

Tribunal de Justiça: 

“CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS 
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ART. 12 DA LEI N.  
10.826/2003.  POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. 
ABSOLVIÇÃO. EXCEPCIONALIDADE   NA   VIA   
ELEITA.   CRIME DE PERIGO ABSTRATO. 
ATIPICIDADE    DA    CONDUTA    NÃO    
EVIDENCIADA.   PRINCÍPIO   DA INSIGNIFICÂNCIA. 
INAPLICABILIDADE. 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 
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previsto para a hipótese, impondo-se o não 
conhecimento da impetração, salvo quando 
constatada a existência de flagrante ilegalidade no 
ato judicial impugnado.  No caso, não se observa 
flagrante ilegalidade a justificar a concessão do 
habeas corpus, de ofício.
“2.  O habeas corpus não se presta para apreciação de 
alegações que buscam a absolvição do paciente, em 
virtude da necessidade de revolvimento do conjunto 
fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
“3.  A conclusão do Colegiado a quo se coaduna 
com a jurisprudência deste Superior Tribunal de 
Justiça, no sentido de que o crime previsto no art.  
12 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, 
sendo   desnecessário perquirir sobre a lesividade 
concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico 
tutelado não é a incolumidade física, e, sim, a 
segurança pública e a paz social, colocadas em 
risco com o porte de munição, ainda que 
desacompanhada de arma de fogo, revelando-se 
despicienda a comprovação do potencial ofensivo 
do artefato através de laudo pericial. Precedentes.
“4.  Nos termos da jurisprudência desta Corte, o 
princípio da insignificância não é aplicável aos crimes 
de posse e de porte de arma de fogo e munição, por se 
tratarem de crimes de perigo abstrato, sendo 
irrelevante inquirir a quantidade de munição 
apreendida. Precedente.
“5. Habeas corpus não conhecido”. (HC 369.115/MS, 
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 
julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017).

No mais, os laudos periciais atestaram que o 

armamento e os cartuchos apreendidos eram aptos  tanto que foram 

disparados durante a elaboração das perícias (fls. 161/163 e 

220/222).

Destarte, a condenação do apelante pelo 

cometimento do delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso 
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IV, da Lei nº 10.826/2003 foi, pois, correta resposta às provas dos 

autos.

5. No que concerne à dosimetria penal pela 

condenação do delito previsto no Estatuto do Desarmamento, as 

básicas foram aquilatadas de 1/3 (um terço) “...considerado que além da 

arma, foram localizados 10 cartuchos íntegros e aptos para disparo, 

bem como que o aparato era utilizado em conjunto com as atividades de 

traficância, crime equiparado a hediondo, circunstâncias que acentuam 

o desvalor da conduta, indicando ousadia, periculosidade e maiores 

riscos à sociedade...” (fls. 286), atingindo 04 (quatro) anos de reclusão e 

pagamento de 15 (quinze) dias-multa, retornando ao piso, na segunda 

etapa, em face da incidência das atenuantes pela confissão espontânea 

e da menoridade penal relativa do acusado na data do crime, sendo 

neste patamar concretizadas à míngua da existência de demais causas 

modificadoras.

Incensurável.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.

Em face da cumulação material delitiva, as 

sanções foram concretizadas em 08 (oito) anos de reclusão e 

pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no patamar mínimo 

legal.
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De rigor destacar que a possibilidade da 

concessão da benesse prevista no artigo 44 do Código Penal, bem 

como a fixação do regime prisional inicial devem ser analisadas sobre 

o quantum total de sanção carcerária imposto, considerando-se a 

cumulação material delitiva.

Nesse sentido:

“SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 
POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. 
REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO INCISO I DO 
ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDO. 
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONSIDERAÇÃO 
DO TOTAL DAS REPRIMENDAS PRIVATIVAS DE 
LIBERDADE APLICADAS PARA FINS DE ANÁLISE DO 
CABIMENTO DO BENEFÍCIO.
“1. A quantidade de pena cominada ao paciente - 5 
(cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão - impede a 
substituição pretendida, uma vez que, consoante o 
disposto no inciso I do artigo 44 do Código Penal, a 
conversão da reprimenda privativa de liberdade em 
restritiva de direitos só é cabível quando a sanção 
corporal não for superior a 4 (quatro) anos...” (STJ - 
HC 392.153/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 07/06/2017  
sem destaques no original).

E, sobre tal prisma, ante o quantum de 

sanção carcerária cominado, incabível sua substituição por penas 

restritivas de direitos (art. 44 do CP) ou, ainda, sua suspensão 

condicional (art. 77 do CP), por impeditivo legal.

6. O regime prisional mais gravoso, para 

início do desconto da pena carcerária, era mesmo o mais indicado no 
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caso vertente.

Afinal, trata-se de condenação pelo 

cometimento do delito de tráfico ilícito de drogas, o qual denota 

conduta absolutamente perniciosa à sociedade, sobretudo por 

contribuir com a disseminação da substância ilícita entre a população, 

fato que, por alcançar patamares insuportáveis, coloca em risco, 

inclusive, a tranquilidade social e a ordem pública, mormente por ser 

causa mediata de vários outros delitos, notadamente aqueles de 

natureza patrimonial.  Demais disso, a condenação do sentenciado, 

pelo delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 

10.826/2003 demonstra maior reprovabilidade em sua conduta.

Desse modo, o Magistrado, ao aferir os 

requisitos legais para a fixação do regime prisional, não deve adotar 

uma postura contrafática, devendo lançar mão do conhecimento 

técnico, da experiência e de sua sensibilidade humana, pois, como 

ressaltou o eminente jurista Carlos Maximiliano: “(...). Os juízes, 

oriundos do povo, devem ficar ao lado dele, e ter inteligência e coração 

atentos aos seus interesses e necessidades. A atividade dos pretórios não 

é meramente intelectual e abstrata; deve ter um cunho prático e 

humano; revelar a existência de bons sentimentos, tato, conhecimento 

exato das realidades duras da vida (...)” (in “Hermenêutica e Aplicação 

do Direito”. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p.60). 

De rigor realçar que o acusado praticou, no 

caso da condenação pelo crime de narcotraficância, delito equiparado 
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a hediondo, cuja perniciosidade, a manifesta reprovação social e a 

previsão, pelo legislador constituinte, de regime especial (Constituição 

da República, artigo 5º, inciso XLIII), torna imperioso o início do 

desconto da sanção carcerária no regime mais severo.

Em acréscimo à gravidade abstrata do 

delito, tem-se que a natureza das substâncias arrestadas  sendo 

despiciendo discorrer-se sobre a letalidade e alto grau viciante da 

cocaína, mormente na forma de crack , sua dualidade e, ainda, a 

apreensão de arma de fogo com respectivos carregador e projéteis 

evidenciaram maior reprovabilidade na conduta do sentenciado, sendo 

que outra não poderia ser a resposta estatal no caso em concreto.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA 
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 
4º, DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO 
DOS REQUISITOS. PACIENTE QUE SE DEDICA A 
ATIVIDADES CRIMINOSAS. EXECUÇÃO. CRIME 
PRATICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.464/2007. 
REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO. 
POSSIBILIDADE EM TESE. DIVERSIDADE E ELEVADA 
QUANTIDADE DE DROGAS.
MODO MAIS GRAVOSO, QUE SE MOSTRA DEVIDO. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
(...).
“4. A Sexta Turma deste Superior Tribunal adotou o 
entendimento de que, ante o quantum de pena 
aplicado e considerando-se as circunstâncias do caso 
concreto, é possível a fixação de regime prisional mais 
brando de cumprimento de pena, à luz do disposto no 
art. 33 do Código Penal.
“5. Na espécie, mostra-se devida a imposição do 
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regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do 
Código Penal, pois, não obstante o paciente tenha 
sido definitivamente condenado à reprimenda 
inferior a 8 anos de reclusão, verifica-se a 
gravidade concreta do delito cometido, bem 
evidenciada pela variedade e pela elevada 
quantidade de drogas apreendidas em seu poder, 
circunstâncias que, somadas à existência de 
elementos que apontam para o fato de que o 
paciente se dedica a atividades delituosas, tanto 
que lhe foi negada a aplicação da minorante 
prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, 
autorizam, a toda evidência, a fixação do modo 
inicialmente mais gravoso.
“6. Ordem denegada”. (STJ  HC 173.989/SP, Rel. 
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, 
julgado em 21/08/2012, DJe 05/09/2012  sem 
destaques no original).

Não bastasse  e bastaria , as penas 

totalizaram 08 (oito) anos de reclusão  fator a ser considerado, em 

conjunto com os demais supra mencionados, no momento da fixação 

do regime prisional (art. 33, § 2º, a, do CP).

Por derradeiro, incabível aplicar-se a diretriz 

prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto o 

regime prisional não foi fixado com base, exclusivamente, no quantum 

de sanção carcerária imposto. Demais disso, o sentenciado, por força 

da decisão do Superior Tribunal de Justiça prolatada em sede liminar 

nos autos de Habeas Corpus nº 392.977/SP, aguardou o desfecho do  

Habeas Corpus nº 2048826-33.2017.8.26.000, de minha Relatoria, em 

liberdade (fls. 397/400), não havendo, nos autos, registro de sua 

prisão em face da Denegação da Ordem (sessão de julgamento 

ocorrida aos 15 de maio de 2017, por votação unânime).
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6. Ante o exposto, REJEITO a matéria 

preliminar e, na questão de fundo, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Outrossim, ante o atual entendimento do 

Egrégio STF, determino que – esgotados os recursos ordinários – 

expeça-se, de imediato,  mandado de prisão.

                      SILMAR FERNANDES
                        Relator

                                Assinatura eletrônica
     Artigo 1º, § 2º, inciso III, da Lei nº 11.419/2006.
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Apelação Criminal nº 0000066-57.2016.8.26.0571.

Apelante: William Aparecido Machado Alves.

Apelado: Ministério Público.

Processo nº 0000066-57.2016.8.26..0571  2ª Vara Criminal  Tatuí.

Voto nº 32.915 - Revisor.

D E C L A R A Ç Ã O  D E  V O T O

Estou acompanhando o voto do digno Des. Relator na 

manutenção do provimento condenatório, porque também no exame que faço do 

conjunto probatório resulta que o Apelante vinha se dedicando ao comércio 

clandestino de substância entorpecente quando foi abordado pela polícia. 

Ele trazia consigo uma porção de cocaína e 4 pedras 

de "crack", drogas que apresentaram peso líquido total de 27,8g. Havia 

também uma pistola marca Taurus, calibre 7.65, desmuniciada, com a numeração 

suprimida. 

Guardas metropolitanos ingressaram na residência do 

réu e apreenderam as drogas e a arma. 

A sentença aplicou as penas de cinco (5) anos de 

reclusão e quinhentos (500) dias/multa para o tráfico, e três (3) anos de reclusão e 

dez (10) dias/multa para a posse ilegal da arma. 

A sentença negou a aplicação da causa de redução de 

pena porque mensagens interceptadas no aparelho celular do Apelante indicariam 
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que ele vinha praticando o tráfico reiteradamente, e o condenou também pelo 

porte de arma, como delito autônomo. 

Todavia, analisando as tais mensagens, aliás, 

reproduzidas pela sentença às fls. 284, não consigo concluir que elas 

demonstrem, com a segurança necessária, que o réu se dedicasse às atividades 

criminosas. 

Na verdade ele é primário e atividade criminosa aqui 

deve ser interpretada como atividade outra, porque a se admitir o contrário, 

nenhum agente acusado da prática de tráfico de drogas seria alcançado pelo favor 

legal. 

E o réu empregava arma de fogo para fazer a 

segurança do seu ponto, contexto em que a posse do armamento não pode 

configurar delito autônomo, porquanto se trata de conduta que a Lei Antidrogas 

expressamente tipifica como causa especial de aumento de pena (artigo 40, inciso 

IV). 

Em consequência, e tendo em conta as mais recentes e 

reiteradas decisões emanadas dos Tribunais Superiores, bem assim a pequena 

quantidade de droga apreendida e o dolo dentro da normalidade, aplico a causa 

de redução na fração máxima, com o que a pena para o tráfico se concretiza em 

um (1) ano e oito (8) meses de reclusão, e cento e sessenta e seis (166) 

dias/multa. 

A posse do armamento implica em acréscimo de mais 

um sexto à pena, que então se concretiza em um (1) ano e onze (11) meses de 

reclusão, e cento e noventa e três (193) dias/multa. 
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Satisfeitas as exigências do artigo 44, da Lei Penal, a 

privação de liberdade é substituída por prestação de serviços comunitários e 

multa, que se estipula no mínimo legal. 

E para a hipótese de reconversão fixa-se o regime 

aberto. 

Ante o exposto, por maioria de votos deram 

provimento parcial ao recurso para absolver o Apelante do crime de porte ilegal 

de arma de fogo, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de 

Processo Penal; reduzir a pena do crime de tráfico a um (1) ano e onze (11) 

meses de reclusão e cento e noventa e três (193) dias/multa; substituir a privação 

de liberdade por prestação de serviços comunitários e pagamento de mais dez 

(10) dias/multa, cada diária no mínimo legal; estipular o regime aberto para a 

hipótese de reconversão; e determinar a expedição de alvará de soltura 

clausulado. 

FRANCISCO ORLANDO

Revisor
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