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ACÓRDÃO
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RELATOR: Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
01 APELANTE: José Artu Felipe dos Santos
02 APELANTE: Mayara da Silva Fragoso
ADVOGADO: Aluízio Nunes de Lucena
APELADO: Ministério Público Estadual

PENAL e PROCESSUAL PENAL – Apelação criminal.  Crime 
contra  a  saúde  pública.  Tráfico  de  drogas.  Materialidade  e 
autoria  comprovadas.  Finalidade  mercantil  evidenciada. 
Condenação.  Irresignação  defensiva. Desclassificação. 
Impossibilidade.  Dosimetria.  Atenuante  da  menoridade. 
Reconhecimento  na  Sentença.  Confissão  espontânea. 
Inocorrência. Causa especial de diminuição da pena. Natureza 
e  quantidade da droga.  Preponderância.  Amplitude do efeito 
devolutivo. Revisão de ofício de institutos jurídicos favoráveis 
aos  censurados.  Regime  prisional  aberto.  Condições 
preenchidas.  Substituição da pena privativa de liberdade por 
outras duas restritivas de direitos.  Pressupostos observados. 
Provimento parcial ex officio.

− Demonstradas,  "quantum  satis",  a  materialidade  e  a  
autoria do crime de tráfico imputado aos réus, a condenação, à  
falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é  
medida que se impõe.

− Não  há  se  falar  em  desclassificação  quando  a  prova  
colhida  sob  o  crivo  do  contraditório  é  conclusiva  quanto  à  
prática do comércio ilícito de drogas.

− O agente que conta menos de vinte e um anos na data do  
fato  criminoso  faz  jus,  como  consignado  no  decisum  
vergastado, ao reconhecimento da atenuante prevista no artigo  
65, I do Código Penal.
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− A confissão espontânea, digna de merecer a atenuação  
da sanção, é  aquela sem ressalvas,  sem qualquer  desculpa  
para amenizar o fato.

− Para  a  fixação  do  montante  a  ser  deduzido  da  pena  
imposta,  que  nos  termos  do  §  4°  do  art.  33  da  Lei  n.  
11.343/2006, varia de um sexto a dois terços, deve-se levar em  
consideração, com preponderância sobre as circunstâncias do  
art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga,  
bem como a personalidade e a conduta social dos agentes.

− Ainda  que a  defesa  não  tenha  questionado  o  regime  
inicial para o cumprimento da pena, bem como a possibilidade  
de substituição da reprimenda corporal por outra restritiva de  
direitos,  tais  aspectos,  diante  do  amplo  efeito  devolutivo  da  
apelação e por ensejarem uma possível melhora na condição  
jurídica dos apenados, devem ser reavaliados de ofício pelo  
Tribunal, a fim de garantir a concessão dos favores legais de  
que são merecedores.

− Malgrado a legislação de regência dispor que a pena pelo  
crime  de  tráfico  deva  ser  cumprida  inicialmente  no  regime  
fechado,  a  jurisprudência  evoluiu  para  permitir  a  fixação  de  
regramento mais brando. Deste modo, satisfeitas as exigências  
específicas e visando beneficiar os apelantes, este capítulo da  
sentença  deve  ser  reformado,  a  fim  de  que  a  reprimenda  
corporal  seja  inicialmente  expiada  segundo  as  regras  do  
regime aberto.

− Embora  exista  expressa  vedação  legal,  proibindo  a  
substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva  
de direitos nas condenações por tráfico, a jurisprudência tem  
admitido  a  sua  conversão.  Assim,  observados  os  seus  
pressupostos,  impõe-se  a  aplicação  desta  reprimenda  
alternativa.

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

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, 
à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto 
do Relator e em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelações  criminais  interpostas  por  José  Artu 
Felipe  dos  Santos e  Mayara  da  Silva  Fragoso (f.  232)  em face  da  sentença 
proferida pelo juiz da Vara de Entorpecentes da Capital, que condenou o primeiro 
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apelante pela prática dos delitos descritos nos arts. 331 da Lei 11.343/2006 e art. 122 

da  Lei  10.826/2003  c/c  art.  693 do  Código  Penal,  fixando-lhe  pena  privativa  de 
liberdade de 6 (seis) anos de reclusão (sic), mais sanção pecuniária equivalente a 
515 (sic) (quinhentos e quinze) dias-multa e, a segunda, à pena de 5 (cinco) anos de 
reclusão,  mais sanção pecuniária  equivalente  a 500 (quinhentos)  dias-multa,  por 
infração ao art. 33, caput,  da Lei 11.343/2006. O magistrado singular fixou o regime 
inicial  na  modalidade  fechada  e  o  valor  do  dia-multa  no  seu  mínimo  legal  (fs. 
222/230).

Quanto aos fatos, narra a exordial acusatória que a Polícia Civil 
vinha investigando um informe recebido que dava conta de que um casal, em uma 
moto de cor vermelha e de placa MOT-0899/PB, estaria distribuindo entorpecentes 
no Centro desta Capital e que a moto era vista frequentemente nas imediações do 
viaduto da Rua da Areia.

Destaca que no dia 18 de maio de 2012, a polícia resolveu 
fazer  campana com uso de viatura  descaracterizada e,  por  volta  das 8:30hrs,  a 
equipe visualizou a chegada no local da moto suspeita com um casal.

Informa,  também,  que  ao  realizar  a  abordagem  a polícia 
encontrou, na mão direita do acusado, uma certa quantidade de crack.

Revela que, realizado novas buscas, foi encontrado na parte 
frontal da motocicletas dois embrulhos contendo crack.

Diz que, diante do flagrante os acusados foram encaminhados 
para a Central de Polícia, onde também ficou apreendida a motocicleta utilizada pelo 
acusado.

Aduz que na Delegacia José Artu confessou que possuía mais 
drogas na sua residência situada no Bairro Colinas do Sul.

Ainda segundo a peça de ingresso, os  policiais revistaram a 
residência do acusado e encontraram 13 (treze) munições calibre .38 (ponto, trinta e 
oito), 1 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 3.108,00 ( três mil cento e oito 
reais),  razão pela  qual  os sentenciados foram presos em flagrante delito,  sob a 
acusação de tráfico e posse irregular de munição de uso permitido (fs. 02/06).

1Lei n° 11.343/2006 - Art. 33. 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, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 
(mil e quinhentos) dias-multa.
2Lei 10.826/2003 - Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, 
de  uso  permitido,  em  desacordo  com  determinação  legal  ou  regulamentar,  no  interior  de  sua 
residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o  
responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
3CP - Art.  69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais 
crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja 
incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro 
aquela. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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Em  suas  razões,  José  Artu  Felipe  dos  Santos  roga  pela 
desclassificação para  o  crime de que trata  o  art.  33,  §  2º4 da  Lei  11.343/2006. 
Subsidiariamente pugna pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade (CP - 
art.  65,  I)5 e  confissão  espontânea  (CP –  art.  65,  III,  “d”)6 com a  consequente, 
minoração da reprimenda (fs.  241/243).

A seu turno,  Mayara da Silva Fragoso, intenta a incidência da 
causa especial de diminuição de pena prevista no § 4°7 do art. 33 da Lei 11.343/2006 
(fs. 267/268).

O Ministério Público posiciona-se pelo provimento parcial dos 
apelos defensivos (fs. 245/249 e 294/296).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento 
dos recursos (fs. 299/302).

É o relatório.

–  VOTO  –  Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior 
(Relator).

Presentes  os  pressupostos  recursais  de  admissibilidade 
intrínsecos (legitimidade,  interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e 
extintivo)  e  extrínsecos  (tempestividade  e  regularidade  formal),  conheço  dos 

4Lei 11.343/2006 - Art. 33.  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, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar:

[…];
§ 2º  Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga:     (Vide ADI nº 4.274)
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-

multa.
5 CP - Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na 
data da sentença; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
6CP - Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984)

[…];
III - ter o agente:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

7Lei 11.343/2006 - Art. 33.  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, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 
(mil e quinhentos) dias-multa.

[…];
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 

um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja 
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização 
criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012)
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recursos,  eis  que  preenchidos  os  requisitos  dispostos  no  art.  593,  inciso  I8,  do 
Código de Processo Penal.

Como  já  adiantado,  os  recursos  encerram  a  pretensão  de 
reforma da sentença com o fim de que proceda-se a desclassificação da conduta de 
José  Artu  Felipe  dos  Santos  para  o  delito  descrito  no  §  2º  do  art.  33  da  Lei  
11.343/2006,  o  reconhecimento  das  atenuantes  da  menoridade  e  da  confissão 
espontânea e, a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4° do art. 
33 da Lei 11.343/2066, em favor de Mayara da Silva Fragoso.

O recurso deve ser parcialmente provido ex officio.

DA MATERIALIDADE

A materialidade delitiva está comprovada através do Termo de 
Apreensão (f.  21),  assim como do Laudo de Constatação nº  06080516 (f.  23)  e 
Laudo  de  Exame  Químico-Toxicológico  nº  0775-12  (f.  132),  que  identificou  a 
substância  apreendida  como Cocaína,  pesando,  ao  todo,  78,71g  (setenta  e  oito 
vírgula setenta e um gramas), distribuída em 4 (quatro) embrulhos plásticos.

DA AUTORIA

Em  relação  à  autoria,  embora  a  apelante  Mayara  da  Silva 
Fragoso se diga inocente e José Artu  Felipe dos Santos alegue que seria  mero 
usuário da droga apreendida, suas versões estão totalmente isoladas do restante do 
contexto probatório.

O  exame  da  prova  testemunhal  revela  o  que  passa  a  ser 
descrito:

Na  fase  inquisitória,  foram  prestados  esclarecimentos  como 
veremos adiante, com destaque em negrito, no que interessa.

José Wellington Duarte (fs. 08/09), declarou:

[…] “que a equipe de investigadores desta Especializada, a 
qual  este  condutor  é  integrante,  vinha  há 
aproximadamente  duas  semanas  investigando 
informações  recebidas  sobre  um possível  traficante  que 
teria  atuação  no  Bairro  do  Centro  da  Capital; QUE  as 
informações relatavam que tal indivíduo fazia entregas de 
drogas em uma moto XTZ, de cor VERMELHA e de placa 
MOT-0899/PB.  QUE  na  maioria  das  vezes,  o  investigado 
deixaria  drogas em baixo do viaduto da Rua da Areia;  QUE 
hoje  pela  manhã  estava  nas  proximidades  do viaduto  da 
Rua  da  Areia  realizando  campana  com  uso  de  viatura 

8CPP - Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:  (Redação dada pela Lei nº263, de  
23.2.1948).

I  -  das  sentenças  definitivas  de  condenação  ou  absolvição  proferidas  por  juiz  singular; 
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948).
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descaracterizada da Especializada; QUE por volta das 8:30 
horas,  a  equipe  visualizou  a  chegada  no  local  da  moto 
suspeita  com  um  casal; QUE  confirmada  a  placa  da 
motocicleta  passada  na  informação,  de  imediato  foi 
realizada abordagem ao condutor e à mulher que estava na 
garupa  da  motocicleta.  QUE  feita  busca  pessoal  sobre  o 
condutor  da  moto,  o  investigador  EPICURO  encontrou  na 
mão  do  suspeito  um  embrulho  de  embalagem  plástica 
contendo uma substância sólida amarelada semelhante ao 
"crack"; QUE o  mesmo policial ainda encontrou na parte 
dianteira  da moto outros dois  embrulhos de embalagem 
plástica  contendo  uma  substância  sólida  amarelada 
semelhante ao "crack"; QUE o flagrado identificou-se como 
sendo  JOSÉ  ARTU  FELIPE  DOS  SANTOS  e  a  mulher 
identificou-se  como  sendo  MAYARA  DA  SILVA  FRAGOSO; 
QUE a motocicleta e os entorpecentes foram arrecadados e os 
flagrados foram conduzidos para a Central de Polícia, onde fica 
localizada a DRE. QUE na Especializada, perante a Autoridade 
Policial, o conduzido JOSÉ ARTU confessou que possuía outra 
quantia de droga e valores em dinheiro guardados em sua casa 
que ficava localizada no Bairro  Colinas do Sul  II;  QUE este 
Condutor/1  -  Testemunha  permaneceu  na  Delegacia 
custodiando a pessoa de MAYARA e o Delegado determinou ao 
APC  EPICURO  que  procedesse  diligências  no  sentido  de 
apreender o material informado pelo conduzido na residência 
dele. QUE com a chegada do APC EPICURO e o conduzido, 
este apresentou à Autoridade Policial 13 (treze) munições 
de  calibre  .38,  um  embrulho  maior  de  uma  substância 
sólida  amarelada  envolvido  em  sacola  plástica  de  cor 
preta, que estava dentro de uma bolsa vermelha, uma caixa 
contendo  R$  3.108,00  (três  mil  cento  e  oito  reais)  em 
espécie, diversas embalagens lacradas contendo chips da 
Operadora de telefonia "OI" e uma balança de precisão;” 
[...]. (sic).

Epicuro Barbosa (fs. 10/11) acrescentou:

[…] “que há cerca de duas semanas vinha investigando um 
informe recebido, o qual dava conta que um casal em uma 
moto  de  cor  vermelha  e  placas  MOT-0899/PB  estaria 
distribuindo entorpecentes  no Centro  da  Capital.  QUE o 
informe  ainda  noticiava  que  a  moto  referida  era  vista 
freqüentemente em baixo do viaduto da Rua da Areia; QUE 
na  data  de  hoje,  junto  com  sua  equipe  de  investigadores, 
providenciou vigilância nas proximidades do viaduto da Rua da 
Areia; QUE por volta das 08:30 horas um homem pilotando a 
motocicleta  de  placas  MOT-0899/PB,  estacionou  o  veículo 
justamente  em  baixo  do  viaduto  da  Rua  da  Areia;  QUE  o 
indivíduo estava acompanhado de uma mulher, a qual estava 
na  garupa  da  motocicleta;  QUE foi  realizada  abordagem 
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pessoal sobre o indivíduo suspeito,  ora conduzido;  QUE 
esta  testemunha  realizou  a  abordagem  e  conseguiu 
localizar  na  posse  do suspeito,  especificamente  em sua 
mão  direita,  certa  quantia  de  uma  substância  sólida 
amarelada semelhante ao "crack"; QUE esta testemunha na 
continuidade das buscas,  conseguiu encontrar outros dois 
embrulhos  da  mesma  substância,  as  quais  estavam 
escondidas na parte frontal da motocicleta conduzida pelo 
suspeito;  QUE  diante  do  flagrante,  os  suspeitos  foram 
conduzidos para a Central de Polícia, local onde também ficou 
apreendida a motocicleta utilizada pelo flagrado; QUE na DRE 
o  conduzido  de  nome  JOSÉ  ARTU  FELIPE  DOS  SANTOS 
confessou  à  Autoridade  Policial  que  possuía  outros 
entorpecentes  e  uma  quantia  de  dinheiro  em  espécie 
depositados  em  sua  residência,  a  qual  fica  localizada  no 
Colinas do Sul II. QUE a equipe de investigadores deslocou-se 
até o Bairro Colinas do Sul  II,  Quadra 95, Lote 233, endereço 
indicado  pelo  flagrado  como  sendo  a  sua  residência  e, 
realizadas  buscas  no  local,  esta  testemunha  conseguiu 
localizar 13 (treze) munições de calibre .38, que estavam 
no quarto  do flagrado,  dentro  do  guarda  roupas.  QUE no 
mesmo local também foi encontrado um embrulho maior 
de  uma  substância  sólida  amarelada  envolvido  em  sacola 
plástica de cor preta, que estava dentro de uma bolsa vermelha. 
QUE  mais  tarde  soube  que  a  bolsa  vermelha  com  o 
entorpecente apreendido, era de propriedade da suspeita de 
nome MAYARA; QUE em cima do guarda roupas, localizou uma 
caixa contendo R$ 3.108,00 (três mil  cento e oito reais) em 
espécie; QUE também foram encontradas diversas embalagens 
lacradas  contendo chips da Operadora de telefonia "OI". QUE 
por fim encontrou uma balança de precisão, a qual estava em 
cima do armário da cozinha. QUE todo o material foi arrecadado 
e apresentado para o Delegado da DRE;” [...]. (sic).

Cumpre  registrar  que  a  prova  indiciária,  como  cediço,  é 
relevante meio probatório quando da apreciação do seu conjunto e pode, inclusive, 
servir de base à condenação, sempre que houver indícios múltiplos, concatenados e 
impregnados de elementos positivos de credibilidade,  como ocorreu no caso em 
disceptação.

Demais disso, os testemunhos colhidos pela autoridade policial 
foram  renovados  em  sede  judicial,  com  a  garantia  da  ampla  defesa  e  do 
contraditório, o que corrobora a licitude da prova produzida.

Em Juízo, José Wellington Duarte e Epicuro Barbosa, policiais 
que efetuaram a prisão dos apelantes,  ratificaram os depoimentos  prestados na 
esfera policial.

Eis  o  quanto  dito,  com  destaque  em  negrito,  na  parte  que 
importa:
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José Wellington Duarte (fs. 161/162 ):

[…] “Que participou da prisão dos acusados ora presentes; 
que  a  DRE  recebeu  denúncias  através  de  telefonema 
anônimo dando conta que um casal abastecia um ponto de 
venda de drogas que funcionava embaixo do viaduto da rua 
da  Areia;  que  na  denúncia  foi  informado  que  esse  casal 
usava uma moto, havendo referência à placa e  cor dessa 
moto;  que  naquele  dia  fizeram  uma  campana  no  local 
apontado,  onde  chegaram  por  volta  das  8:00  horas  da 
manhã;  que em dado momento visualizaram a chegada dos 
acusados  em  uma  moto;  que  a  placa  e  a  cor  da  moto 
coincidiam com as informações repassadas na denúncia; 
que  eles  foram  abordados;  que  na  mão  do  acusado 
encontraram um embrulho contendo crack; que no guidom 
da  moto,  próximo  à  ignição,  encontraram  mais  dois 
embrulhos da mesma substância;  que naquele instante os 
dois receberam voz de prisão; que os acusados foram levados 
para  a  central  de  polícia  juntamente  com  a  moto;  que  o 
acusado  ficou  na  central  de  polícia  e  a  acusada  foi  com a 
equipe policial até a residência dos mesmos no Colinas do Sul; 
que  fizeram  uma  busca  no  interior  da  residência,  onde 
encontraram  mais  um  embrulho  contendo  droga,  uma 
quantia em dinheiro, balança e munições, e salvo engano, 
uma embalagem contendo uns chips da operadora OI; que 
a acusada permaneceu "na frente da casa” dentro do veículo; 
que a chave da casa estava dentro da bolsa dela; que a busca 
na casa foi feita pelos policias Epicuro e Oliveira; que naquela 
ocasião  o  depoente  permaneceu do lado de fora  fazendo a 
custódia da acusada;” [...]. (sic). 

Epicuro Barbosa (fs. 163/164):

[…] “Que o agente Duarte recebeu informações de que um 
casal estava abastecendo com entorpecentes um local nas 
imediações da Rua da Areia, Centro; que nessa informação 
havia referência sobre a motocicleta que eles usavam, bem 
como as características deles; que diante da informações, o 
policial  Duarte  passou  duas  semanas  investigando  a 
veracidade da informação; que naquele dia uma equipe se 
deslocou até o local apontando, onde chegaram entre 7:00 
horas ou 8:00 horas da manhã; quando então visualizaram 
os acusados chegando em uma moto; que a placa daquela 
moto coincidia com a informação que havia sido repassada 
ao policia Duarte; que então resolveram abordar os dois; que o 
depoente fez a revista pessoal no acusado; que na mão dele 
encontrou um embrulho contendo crack; que os dois foram 
levados  até  a  central  de  polícia  porque  no  local  não  havia 
policial  feminino para  fazer  uma busca pessoal  na acusada; 
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que  na  central  a  acusada  foi  revistada,  mas  nada  fora 
encontrado em seu poder;  que também  revistaram a moto, 
onde  encontraram,  embaixo  da  ignição,  dois  embrulhos 
contendo  crack; que na delegacia o acusado confessou que 
traficava drogas junto com a acusada; que ao perceber que os 
policiais  iriam  se  dirigir  até  a  sua  residência,  o  acusado 
informou que lá havia mais droga, bem como dinheiro fruto 
da venda de droga; que o depoente e mais dois policiais se 
deslocaram até a casa do casal no Colinas do Sul;  que  lá 
realizaram  uma busca e o depoente encontrou, dentro do 
guarda-roupa,  munições  calibre  38;  que  também 
encontraram droga dentro do mesmo guarda-roupa; que a 
droga estava dentro de uma bolsa vermelha feminina, que 
pertencia  à  acusada;  que  o  dinheiro  estava  em  cima  do 
guarda-roupa,  dentro  de  uma  caixa;  que  também 
encontraram uma balança de precisão em cima do armário 
da  cozinha;  que  também  encontraram  vários  chips  da 
operadora  OI,  mas  não  recorda  onde  eles  estavam;  que  a 
acusada acompanhou a busca dentro da casa; que ela disse 
que todo o material apreendido pertencia ao esposo dela; que 
a  acusada  não  demonstrou  surpresa  ante  o  achado  da 
droga  e  demais  objetos  em  sua  casa;  que  não  tem 
conhecimento que a acusada estava grávida e perdeu o bebê 
no dia em que foi presa; que os acusados foram submetidos à 
exame  de  corpo  de  delito;  que  os  acusados  não  sofreram 
nenhum tipo de pressão psicológica, nem foram agredidos para 
prestarem  as  declarações  ditas  na  delegacia;  que  não 
conhecia os  acusados; que não sabe informar se eles eram 
conhecidos  no  meio  policial;  que  não  tem  conhecimento  do 
envolvimento  dos  acusados  em  outros  crimes;  que  em 
nenhum momento o acusado disse ser usuário de droga; 
que ele disse que vendia, e que a esposa dele não tinha nada 
com isso;  que segundo as informações a acusada sempre 
acompanhava  o acusado para  fazer  a  entrega de droga; 
que após a prisão do casal  ficaram sabendo que a pessoa 
que  ia  receber  a  droga  encontrada  com  o  acusado  foi 
assassinada naquele mesmo dia ou no dia seguinte;” [...]. 
(sic).

Conforme visto,  inobstante tenha a d. defesa  irresignado-se 
com o lastro probatório, que a seu juízo é frágil, os elementos acima transcritos, ao 
contrário,  não  deixam dúvidas  de que os  apelantes,  efetivamente,  cometeram o 
delito narrado na peça acusatória.

Ademais,  os  depoimentos  prestados  pelos  policiais,  que 
efetuaram a prisão dos acusados, tanto na delegacia, na fase investigativa, quanto 
em juízo, são coerentes e demonstram como se desenvolveram os fatos, em claros 
sinais de que a ação se trata de difusão ilícita de droga.

Impende consignar que os depoimentos oriundos de agentes 
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policiais,  não contraditados ou desqualificados,  uniformes a apontar a autoria  do 
delito,  são merecedores de credibilidade na medida em que provêm de agentes 
públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório.

Nesse  sentido,  destacamos  o  recente  julgado  cuja  relatoria 
ficou por conta do Ministro Arnaldo Esteves Lima, da quinta turma, do STJ9, no qual 
enfatiza  que  o  “depoimento  de  policiais  pode  servir  de  referência  ao  juiz  na 
verificação  da  materialidade  e  autoria  delitivas,  podendo  funcionar  como  meio 
probatório válido para fundamentar a condenação”. In verbis:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO 
DE  DROGAS.  INDEFERIMENTO  DE  OITIVA  DE 
TESTEMUNHAS.  MATÉRIA  NÃO-ANALISADA  PELO 
TRIBUNAL  DE  ORIGEM.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA. 
PROVA COLHIDA NA FASE INQUISITORIAL.  RATIFICAÇÃO 
EM JUÍZO. REGULARIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. 
MEIO PROBATÓRIO VÁLIDO. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA 
FÁTICO-PROBATÓRIA.  ORDEM  PARCIALMENTE 
CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
[…];
3.  O depoimento de policiais pode servir de referência ao 
juiz  na  verificação  da  materialidade  e  autoria  delitivas, 
podendo  funcionar  como  meio  probatório  válido  para 
fundamentar a condenação, mormente quando colhido em 
juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia 
com os demais elementos de prova.
[…].
5.  Ordem  parcialmente  conhecida  e,  nessa  extensão, 
denegada. (grifamos).

Como se vê, a condenação não é lastreada em conjecturas, 
como  afirma  a  combativa  Defesa,  mas  em consistente  comprovação  da  prática 
delituosa, cuja negativa de autoria não se revela verossímil.

Portanto, a condenação era mesmo de rigor.

E  mais,  diante  da  coerência  das  provas  produzidas,  todas 
convergindo para a mercância ilícita de entorpecentes, forçoso concluir que o pleito 
pela  desclassificação  para  o  delito  de  que  trata  o  art.  o  art.  33,  §  2º10 da  Lei 
11.343/2006, resta descabido.

9(HC 110.869/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2009, 
DJe 14/12/2009).
10Lei 11.343/2006 - Art. 33.  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, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar:

[…];
§ 2º  Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga: (Vide ADI nº 4.274)
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias-

multa.
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DA DOSIMETRIA

Registro inicialmente, que no caso do apelante José Artu Felipe 
dos Santos, configura-se, como consignado na sentença, o concurso material (art. 
69, CP)11, eis que, além da condenação à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, mais 
sanção pecuniária equivalente a 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao art.  
3312 da Lei 11.343/2006, José Artu também foi sentenciado a cumprir 1 (um) ano de 
detenção, mais 10 (dez) dias-multa por ter infringido o art. 1213 da Lei 10.826/2003.

Apenas um reparo.

É  que  o  magistrado  a  quo,  ao  proceder  o  somatório  das 
reprimendas,  além  de  não  efetuar  a  distinção  entre  as  penas  de  reclusão  e 
detenção, equivoucou-se quanto ao resultado aritimético, no tocante às penas de 
multas. Confira:

[…] “Ante o concurso material, somo as penas cominadas nos dois delitos, 
totalizando em: 06 (seis) anos de reclusão e 515 (setecentos e 
quinze) dias-multa.” (sic) (destaques originais) (f. 228).

Desta  Forma,  procedo  à  soma  das  penas,  quais  sejam:  5 
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, por infringência ao art. 3314 

da Lei  11.343/2006, mais 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa por ter  
infringido o art. 1215 da Lei 10.826/2003, totalizando uma reprimenda de  5 (cinco) 
anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

11CP - Art. 69 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais 
crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja 
incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro 
aquela. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
12Lei  n°  11.343/2006  -  Art.  33.  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, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 
(mil e quinhentos) dias-multa.
13Lei 10.826/2003 - Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, 
de  uso  permitido,  em  desacordo  com  determinação  legal  ou  regulamentar,  no  interior  de  sua 
residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o  
responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
14Lei  n°  11.343/2006  -  Art.  33.  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, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 
(mil e quinhentos) dias-multa.
15Lei 10.826/2003 - Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, 
de  uso  permitido,  em  desacordo  com  determinação  legal  ou  regulamentar,  no  interior  de  sua 
residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o  
responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
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Ao enumerar as razões de seu inconformismo, como relatei, a 
defesa de José Artu Felipe dos Santos intenta o reconhecimento das atenuantes da 
menoridade e da confissão espontânea.

O pleito não prospera.

A uma,  porque  a  atenuante  da  menoridade foi  devidamente 
reconhecida pela sentença vergasta. Tanto é, que a pena-base, para o crime de 
tráfico, anteriormente fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-
multa foi atenuada em 1 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, totalizando a 
pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Confira:

1.1.2. Da dosimetria da pena (art. 68 do CP):

a)  Pena-base:  diante  das  circunstâncias  acima,  fixo  para  o 
condenado, a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e 600 
(seiscentos) dias-multa por considerá-la necessária e suficiente 
à  reprovação  e  prevenção  dos  crimes  praticados;  b) 
Circunstâncias legais:  verifico a presença da atenuante da 
menoridade,  porquanto o réu contava cem menos de 21 
(vinte e um) anos na data do fato, razão pela qual atenuo a 
pena  base  em  01  (um)  ano,  passando  a  dosar  a  pena 
intermediária  em  05  (cinco)  anos  de  reclusão  e  500 
(quinhentos)  dias  multa;  c)  Causas  de  aumento  e  de 
diminuição das penas: não vislumbro qualquer causa especial 
ou  geral  de  aumento  ou  diminuição  de  pena;  d)  Penas 
definitivas: torno definitivas as penas cominadas em 05 (cinco) 
anos de reclusão e 500 (quinhentos)  dias multa.”  […].  (f. 
227). (grifamos).

A duas, porque o apelante não confessou a autoria delitiva.

Confira-se fragmento de seu interrogatório (fs. 155/157):

[…] “Que  não é verdadeira a acusação de tráfico que lhe é 
feita;  Que  admite  a  propriedade de  uma pedra  de  crack, 
com peso de cinco gramas, cuja droga foi encontrada em 
seu poder pessoal, em uma de suas mãos, acrescentando 
que essa droga era para consumo próprio; que os policiais 
não encontraram droga em sua moto ou em sua casa;  […]; 
Que reafirma que somente um embrulho contendo uma pedra 
de crack, com peso aproximado de cinco gramas, lhe pertencia 
e  fora  encontrado  em  seu  poder  pessoal;  que  não  sabe 
informar a quem pertencem os demais embrulhos apreendidos; 
que não sabe a quem pertenciam as munições, os chips da 
operadora OI e a balança de precisão; que o dinheiro pertence 
à genitora do interrogando; que a moto e o celular pertencem 
ao interrogando;[...]. (sic). 
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Como sabido,  a  confissão  espontânea,  digna  de  merecer  a 
atenuação  da  sanção,  é  aquela  sem  ressalvas,  sem  qualquer  desculpa  para 
amenizar o fato, o que não fez o apelante.

Vejamos a posição do STJ16:

PROCESSUAL PENAL.  AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS 
FUNDAMENTOS  DO  DECISUM  AGRAVADO.  SÚMULA 
182/STJ.
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados 
na  decisão  agravada  quanto  à  fixação  da  pena  base  e  o 
patamar de aumento decorrente da continuidade delitiva, atrai 
a incidência do Enunciado Sumular 182 desta Corte Superior.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, 
III, 'D', DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO 
QUALIFICADA.
2.  Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento 
no sentido de que a confissão qualificada - situação onde 
o  agente  agrega  à  confissão,  teses  descriminantes  ou 
exculpantes - não implica em redução da pena pelo art. 65, 
III, "d", do Diploma Penalista.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifamos).

Outra17:

HABEAS  CORPUS.  PENAL.  LESÃO  CORPORAL SEGUIDA 
DE  MORTE.  RECONHECIMENTO  DA  CONFISSÃO 
ESPONTÂNEA.  IMPOSSIBILIDADE.  CONFISSÃO 
QUALIFICADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1.  A  confissão  qualificada,  na  qual  o  agente  agrega  à 
confissão  teses  defensivas  descriminantes  ou 
exculpantes,  não  tem  o  condão  de  ensejar  o 
reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, 
alínea d, do Código Penal. De qualquer forma, a versão dos 
fatos apresentados pelo ora Paciente sequer foi utilizada para 
embasar a sua condenação, uma vez que restou refutada pelo 
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
2. In casu, o Paciente confessou ter esfaqueado a vítima para 
se defender, alegando, portanto, ter agido em legítima defesa.
3. Ordem de Habeas Corpus denegada. (grifamos).

Nesta  Câmara18 a  questão  já  foi  objeto  de  decisão,  senão 
vejamos:

16(AgRg  no  REsp  1164689/ES,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,  julgado  em 
06/11/2012, DJe 16/11/2012)
17(HC  197.395/DF,  Rel.  Ministra  LAURITA VAZ,  QUINTA TURMA,  julgado  em  23/04/2013,  DJe 
30/04/2013)
18TJPB -  Acórdão do processo nº 01820020054153001 -  Órgão (CAMARA CRIMINAL) -  Relator 
DES. JOAO BENEDITO DA SILVA - j. em 13/10/2011
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APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. Condenação. Fixação 
da  pena.  Irresignação  defensiva.  Reprimenda.  exacerbação. 
Inocorrência. Suplica pelo reconhecimento da atenuante da 
confissão.  Exclusão  da  agravante  inserta  no  art.  61,  II, 
alínea  h,  do  Código  Penal.  Impossibilidade.  Pena  bem 
aplicada  e  fundamentada.  Obediência  aos  ditames  legais, 
previstos nos arts. 59 e 68 ambos do CPB. Desprovimento do 
apelo.
“(…)  A  confissão  qualificada.  na  qual  o  agente  agrega  a 
confissão teses defensivas discriminantes ou exculpantes não 
tem  o  condão  de  ensejar  o  reconhecimento  da  atenuante 
prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal (...)”. 
(STJ, HC 65038/RS).
Não há como excluir a agravante inserta no art. 61. II, alínea h, 
do Código Penal, quando restou demonstrado que a vítima ao 
tempo  do  cometimento  do  ilícito  contava  com mais  de  (60) 
sessenta anos de idade.
Restando  demonstrado  no  caderno  processual  de  que  a 
reprimenda fora aplicada conforme os ditames legais previstos 
nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, não há 
o que se modificar na pena aplicada ao acusado. (grifamos).

No caso em disceptação não se vislumbra, pois, a ocorrência 
da atenuante da confissão espontânea, porquanto o apelante, muito embora tenha 
assumido a posse da droga, insiste na tese de que a totalidade do entorpecente 
apreendido, destinava-se, exclusivamente ao seu consumo.

DA  REDUÇÃO DA PENA

DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO (§ 4° do art. 3319 da Lei 11.343/2006)

Ao sentenciar o douto magistrado consignou:

1. Em relação ao réu JOSÉ ARTU FELIPE DOS SANTOS:

1.1. Do tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06):

1.1.1. Das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP):

19Lei n. 11.343/06 - Art. 33.  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, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 
(mil e quinhentos) dias-multa.

[…];
§ 4º  Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 

um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja 
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização 
criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012)
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a) Culpabilidade: no caso, é inerente ao tipo penal, portanto, 
favorável:  b) Antecedentes: favorável,  uma vez que não há 
provas de que o réu tenha sido condenado anteriormente;  c) 
Conduta  social: compatível  cem  o  meio  social  em  que  o 
condenado vivia, não havendo nos autos elementos suficientes 
a  possibilitar  uma  valoração  em  sentido  negativo;  d) 
Personalidade: não há elementos nos autos suficientes para 
valoração dessa circunstância;  e) Motivos e circunstâncias 
do crime: no tocante à infração prevista  na  Lei  de Drogas, 
considero  ambas  desfavoráveis,  pois  os  motives  são 
injustificáveis  e  as  circunstâncias  denotam  um  perene  e 
reiterado  desvio  de  conduta;  ademais,  a  droga  apreendida 
(Cocaína,  em  forma  de  crack)  contribui  para  a  valoração 
negativa  desta  circunstância,  pois  o  seu  potencial  lesivo  é 
muito  maior  do  que  o  de  outras  drogas  (art.  42  da  Lei  nº 
11343/06);  f)  Conseqüências  (extra-penais): extremamente 
danosas,  visto  que  a  conduta,  além   de  representar  um 
péssimo  exemplo  à  sociedade,  colabora  e  contribui  para  o 
sucesso  e  engrandecimento  do  tráfico  de  entorpecentes, 
verdadeira  mácula  da  sociedade  na  atualidade;  g) 
Comportamento da Vítima: tratando-se de crime vago, não há 
cerno valorar essa circunstância.

1.1.2. Da dosimetria da pena (art. 68 do CP):

a)  Pena-base:  diante  das  circunstâncias  acima,  fixo  para  o 
condenado, a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e 600 
(seiscentos) dias-multa por considerá-la necessária e suficiente 
à  reprovação  e  prevenção  dos  crimes  praticados;  b) 
Circunstâncias legais: verifico a presença da atenuante  da 
menoridade, porquanto o réu contava com menos de 21 (vinte 
e um) anos na data do fato,  razão pela qual atenuo a pena 
base em 01 (um) ano, passando a dosar a pena intermediária 
em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa; 
c)  Causas  de  aumento  e  de  diminuição  das  penas: não 
vislumbro  qualquer  causa  especial  ou  geral  de  aumento  ou 
diminuição de pena; d) Penas definitivas: tomo definitivas as 
penas  cominadas  em  05  (cinco)  anos  de  reclusão  e  500 
(quinhentos) dias multa;

[…];

2. Em relação a ré   MAYARA DA SILVA FRAGOSO

2.1. Das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP):

a) Culpabilidade: no caso, é inerente ao tipo penal, portanto, 
favorável;  b) Antecedentes: favorável,  uma vez que não há 
provas de que a ré  tenha sido condenado anteriormente;  c) 
Conduta social: compatível  como o meio social  em que  o 
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condenado vivia, não havendo nos autos elementos suficientes 
a  possibilitar  uma  valoração  em  sentido  negativo;  d) 
Personalidade: não há elementos nos autos suficientes para 
valoração dessa circunstância;  e) Motivos e circunstâncias 
do crime: no tocante à infração prevista  na  Lei  de Drogas, 
considero  ambas  desfavoráveis,  pois  os  motivos  são 
injustificáveis  e  as  circunstâncias  denotam  um  perene  e 
reiterado  desvio  de  conduta;  ademais,  a  droga  apreendida 
(Cocaína,  em  forma  de  crack)  contribui  para  a  valoração 
negativa  desta  circunstância,  pois  o  seu  potencial  lesivo  é 
muito  maior  do  que  o  de  outras  drogas  (art.  42  da  Lei  n° 
11.343/06);  f)  Conseqüências (extra-penais): extremamente 
danosas, visto que a conduta, além de representar um péssimo 
exemplo à sociedade, colabora e contribui para o sucesso e 
engrandecimento  do  tráfico  de  entorpecentes,  verdadeira 
mácula  da sociedade na atualidade;  g)  Comportamento da 
Vítima:  tratando-se de crime vago, não há como valorar essa 
circunstância.

2.2. Da dosimetria da pena (art. 68 do CP):

a)  Pena-base:  diante  das  circunstâncias  acima,  fixo  para  o 
condenado, a pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e 600 
(seiscentos) dias-mita, por considera-la necessária e suficiente 
à  reprovação  e  prevenção  dos  crimes  praticados;  b) 
Circunstâncias legais: verifico a presença da atenuante  da 
menoridade, porquanto a ré contava cem menos de 21 (vinte e 
um) anos na data do fato, razão pela qual atenuo a pena base 
em 01 (um) ano, passando a dosar a pena intermediária em 05 
(cinco)  anos  de  reclusão  e  500  (quinhentos)  dias  multa:  c) 
Causas  de  aumento  e  de  diminuição  das  penas: não 
vislumbro  qualquer  causa  especial  ou  geral  de  aumento  ou 
diminuição de pena; d) Penas definitivas: tomo Definitivas as 
penas  cominadas em  05  (cinco)  anos  de  reclusão  e  500 
(quinhentos)  dias  multa.”  […].  (sic)  (grifos  originais)  (fs. 
227/229 – Vol. I). 

Como se vê,  além de a maioria  das circunstâncias  judiciais 
favoráveis aos apelantes, o caderno processual não ostenta qualquer elemento que 
permita  concluir  que  José  Artu  Felipe  dos  Santos  e  Mayara  da  Silva  Fragoso, 
integrem organização criminosa ou se dediquem a atividades delitivas.

Portanto,  atendidas as exigências do § 4°  do art.  33 da Lei 
11.343/2006.

Sabe-se que, nos termos do art. 4220 da Lei 11.343/2006, para 
a  fixação  do  montante  a  ser  deduzido  da  pena  imposta,  deve-se  levar  em 

20Lei 11.343/06 - Art. 42.  O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o 
previsto no art.  59 do Código Penal,  a natureza e a quantidade da substância ou do produto,  a 
personalidade e a conduta social do agente.
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consideração, com preponderância sobre as circunstâncias do art.  59, do Código 
Penal, a natureza e a quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta 
social do agente.

A propósito, a lição de Guilherme de Souza Nucci21:

“Critérios para a diminuição da pena: o legislador não estipulou 
quais seriam, apenas mencionando dever o magistrado reduzir 
a pena de um sexto a dois terços. Cremos que, como sempre, 
deve o julgador pautar-se pelos elementos do art. 59 do Código 
Penal, com especial atenção lançada pelo artigo 42 desta Lei: 
”o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância 
sobre o previsto no art.  59 do Código Penal, a natureza e a 
quantidade da substância ou do produto, as personalidade e a 
conduta social do agente.”

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do STJ22:

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE  DROGAS.  MINORANTE 
PREVISTA NO ART. 33, § 4.º,  DA NOVA LEI DE TÓXICOS. 
APLICAÇÃO NO PATAMAR INTERMEDIÁRIO DE 5/12 (CINCO 
DOZE AVOS) DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VARIEDADE 
DA  DROGA  APREENDIDA.  AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE 
FLAGRANTE.  REEXAME.  IMPOSSIBILIDADE.  REGIME 
INICIAL FECHADO. OBRIGATORIEDADE, NA HIPÓTESE DE 
COMETIMENTO  APÓS  A  EDIÇÃO  DA  LEI  N.º  11.464/07. 
MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ADMITIDA, QUANDO, 
APLICADA A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA 
NO  §  4.º  DO  ART.  33  DA  LEI  N.º  11.343/06,  FOR 
SUBSTITUÍDA A PENA CORPORAL POR  RESTRITIVA DE 
DIREITOS,  O  QUE  NÃO  CONSTITUI  A  HIPÓTESE  DOS 
AUTOS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. MEDIDA QUE 
NÃO  SE  MOSTRA  SOCIALMENTE  RECOMENDÁVEL. 
ORDEM DENEGADA.
1. O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, 
com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código 
Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação 
da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição 
de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Drogas.
[…];
6. Ordem denegada. (grifamos).

Passo, pois, à reestruturação das reprimendas:

JOSÉ ARTU FELIPE DOS SANTOS

21(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais comentadas. 3ª ed. São Paulo: 
RT, 2008. p. 331).
22(HC  164.042/SP,  Rel.  Ministra  LAURITA VAZ,  QUINTA TURMA,  julgado  em  06/10/2011,  DJe 
17/10/2011)
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À vista dos vetores acima indicados, tem-se que a maioria das 
circunstâncias judiciais são favoráveis ao recluso, como também o são a natureza e 
a quantidade da droga apreendida.

Por ora, cumpre examinar as circunstâncias ditas de natureza 
preponderante.

Vejamos:

A substância  entorpecente  apreendida com o apelante  foi  o 
crack, que, em virtude de seu alto poder de causar dependência química é droga 
que está elencada dentre aquelas que geram maiores gravames aos usuários e, por 
conseguinte, à sociedade.

Lado outro, não foi grande a quantidade apreendida - 4 (quatro) 
pedras, pesando, ao todo, 78,71g (setenta e oito vírgula setenta e um gramas).

Desta forma, a diminuição da pena deve observar a fração que 
melhor se amolde aos termos do citado § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Em  situação  similar,  o  STJ23 consignou  que  o  Juízo  de 
proporcionalidade admite a aplicação do redutor de 2/3 (dois terços), de acordo com 
o previsto nos arts. 42 da Lei n. 11.343/2006 e 59 do CP, dadas as circunstâncias do 
caso  concreto,  bem  como  a  natureza  e  a  reduzida  quantidade  de  substância 
entorpecente apreendida.

Eis a ementa do julgado:

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE  DROGAS.  CAUSA 
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 
DA  LEI  11.343/2006.  FRAÇÃO  DO  REDUTOR. 
DISCRICIONARIEDADE.  RELEVÂNCIA  DA  NATUREZA  E 
QUANTIDADE  DE  DROGA APREENDIDA.  APLICAÇÃO  DO 
BENEFÍCIO  EM  2/3.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL 
EVIDENCIADO.
1.  Tendo  o  legislador  previsto  apenas  os  pressupostos 
para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de 
estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e 
a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência 
do  §  4º  do  art.  33  da  nova  Lei  de  Drogas,  devem  ser 
consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 
59  do  CP,  a  natureza  e  a  quantidade  da  droga,  a 
personalidade e a conduta social do agente.
2.  Juízo  de  proporcionalidade  que  admite  a  aplicação  do 
redutor de 2/3 (dois terços), de acordo com o previsto nos arts. 
42 da Lei 11.343/06 e 59 do CP, dadas as circunstâncias do 
caso concreto, bem como a natureza e a reduzida quantidade 

23(HC 176.563/SP,  Rel.  Ministro  JORGE MUSSI,  QUINTA TURMA,  julgado  em 10/05/2011,  DJe 
23/05/2011)
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de substância entorpecente apreendida.
3. Habeas corpus concedido para aplicar a minorante prevista 
no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06 no patamar de 2/3 (dois 
terços), tornando a reprimenda definitiva em 1 (um) ano e 8 
(oito)  meses  de  reclusão  e  pagamento  de  166  (cento  e 
sessenta e seis) dias-multa, expedindo-se alvará de soltura em 
favor  da  paciente,  se  por  outro  motivo  não  estiver  presa. 
(grifamos).

Deste modo, aplicando-se o redutor de 1/2 (metade), à pena de 
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa deve ser reduzida para 2 
(dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-
multa dias-multa, mantido o valor de cada unidade.

DO CONCURSO MATERIAL

Configura-se no caso em tela, como consignado na sentença, o 
concurso material (art. 69, CP), eis que, além da condenação por infração ao art. 33 
da Lei 11.343/2006,  José Artu Felipe dos Santos  também foi  sentenciado por ter 
infringido o art. 12 da Lei 10.826/2003.

Desta Forma, procedo à soma das reprimendas, quais sejam: 
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-
multa dias-multa, por infringência ao art. 3324 da Lei 11.343/2006, mais 1 (um) ano 
de detenção e 10 (dez) dias-multa por ter infringido o art. 1225 da Lei 10.826/2003, 
totalizando-a em  2 (dois)  anos e 6 (seis)  meses de reclusão, 1  (um) ano de 
detenção e 260 (duzentos e sessenta dias-multa).

MAYARA DA SILVA FRAGOSO

Valendo-me  dos  mesmos  argumentos  utilizados  para  a 
minoração da pena do apelante  José Artu  e, considerando também, que a maioria 
das  circunstâncias  do  art.  59  do  CP  lhe  são  favoráveis,  notadamente,  a  sua 
personalidade e conduta social, e tendo em vista, ainda, que a natureza da droga, 
que embora seja de alta nocividade, a quantidade de entorpecente apreendida não 
foi grande – exatos 78,71g (setenta e oito vírgula setenta e um gramas), tem-se que 
a diminuição da pena deve observar a fração máxima prevista no citado § 4° do art. 
33 da Lei 11.343/06, que é de 2/3 (dois terços).

Assim, aplicando-se o redutor de 2/3 (dois terços), à pena de 5 

24Lei  n°  11.343/2006  -  Art.  33.  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, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 
(mil e quinhentos) dias-multa.
25Lei 10.826/2003 - Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, 
de  uso  permitido,  em  desacordo  com  determinação  legal  ou  regulamentar,  no  interior  de  sua 
residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o  
responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

19/27
AC.9241-82.(Drogas - Art. 33 - Lei 11.343.2006)_4.doc



(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa deve ser reduzida para  1 
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-
multa, mantido o valor de cada unidade.

DA AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO

Muito embora a d. defesa dos apelantes não tenha impugnado, 
de  maneira  específica,  os  capítulos  do  édito  condenatório  referentes  ao  regime 
estabelecido, bem como à possibilidade de substituição da reprimenda corporal por 
outra restritiva de direitos, tais aspectos – diante do amplo efeito devolutivo que é 
peculiar ao recurso apelatório manejado pelos sentenciados e tendo em vista uma 
possível melhora nas suas respectivas condições jurídicas – devem ser reavaliados 
de ofício pelo Tribunal, a fim de garantir aos recorrentes a concessão dos favores 
legais de que se revelarem merecedores.

O enfrentamento de tal matéria, ainda que não provocada por 
impugnação  específica,  é  imperativo  do  poder-dever  jurisdicional  imposto  pela 
Constituição Federal, devendo-se garantir o direito fundamental da ampla defesa em 
sua  máxima  efetividade,  de  modo  que  a  amplitude  da  matéria  devolvida  ao 
conhecimento do segundo grau não conduz a uma supressão de instância.

Em  outras  palavras,  pode  e  deve  o  Tribunal  de  Justiça  se 
pronunciar  sobre  matéria  que  seja  favorável  à  defesa,  a  qual  encontra-se 
integralmente devolvida ao conhecimento da instância  a quo pela interposição de 
seu recurso apelatório.

Neste sentido, eis precedente do STF26:

EMENTA:  1.  AÇÃO  PENAL.  Sentença  condenatória.  Não 
apreciação  de  tese  defensiva.  Não  é  nula  a  sentença  que 
analisa  a  prova  colhida  à  luz  dos  argumentos  defensivos. 
Precedentes.
2. APELAÇÃO.  Apreciação de tese defensiva pelo Tribunal 
de  Justiça.  Supressão  de  instância.  Inocorrência.  A 
apelação da defesa devolve integralmente o conhecimento 
da causa ao Tribunal. Precedentes.
3.  AÇÃO PENAL.  Roubo  qualificado.  Participação  de  menor 
importância.  Reconhecimento,  em  habeas  corpus. 
Inadmissibilidade. Alegação que exigiria cognição completa do 
conjunto de provas. Providência inviável em pedido de habeas 
corpus.  Precedentes.  O  reconhecimento  de  participação  de 
menor  importância  requer  o  exame  da  matéria  fático-
probatória,  providência  inviável  em  habeas  corpus. 
Precedentes. (grifamos).

Desta forma, considerando-se a amplitude do efeito devolutivo 
em recurso apelatório da defesa, bem como os precedentes acima citados, finda que 

26(HC 88008, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em 02/02/2010, DJe-030 
DIVULG 18-02-2010 PUBLIC 19-02-2010 EMENT VOL-02390-01 PP-00175 LEXSTF v. 32, n. 374, 
2010, p. 290-296)
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esta  Corte  de  Justiça,  através  de  seu  Órgão Fracionário,  não pode renunciar  à 
parcela  de  sua  competência  e  omitir-se  no  enfrentamento  dos  pontos  acima 
relacionados,  sob pena de se praticar coação ilegal,  passível  de corrigenda pela 
impetração do remédio heróico.

Ao  revés,  tal  qual  os  Tribunais  Superiores,  deve  não  só 
identificar a omissão do Julgador de primeiro grau, mas supri-la em benefício do 
defendente, desde logo, sem que seja necessário determinar a baixa dos autos para 
que o Juízo singular enfrente a matéria.

Entender  de  forma  diversa  seria  criar  situação  de  singular 
peculiaridade,  em que  eventual  omissão  seria  identificada  pelo  Tribunal,  com o 
consequente  retorno dos autos  para  a  prolação de uma nova decisão,  aditiva à 
primeira,  inaugurando-se, com isto, toda uma nova fase no procedimento, com a 
possibilidade de interposição de recursos apelatórios pelos interessados, gerando, 
por via colateral, o retardamento, ainda maior, da entrega da prestação jurisdicional.

Com  amparo  em  tais  argumentos,  passa-se  à  análise  dos 
requisitos necessários à implementação das benesses legais a que fizerem jus os 
apelantes.

DO REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA

Enfrentando  a  vedação  imposta  pelo  art.  2°,  §  1°27,  da  Lei 
8.072/1990, com a redação conferida pela Lei n. 11.464/07, o STF 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 referido28:

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 deferida. (grifamos).

 
Colhe-se  do  voto,  proferido  pelo  Exmo.  Ministro  Gilmar 

Mendes:

27Lei 8.072/1990 - Art. 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).
28(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).
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“Inicialmente,  observo  que  o  Juízo  da  2ª  Vara  Criminal  da 
Comarca  de  São Paulo,  ao  proferir  sentença  condenatória, 
entendeu que o paciente deveria iniciar o cumprimento da pena 
privativa de liberdade no regime inicial fechado, nos termos do 
art.  2º,  § 1º,  da Lei  8.072/90, com a redação dada pela Lei  
11.467/07.

Por oportuno, transcrevo esse dispositivo:

Lei 8.072/90 - Art. 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.

No  ponto,  ressalto  que  guardo  reservas  quanto  ao 
entendimento exarado pelo juízo de origem e também quanto 
ao disposto nesse dispositivo.

Deveras,  o  STF  já  teve  a  oportunidade,  por  ocasião  da 
análise  do  julgamento  do  HC  n.  82.959/SP,  de  declarar, 
incidenter  tantum,  a  inconstitucionalidade  da  antiga 
redação  do  art.  2º,  §  1º,  da  Lei  n.  8.072/90,  a  qual 
determinava que os condenados por crimes hediondos ou 
a  eles  equiparados deveriam cumprir  a  pena  em regime 
integralmente fechado.

Naquele  caso,  ficou  assentado  que  essa  imposição  iria  de 
encontro ao princípio constitucional da individualização da pena 
(CF, art. 5º, XLVI).

Pois bem. Sobreveio a Lei n. 11.464/2007 que, ao promover 
mudanças no já mencionado art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, 
determinou que a pena agora fosse cumprida no regime inicial 
fechado.

É aqui  que faço uma  indagação:  Esse dispositivo,  em sua 
nova redação, não continuaria a violar o princípio constitucional 
da individualização da pena?

Essa discussão, inclusive, já vem sendo alvo de debates nas 
instâncias inferiores e inequivocamente acabará por ser trazida 
à apreciação desta Suprema Corte.

No ponto, destaco, ainda, à guisa de ilustração, julgado recente 
proferido pelo próprio STJ que, ao analisar o HC n. 149.807/SP 
lá  impetrado,  concluiu  pela  inconstitucionalidade  desse 
dispositivo,  ao  fundamento  de  que,  a  despeito  das 
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modificações preconizadas pela Lei n. 11.464/2007, persistiria 
ainda a ofensa ao princípio constitucional da individualização 
da pena e, também, da proporcionalidade.

No caso concreto, com fundamento nessas considerações, 
entendo  que  o  disposto  na  Lei  dos  Crimes  Hediondos 
(obrigatoriedade  de  início  do  cumprimento  de  pena  no 
regime  fechado)  deve  ser  superado.  É  que  o  paciente 
preenche os requisitos previstos no art. 33, § 2º, c, do CP, 
para o início do cumprimento de pena no regime aberto. 
(grifamos).

Desta forma, o regime inicial para o cumprimento da pena será 
aquele cabível segundo as regras do art. 33 do Código Penal.

No caso em disceptação, tendo em vista que a pena definitiva, 
aplicada a causa especial de diminuição do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006, em 
relação a José Artu Felipe dos Santos, foi reduzida em 1/2  (metade), passando,  
para  2  (dois)  anos  e  6  (seis)  meses  de  reclusão  e  1  (um)  ano  de  detenção, 
considerando, inclusive a incidência do concurso material  e, que a reprimenda de 
Mayara da Silva Fragoso, foi minorada para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,  
tem-se que os censurados preenchem o requisito objetivo previsto no art. 33, § 2°, 
“c”29 do Código Penal.

Lado outro, as circunstâncias judiciais, conforme visto, foram, 
em  sua  maioria,  consideradas  favoráveis  aos  sentenciados,  o  que  atende  à 
exigência do art. 33, § 3°30, do Código Penal.

Ademais, deve-se levar em conta, para o estabelecimento do 
regime adequado, o que dispõe o enunciado de súmula n° 440 do STJ31, a que faz 
referência o precedente abaixo32:

HABEAS  CORPUS.  ROUBO  DUPLAMENTE 
CIRCUNSTANCIADO.  FIXAÇÃO  DE  REGIME  PRISIONAL 
MAIS  GRAVOSO.  INEXISTÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO. 

29CP - 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. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[…];
§  2º  -  As  penas  privativas  de  liberdade  deverão  ser  executadas  em forma  progressiva, 

segundo o mérito do 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)

[…];
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá,  

desde o início, cumpri-la em regime aberto.
30 § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos  
critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
31STJ – SÚMULA nº 440 - Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de 
regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na  
gravidade abstrata do delito.
32(HC 201.789/SP, Rel. MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2011, 
DJe 14/11/2011).
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IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  440/STJ.  CAUSAS  DE 
AUMENTO DE PENA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL ALÉM DO 
MÍNIMO  LEGAL.  AUSÊNCIA DE  MOTIVAÇÃO  ADEQUADA. 
SÚMULA 443/STJ.
1.  Fixada  a  pena-base  no  mínimo  legal  e  inexistindo 
circunstâncias  judiciais  desfavoráveis,  não  é  possível  o 
agravamento do regime inicial  de cumprimento da pena. 
Súmula 440/STJ.
[...]
3. Ordem concedida para fixar o regime inicial semiaberto de 
cumprimento da pena. Ordem concedida de ofício, para reduzir 
a  majoração  da  reprimenda,  pela  incidência  das  causas  de 
aumento, à fração mínima de 1/3. (grifamos).

Portanto,  a  sentença  deve  ser  reformada,  também  neste 
capítulo, a fim de que seja estabelecido o regime aberto para o cumprimento inicial 
da pena.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 
DIREITOS.

Embora  o  §  4°  do  art.  33  e  o  art.  44,  ambos  da  Lei 
11.343/200633, vedem, expressamente, a substituição da pena privativa de liberdade 
por restritiva de direitos, a jurisprudência firmada no âmbito do STF estabeleceu a 
possibilidade da sua conversão.

A propósito, vide julgado neste sentido34:

EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  CONSTITUCIONAL.  PENAL. 
TRÁFICO  DE  ENTORPECENTE.  SENTENÇA 
CONDENATÓRIA.  PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE 
DIMINUIÇÃO  EM  PATAMAR  MÁXIMO.  AUSÊNCIA  DE 
FUNDAMENTAÇÃO  NA  SENTENÇA.  PROCEDÊNCIA. 

33Lei n. 11.343/2006 - Art. 33. 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, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 
(mil e quinhentos) dias-multa.

[…];
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 

um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja 
primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização 
criminosa.     (Vide Resolução nº 5, de 2012)

Art. 44.  Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e 
insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas 
penas em restritivas de direitos.

Parágrafo  único.   Nos  crimes  previstos  no  caput  deste  artigo,  dar-se-á  o  livramento 
condicional  após  o  cumprimento  de  dois  terços  da  pena,  vedada  sua  concessão ao  reincidente 
específico. 
34(HC  105768,  Relator(a):   Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  Primeira  Turma,  julgado  em  10/05/2011, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 31-05-2011 PUBLIC 01-06-2011)
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SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 
RESTRITIVA  DE  DIREITOS:  POSSIBILIDADE.  ORDEM 
CONCEDIDA.
[…];
3. O  Supremo  Tribunal  Federal  assentou  serem 
inconstitucionais  os  arts.  33,  §4º,  e  44,  caput,  da  Lei  n. 
11.343/2006, na parte em que vedavam a substituição da 
pena privativa  de  liberdade por  restritiva  de  direitos  em 
condenação  pelo  crime de  tráfico  de  entorpecentes (HC 
97.256,  Rel.  Min.  Ayres  Britto,  sessão  de  julgamento  de 
1º.9.2010, Informativo/STF 598).
4. Ordem concedida. (grifamos).

Acresça-se que, em cumprimento ao que foi decidido pelo STF, 
a expressão vedando a conversão da pena corporal em restritiva de direitos, contida 
no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas, foi suspensa pelo Senado Federal através da 
Resolução n° 535, de 16 de fevereiro de 2012.

Importante ressaltar também que a pura e simples substituição 
da reprimenda, desprovida de uma análise percuciente dos elementos colacionados 
aos  autos,  a  nosso  aviso,  poderá  ensejar  até  perigoso  estímulo  para  que  os 
infratores, sintam-se albergados pela tão alardeada sensação de impunidade.

No caso dos autos, além da condenação por infração ao art. 33 
da Lei 11.343/2006,  José Artu Felipe dos Santos também foi sentenciado por ter 
infringido o art.  12 da Lei 10.826/2003, de modo que, face ao inequívoco propósito 
retributivo e pedagógico da reprimenda, temos que a substituição da pena, não seria 
a alternativa mais viável.

Lado outro,  o delito de tráfico, em razão do qual a apelante 
Mayara da Silva Fragoso foi condenada, materializou-se sem violência ou grave 
ameaça contra a pessoa e a pena privativa de liberdade, depois de aplicada a causa 
especial de diminuição disposta no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006, foi reduzida 
para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, o que atende ao requisito objetivo 
traçado no art. 44, I36, do Código Penal.

Outrossim, dos autos não se extrai qualquer informação de que 
a  sentenciada  seja  reincidente  em  crime  doloso,  bem  como  as  circunstâncias 
judiciais do art. 59 do CP foram, em sua maioria, consideradas em seu favor, de 
modo que os requisitos subjetivos, previstos nos incisos II37 e III38 do art. 44 do CP, 

35Senado Federal – Resolução nº 05/2002 - Art. 1º É suspensa a execução da expressão "vedada a  
conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de  
2006, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do 
Habeas Corpus nº 97.256/RS.
36Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, 
quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998).

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido 
com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for  
culposo; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998).
37II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
38III  – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem 
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também estão satisfeitos.

Sendo assim, deve a sentença ser reformada, também neste 
capítulo,  a fim de que a pena privativa de liberdade imposta a  Mayara da Silva 
Fragoso seja substituída por duas restritivas de direitos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,  dou parcial provimento à apelação, apenas 
para:

I) Em relação ao apelante José Artu Felipe dos Santos, tornar 
definitiva a pena privativa de liberdade fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão, 1 (um) ano de detenção e 260 (duzentos e sessenta dias-multa, à base de 
1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato e, de ofício,  
fixar o regime inicialmente aberto.

II)  Em relação a apelante  Mayara da Silva  Fragoso,  tornar 
definitiva a pena privativa de liberdade fixada em  1 (um) ano e 8 (oito) meses de 
reclusão,  mais  166  (cento  e  sessenta  e  seis)  dias-multa,  à  base  de  1/30  (um 
trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do fato e, de ofício, fixar o 
regime  inicialmente  aberto  e  substituir  a  pena  privativa  de  liberdade  por  duas 
restritivas  de  direitos,  consistentes  em  prestação  de  serviços  à  comunidade  e 
limitação de fim de semana, nos termos dos arts. 43, IV39 e VI40, 44, § 2°41, 4642 e 
4843 do Código Penal,  em locais  e  horários a serem designados pelo Juízo das 

como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação dada 
pela Lei nº 9.714, de 1998).
39CP - Art. 43. As penas restritivas de direitos são: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

[…]
IV – prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; (Incluído pela Lei nº 7.209, 

de 11.7.1984 , renumerado  com alteração pela Lei nº 9.714, de 25.11.1998).
40VI – limitação de fim de semana. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984, renumerado  com 
alteração pela Lei nº 9.714, de 25.11.1998).
41§ 2º - Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma 
pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída 
por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. (Incluído pela Lei nº 
9.714, de 1998).
42Art. 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).

§ 1º - A prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas consiste na atribuição 
de tarefas gratuitas ao condenado.  (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).

§ 2º - A prestação de serviço à comunidade dar-se-á em entidades assistenciais, hospitais,  
escolas, orfanatos e outros estabelecimentos congêneres, em programas comunitários ou estatais. 
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).

§ 3º - As tarefas a que se refere o § 1º serão atribuídas conforme as aptidões do condenado,  
devendo ser cumpridas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não 
prejudicar a jornada normal de trabalho. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).

§ 4º - Se a pena substituída for superior a um ano, é facultado ao condenado cumprir a pena 
substitutiva em menor tempo (art. 55), nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada.  
(Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998).
43Art.  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)

Parágrafo único - Durante a permanência poderão ser ministrados ao condenado cursos e 
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Execuções, consoante prescrevem os arts. 14944 e 15145 da Lei  7.210/1984.

III) Ficam mantidos os demais termos do édito condenatório.

IV)  Observadas  as  cautelas  legais,  expeça-se  o  alvará  de 
soltura em favor dos apelantes, se por outro motivo não estiverem presos.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor 
Desembargador  João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele 
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho 
Júnior,  relator,  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  revisor,  Joás  de  Brito  Pereira  Filho. 
Ausente Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  José 
Marcos Navarro Serrano, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de 
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João 
Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator

palestras ou atribuídas atividades educativas.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
44Lei  7.210/1984 - Art. 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;

II - determinar a intimação do condenado, cientificando-o da entidade, dias e horário em que 
deverá cumprir a pena;

III - alterar a forma de execução, a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de 
trabalho.

§ 1º - o trabalho terá a duração de 8 (oito) horas semanais e será realizado aos sábados,  
domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, nos 
horários estabelecidos pelo Juiz.

§ 2º - A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento.
45Lei  7.210/1984 - Art. 151. Caberá ao Juiz da execução determinar a intimação do condenado,  
cientificando-o do local, dias e horário em que deverá cumprir a pena.

Parágrafo único. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento.
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