
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo n. 0000409-84.2012.815.0511
RELATOR : Juiz de Direito Marcos William de Oliveira, convocado para substituir
o Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
01 APELANTE : Rosineide Batista de Oliveira
02 APELANTE         : Andreia Justino de LIma
ADVOGADO : Francisco de Fátima Barbosa Cavalcanti
APELADO               : Ministério Público

PENAL.  Apelação  criminal.  Crime  contra  a  saúde  pública.
Tráfico  ilícito  de  drogas.  Dosimetria  da  pena.  Circunstâncias
judiciais.  Fundamentação  inidônea.  Redimensionamento.
Regime inicial. Aberto. Causa de diminuição da pena (art. 33, §
4º, da Lei nº 11.343/2006. Requisitos atendidos. Aplicação da
minorante.  Conversão  para  pena  restritiva  de  direito.  Direito
subjetivo do réu. Provimento.
 
− A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art.
33  da  Lei  nº  11.343⁄2006  deve ser  aplicada  ao réu  quando
atendidos os requisitos nela previstos,  tais como ser primário,
de  bons  antecedentes,  não  se  dedique  às  atividades
criminosas nem integre organização criminosa.

− A pena privativa de liberdade converte-se em restritiva
de direitos, quando atendidos os requisitos do art. 44 do CP,
por se tratar de direito subjetivo do réu.

− Provimento.

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
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unanimidade, em acolher a questão de ordem para retificar o julgamento da apelação,
para que conste que foi  dado provimento total  e não parcial,  nos termos do voto do
Relator e em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Rosineide Batista de
Oliveira e  Andreia Justino de Lima, com o escopo de impugnar a sentença proferida
pelo  Juiz  de  Direito  da  Comarca  de  Pirpirituba,  que  julgou  procedente  a  denúncia  e
condenou-as, cada uma, ao cumprimento da pena privativa de liberdade pelo período de
5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, e à pena de
multa em 500 (quinhentos) dias-muta, no valor de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-
mínimo vigente à época do fato (sentença fs. 110/112).

Em suas razões, as apelantes alegam que fazem  jus à causa de
diminuição  prevista  no  §  4º  do  art.  33  da  Lei  de  Drogas,  bem  como  ao  regime  de
cumprimento da pena no semiaberto (fs. 120/124).

Contrarrazões às fs. 127/128.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial para
que seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de
Drogas (fs. 132/134).

 
É o relatório.

_  VOTO _ Juiz de Direito  Convocado Marcos William de Oliveira
(Relator)

1. APELAÇÃO 

Assiste razão às apelantes.

De  fato,  verifica-se  que  as  apelantes  foram  denunciadas  pelos
crimes previstos  nos arts.  33  e  35 da Lei  de  Drogas,  e  a  juíza  a quo  entendeu por
absolvê-las do crime de associação ao tráfico (art. 35) e condená-las apenas pelo crime
de tráfico ilícito de drogas (art. 33).

Vislumbra-se que no cálculo da pena (art. 68, CP), atendendo aos
critérios das circunstâncias judiciais  previstas no art.  59 do CP, fixou a pena-base no
mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, para
cada  uma  das  apelantes,  que  tornou  definitiva,  ante  a  ausência  de  circunstâncias
atenuantes ou agravantes e causa de diminuição ou aumento de pena.
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Acontece que as  apelantes fazem  jus à  causa de diminuição de
pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto são primárias, possuem
bons antecedentes (fs. 37 e 38), como também não consta nos autos nada que comprove
que  as  apelantes  se  dediquem  à  atividade  criminosa  e/ou  integrem  organização
criminosa.

Em virtude da pouca quantidade de droga, isto é, 22 (vinte e duas)
pedras de  crack, e considerando que pena-base foi  fixada no mínimo legal,  reduzo a
pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e a pena de multa em 500 (quinhentos)  dias-
multa, em 2/3 (dois terços), resultando a pena privativa de liberdade em 1 (um) ano e 8
(oito) meses de reclusão e a pena de multa em 166 (cento e sessenta e seis) dias-
multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Com relação ao início do regime do cumprimento da pena, infere-se
que o STF, enfrentando a vedação imposta pelo art. 2°, §1°1, da Lei n° 8.072/90, com a
redação conferida pela Lei n° 11.464/07, entendeu que também nos delitos de tráfico de
entorpecentes é possível a fixação de regime mais brando para o cumprimento inicial da
pena, afastando, portanto, a obrigatoriedade de se inaugurar a fase executiva no regime
fechado.

Vide o julgado referido:

Habeas Corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Paciente condenado
à pena de um ano e oito meses de reclusão. 3.  Pedido de fixação de
regime aberto para o início do cumprimento da pena. Possibilidade.
Paciente que cumpre os requisitos previstos no art. 33, § 2º, “c”, do Código
Penal.  4.  Substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por  restritiva  de
direitos.  Possibilidade.  Precedente  do  Plenário  (HC  n.  97.256/RS).  5.
Necessidade  de  análise  dos  requisitos  dispostos  no  art.  44  do  CP.  6.
Ordem deferida2. (grifo nosso)

 
Desta  forma,  o  regime  inicial  para  o  cumprimento  da  pena  será

aquele cabível segundo as regras do art. 33 do Código Penal3. 

1Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são
insuscetíveis de:

[…]
§ 1o  A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. (Redação dada

pela Lei nº 11.464, de 2007)

2(HC  105779,  Relator(a):   Min.  GILMAR  MENDES,  Segunda  Turma,  julgado  em  08/02/2011,  PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 21-02-2011 PUBLIC 22-02-2011)

3 Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em
regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 
§ 1º - Considera-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;
b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;
c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.
§  2º  -  As  penas  privativas  de  liberdade  deverão  ser  executadas  em forma  progressiva,  segundo  o  mérito  do
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No caso, considerando o reconhecimento da causa de diminuição de
pena prevista no § 4 º do art. 33 da Lei de Drogas, que findou na pena de 1 (um) ano e 8
(oito) meses de reclusão, determino o regime inicial aberto, em observância ao disposto
no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Verifica-se, pois, que as apelantes atendem aos requisitos do art. 44
do Código Penal, fazendo jus a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de
direitos, registrando que o  Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC
n.°  97.256/RS4,  Rel.  Min.  AYRES  BRITTO,  declarou,  incidentalmente,  a
inconstitucionalidade  da  proibição  da  conversão  da  pena  privativa  de  liberdade  em
restritivas de direitos, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, de maneira que,
atendidos os requisitos para a sua concessão, deve o magistrado aplicá-la, por se tratar
de direito subjetivo do réu.

Assim, deve ser convertida a pena privativa de liberdade, de cada
apelante, em 2 (duas) restritivas de direito: a) prestação de serviços à comunidade (art.46,
CP)5 e b) limitação de fim de semana (art.48, CP)6.

3. DISPOSITIVO:

Ante  o  exposto,  dou  provimento  à  apelação para,  aplicando  a
causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, redimensionar a
pena, referente a cada apelante, para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a ser
cumprida, inicialmente, no regime aberto, e a pena de multa em 166 (cento e sessenta e
seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do
fato.

Determino, ainda, a conversão da pena privativa de liberdade das
apelantes  para  as  seguintes  penas  restritivas  de  direito:  prestação  de  serviços  à

condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o
princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la
em regime aberto.

4"A vedação da substituição da pena restritiva da liberdade pela restritiva de direitos prevista no artigo 44 da Lei nº
11.343⁄2006 conflita com o princípio da individualização - Habeas Corpus nº 97.256⁄RS, da relatoria do Ministro Carlos
Ayres Britto, apreciado no Plenário, com julgamento finalizado em 1º de setembro de 2010" (HC-101.205, STF, Primeira
Turma, Ministro Marco Aurélio, DJe de 8⁄10⁄2010.)
5Art. 46. A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a seis
meses de privação da liberdade. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
6Art. 48 - A limitação de fim de semana consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, por 5 (cinco)
horas  diárias,  em casa  de  albergado ou  outro  estabelecimento  adequado.  (Redação dada  pela  Lei  nº  7.209,  de
11.7.1984)
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comunidade e a limitação de fim de semana, a serem definidas pelo juiz da execução (art.
149, I, da LEP)7.

É o voto. 

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  William  de
Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior), relator, e Carlos Martins Beltrão Filho,
revisor.

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

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 31 de julho de
2014.

Marcos William de Oliveira
 Juiz de Direito Convocado
                Relator

7Art. 149. Caberá ao Juiz da execução:
I - designar a entidade ou programa comunitário ou estatal, devidamente credenciado ou convencionado, junto

ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente, de acordo com as suas aptidões;
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