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ACÓRDÃO
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APELAÇÃO CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.  DOSIMETRIA  DA
PENA.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.  MOTIVO  E
CONSEQUÊNCIA  DO  CRIME  VALORADA  DE
MANEIRA INIDÔNEA. READEQUAÇÃO. REPRIMENDA
FIXADA NO  PATAMAR  MÍNIMO.  IMPOSSIBILIDADE
DE  APLICAÇÃO  DA  ATENUANTE  DE  CONFISSÃO
(ART. 65, III, “D”, DO CP). SÚMULA 231 DO STJ. CAUSA
DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º,
DA  LEI  Nº  11.343/2006.  APLICAÇÃO  NO  PATAMAR
MÍNIMO  DESPIDA  DE  FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. CONSTATAÇÃO. PRECEDENTES NO STJ.
NECESSIDADE  DE  REDIMENSIONAMENTO  PARA O
ESCALÃO MÁXIMO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE  LIBERDADE  POR  RESTRITIVA
DE  DIREITO.  CABIMENTO.  PREENCHIMENTO  DOS
REQUISITOS  LEGAIS. PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO.

–  Deve-se  proceder  ao  redimensionamento  da  pena-base
cominada, quando o juízo singular, à ocasião da análise das
circunstâncias  judiciais  (motivo  e  consequências  do  crime),
apresenta  uma  fundamentação  inidônea,  não  justificando  a
exasperação da reprimenda. Fixação da pena-base no patamar
mínimo.

– Fixada a pena-base no patamar mindinho, não é possível a
diminuição  daquela  para  montante  inferior  ao  mínimo legal
(Súmula 231 do STJ).

– Contraria o entendimento consolidado da jurisprudência do
STJ a decisão que, em reconhecendo fazer jus a ré à minorante
fracionária prevista no art.  33,  § 4º,  da Lei nº  11.343/2006,
aplica-a  em  seu  patamar  mínimo,  sem,  contudo,  justificar
adequadamente  tal  procedimento  em  qualquer  elemento  do
caso  concreto.  Circunstância  que  enseja  o  necessário



redimensionamento da fração reducional ao seu máximo nível
de 2/3 (dois terços).

-  Preenchidos  os  requisitos  do  art.  44  do  CP,  mostra-se
indicado  o  pedido  de  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade por restritiva de direito. 
 
VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos

acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo para reduzir
a pena, substituí-la por duas restritivas de direito e alterar o regime para o aberto,
nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por Ana  Cristina
Pontes de Araújo  contra a sentença das fls. 215/216, prolatada pelo Juízo de Direito
substituto da 1ª Comarca de Sapé, Juíza Shirley Abrantes Moreira Régis, nos autos da
ação penal acima numerada, promovida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba,
complementado  a  sentença  condenatória  de  fls.  136/137v, aplicou  a  pena  de  04
(quatro)  anos  e  02  (dois)  meses  de  reclusão,  em  regime  semiaberto,  além  do
pagamento de  570 (quinhentos  e  setenta)  dias-multa,  pela  prática  do  crime de
tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2000). 

Exsurge da inicial acusatória (fls.  02/02v) que, no dia 23  de
fevereiro de 2015, a acusada foi interceptada pela Polícia Rodoviária Federal, no posto
conhecido como “Café do Vento”, oportunidade em que portava 845 g (oitocentos e
quarenta  e  cinco gramas)  da  substância  entorpecente  conhecida  popularmente  como
maconha.  A  acusada  estava  sendo  conduzida  por  um  transporte  alternativo,  cujo
motorista  não tinha ciência  sobre a  referida ilicitude,  porém,  ao  ser  abordada pelos
policiais, a apelante confirmou ser proprietária da droga.

Diante desses fatos, o parquet estadual denunciou a acusada
pela  prática  de  tráfico  ilícito  de  substância  entorpecente  (art.  33  da  Lei
11.343/2006).

Devidamente notificada, a ré apresentou alegações preliminares
(fls. 30/32), argumentando, genericamente, discordar dos termos da acusação inicial.

Recebida a denúncia em 14/07/2015  (fl. 67), a  ré foi
regularmente intimada  para  comparecer  à  audiência  de  instrução  e  julgamento,  em
obediência ao procedimento da Lei 11.343/2006.

Finda a instrução processual, a  denunciada  foi,  inicialmente,
sentenciada  pela  Juíza  Virgínia  de  Lima  Fernandes  Moniz  (fls.  136/137),  sendo
condenada, na seguinte forma pela prática do crime de tráfico de drogas: na primeira
fase da dosimetria, houve fixação da pena-base em 7 anos de reclusão e 500 dias-multa,
restando  imutável  na  segunda  fase,  tendo  em  vista  a  ausência  de  circunstâncias
agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, a pena foi reduzida em 1/3, diante da causa



especial  de  diminuição  de  pena  prevista  no  artigo  33,  §4º,  da  Lei  11.343/2006,
tornando-a definitiva em 4 anos e 8 meses de reclusão e 334 dias-multa.

Inconformada, a réu opôs embargos declaratórios, solicitando
a retificação da sentença, já que deixou de reconhecer a circunstância atenuante da
confissão, sendo o pleito prontamente atendido pelo juízo primevo, que reduziu a
pena e tornou-a definitiva em 4 anos e 4 meses de reclusão, além de 333 dias-multa.

Às fls. 210/212, foi proferida  decisão pela Câmara Criminal
deste Tribunal de Justiça, declarando, de ofício, a nulidade parcial da sentença,
devolvendo os autos ao juízo de primeira instância, a fim de que se  procedesse nova
dosimetria da pena, sobretudo as circunstâncias judiciais do artigo 59.

Às fls. 215/216, foi feito o reexame de pena, tendo a juíza da
primeva  cominado  a  pena  definitiva  de 04  (quatro)  anos  e  02  (dois)  meses  de
reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 570 (quinhentos e setenta)
dias-multa.

Devidamente intimada, a ré interpôs apelação criminal (fl. 223),
pleiteando, através das razões de fls. 224/238, redução da pena-base para o mínimo
legal.  Pugna,  igualmente,  pela  diminuição  da  pena  em  1/3  na  segunda  fase  da
dosimetria, tendo em vista a confissão do delito.  Já na terceira fase,  pretende que o
patamar de diminuição previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, seja aplicado em
sua fração máxima. Operada a diminuição da pena nas três fases da dosimetria, requer a
substituição da pena corporal por penas restritivas de direito, bem como que o início de
cumprimento ocorra no regime aberto.

 
Contrarrazões apresentadas  às  fls. 241/246, pugna  pela

manutenção da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de
Justiça Francisco Sagres Macedo Vieira, opinou pelo provimento parcial do recurso,
para que seja aplicada a causa de diminuição do art.  33, § 4º, da Lei 11.343/06, na
fração de ½ (um meio), aplicando o regime inicial aberto e substituindo a pena privativa
de liberdade por restritiva de direito; ou alternativamente, que sejam reduzidos os dias-
multa.

É o relatório.
VOTO:

Do  exame  do  apelo  defensivo,  verifica-se  que  a  defesa  se
insurge tão somente em face da dosimetria da pena realizada pelo juiz de primeiro grau.

Sabe-se  que  o  deleito  previsto  no  art.  33  da  Lei  11.343/06
(tráfico de drogas) prevê a pena entre 05 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão.

No caso, a magistrada aplicou a pena-base de 06 (seis) anos de
reclusão, além de 600 dias-multa, tendo considerado desfavorável à ré os motivos e as
consequências  do  delito. Em  seguida,  por  reconhecer  a  presença  da  atenuante
confissão espontânea, diminuiu de 01 ano a reprimenda, resultando em 05 (cinco)
anos de reclusão, além de 570 dias-multa. Na terceira fase, reconheceu a causa de
diminuição prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, diminuiu a pena de 1/6, o que



ensejou a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de
475 (quatrocentos e setenta e cinco) dias-multa. 

No  caso  em  tela,  magistrada  ao  fixar  pena-base,  considerou
desfavoráveis  as  seguintes  circunstâncias  judiciais  (art.  59  do  CP):  motivo  e
consequências do delito.

No tocante ao motivo,  a magistrada indicou a busca do lucro
fácil pela ré. Ocorre que tal justificativa, além de genérica, insere-se no próprio tipo
penal  do  art.  33  da  Lei  nº  11.343/06,  razão por  que  não pode ser  utilizada  para  a
exasperação da pena. 

Outrossim,  também  reputo  inidônea,  para  fins  de  valoração
negativa das consequências do delito, a genérica alegação de riscos para o meio social,
uma vez que esta resta dissociada do quadro fático do caso em exame. 

Nesse sentido, destaco o posicionamento do C. STJ:

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 8 ANOS DE
RECLUSÃO,  EM  REGIME  PRISIONAL  FECHADO.  PLEITO  DE
REDUÇÃO  DA  PENA-BASE.  VALORAÇÃO  GENÉRICA  DE
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.  ELEMENTOS  INERENTES  AO  TIPO
PENAL VIOLADO. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS
CIRCUNSTÂNCIAS  DO  DELITO.  VARIEDADE  E  NATUREZA  DA
DROGA APREENDIDA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE.
APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA
LEI  N.  11.343/2006.  PACIENTE  REINCIDENTE.  IMPOSSIBILIDADE.
REGIME  INICIAL  FECHADO.  MANUTENÇÃO.  CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL  DESFAVORÁVEL.CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
EVIDENCIADO.  HABEAS  CORPUS  NÃO  CONHECIDO.  ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do
julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do
agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância
dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
- A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como
juízo  de  reprovabilidade  sobre  a  conduta,  apontando  maior  ou  menor
censurabilidade do comportamento do réu.  Não se  trata  de  verificação da
ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela
prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do
agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.
- Na espécie, o sentenciante, no que foi acompanhado pelo acórdão recorrido,
não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal, deixando de
minudenciar  a  maior  reprovabilidade  da  conduta  praticada,  assentando
apenas,  de  forma genérica,  a  culpabilidade  exacerbada,  ressaltando que  a
culpabilidade  ressoa  grave,  traduzida  na  intensa  reprovação  pessoal  da
conduta,  não  se  podendo  olvidar  que  o  réu  poderia  ter  se  comportado
conforme  o  direito,  em  afronta  ao  art.  93,  IX,  da  CF/88,  que  exige  a
motivação das decisões judiciais.Precedentes.
-  Os  motivos  do  crime,  quando  inerentes  ao  crime  de  tráfico,  não
justificam  a  exasperação  da  pena-base,  pois  já  considerados  pelo
legislador para cominar a pena em abstrato. Em decorrência, a busca do
lucro  fácil  em  detrimento  de  qualquer atividade  lícita,  registrada  na
sentença e mantida pelo acórdão impugnado como fundamento para a
valoração  desfavorável  de  dito  vetor,  é  elemento  intrínseco  ao  tipo
descrito  no  art.  33  da  Lei  n.  11.343/2006  e  evidencia,  portanto,  o



constrangimento  ilegal,  ante  o  vício  de  fundamentação  do  decisum.
Precedentes.
- Nessa mesma esteira, o magistrado apresentou fundamentação genérica e
abstrata  quanto  à  indicação  do  desvalor  dos  vetores  referentes  à
personalidade  do  agente  (reveladora  de  desvalor  ético-social)  e  das
consequências  do  delito  (consequências  do  crime  danosas,  pelo
financiamento e estímulo do comércio de entorpecentes,  a qual gera a
degeneração física, moral e psíquica do ser humano), devendo, também
em relação a tais circunstâncias, proceder-se ao decote da exasperação
da pena-base. - Resulta incólume, porém, o aumento da pena-base em razão
da natureza e da variedade dos entorpecentes apreendidos - maconha e crack
- devidamente considerados na primeira fase da dosimetria, nos termos do
determinado pelo art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reduzir as
penas aplicadas ao paciente,  quanto ao delito de tráfico, para 6 anos e 10
meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 500 dias-multa, mantidos os
demais termos da condenação quanto ao delito de porte ilegal de arma de
fogo.
(HC  395.081/PE,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO  DE  DROGAS.  EXASPERAÇÃO  DA  PENA-BASE.
ELEMENTOS  PRÓPRIOS  DO  TIPO  PENAL  E  CONSIDERAÇÕES
GENÉRICAS ACERCA DA GRAVIDADE DO DELITO. FUNDAMENTOS
INIDÔNEOS.  NECESSIDADE  DE  READEQUAÇÃO.  CAUSA  DE
DIMINUIÇÃO DO ART.33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E
QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA MODULAR A FRAÇÃO
DE  REDUÇÃO.  POSSIBILIDADE.  REGIME  PRISIONAL.  PENA
INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS.
MODO  ABERTO.  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE  POR  RESTRITIVA  DE  DIREITOS.  APLICABILIDADE.
MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)3.  A busca do lucro fácil,  o  propósito  doloso do paciente,  os efeitos
sociais negativos da droga e o sucesso na entrega do entorpecente não são
argumentos idôneos para exasperar a pena-base, pela aferição negativa
dos vetores da culpabilidade, dos motivos e consequências do delito, uma
vez  que  se  tratam  de  dados  inerentes  ao  próprio  tipo  penal  e  estão
desvinculados do contexto fático dos autos, sendo de rigor a readequação
da  reprimenda  inicial,  diante  da  manifesta  ilegalidade  verificada.
Ademais, a teor da Súmula 444, "é vedada a utilização de inquéritos policiais
e ações penais em curso para agravar a pena-base".
9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para fixar a
pena-base no mínimo legal, resultando a sanção definitiva do paciente em 3
anos e 4 meses de reclusão, mais pagamento de 333 dias-multa, bem como
para  fixar  o  regime  aberto  e  substituir  a  pena  privativa  de  liberdade  por
restritiva de direito, a ser estabelecida pelo Juízo Execução. (HC 405.499/ES,
Rel.  Ministro  RIBEIRO  DANTAS,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
03/08/2017, DJe 14/08/2017)

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE  DROGAS.  DOSIMETRIA.  PENA-
BASE. MOTIVOS DO CRIME. ARGUMENTOS INERENTES AO TIPO
PENAL. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ART. 42 DA LEI
11.343/2006.  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  ORDEM  CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1.  A ânsia  pelo  lucro  fácil  constitui  elemento  inerente  ao  tipo  penal
violado  (tráfico  de  drogas),  não  podendo,  por  isso  mesmo,  ensejar  a
valoração negativa dos motivos do crime.
(...)4. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, a fim de
reduzir  em  parte  a  pena-base  e  reconhecer  a  atenuante  da  confissão
espontânea e, por conseguinte, tornar a reprimenda do delito definitiva em 5
anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.



(HC  214.218/MS,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA
TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 20/04/2016)

Dessa forma, decotando os motivos e consequências do delito,
não restam circunstâncias judiciais a serem consideradas, de rigor a redução da pena-
base  para o  patamar mínimo,  qual  seja,  de  05  anos  (cinco)  de  reclusão e  500
(quinhentos) dias-multa.

Quanto à  segunda fase da dosimetria da pena, conforme já foi
dito  acima,  a  Juíza  monocrática  reconheceu,  de  forma  expressa  a  atenuante  de
confissão espontânea, contudo, considerando a nova fixação da pena-base (05 anos
de reclusão), deixo de aplicar a circunstância atenuante, uma vez que impossível,
nesse momento em patamar inferior ao patamar mínimo. Aplicação da Súmula 231
do C. STJ. 

Pugna o  recorrente  que o patamar  de  diminuição previsto  no
artigo  33,  §4º,  da Lei  de Drogas,  seja  aplicado em sua fração máxima.  No caso,  a
julgadora de primeiro grau diminui de 1/6 a reprimenda, postulando a sentenciada a
incidência da fração de 2/3.

Ao  estabelecer  o  suso  mencionado  benefício  em  favor  da
apelante, declara a julgadora:

“(...) Como a ré preenche os requisitos do § 4º do artigo  33 da Lei   nº
11.343/06,  diminuo  a  pena  em  um  sexto,  deixando-a  definitiva  em  04
(quatro)  anos e  02 (dois)  meses  de reclusão e 475 dias-multa,  diante da
ausência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.”  (fls. 215)

A incidência do elemento redutor previsto no § 4º do art. 33 da
Lei 11.343/06 reclama o preenchimento dos 04 (quatro) vetores legais, quais sejam: (1)
que o agente seja primário; (2) que possua bons antecedentes; (3) que não se dedique às
atividades delituosas; e (4) que não integre organização ou facção criminosa.

Assim, não tendo o legislador estabelecido os parâmetros para a
escolha  entre  a  menor  e  a  maior  fração  indicada  para  a  mitigação,  devem  ser
consideradas, pelo julgador, as circunstâncias do caso concreto.

De fato, o juízo julgador, em sua decisão, ao reconhecer fazer
jus  a  apelante  à  minorante  fracionária  supramencionada,  aplicou-a  em seu  patamar
mínimo,  sem, contudo,  justificar adequadamente  tal  procedimento em qualquer
elemento do caso concreto, contrariando o entendimento dominante no Eg. STJ, que
orienta o magistrado a lançar mão, nesse caso, do patamar máximo de minoração.

Nesse sentido, o STJ: verbis,

“HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE  DROGAS.  MINORANTE
PREVISTA NO ART. 33, § 4º,  DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DO
REDUTOR.  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA.
REGIME  INICIAL  ABERTO  E  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA.
POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Não é dado à Corte estadual, em recurso exclusivo da defesa, trazer aos
autos fato novo - em relação ao qual não teve a defesa oportunidade de, em
amplo procedimento e na via ordinária, se defender e de produzir provas em
sentido  contrário  -  para  justificar  a  incidência  da  minorante  em  patamar
abaixo do máximo legal, sob pena de incorrer-se na inadmissível reformatio



in pejus.
2. Ao lançar mão do fundamento de que o acusado se dedicaria a atividades
criminosas, ainda que haja mantido a incidência do redutor na fração aplicada
pelo Juiz,  a defesa foi  pega de surpresa com fundamento novo, até  então
inexistente nos autos, em relação ao qual não teve ampla oportunidade de se
defender e de produzir provas que refutassem tal alegação.
3.  O  simples  fato  de  o  paciente  não  haver  comprovado  o  exercício  de
atividade lícita não pode, evidentemente,  levar à conclusão contrária,  qual
seja, a de que se dedica a atividades criminosas, até porque o desemprego,
diante da realidade social brasileira, representa, na verdade, um infortúnio de
boa parte da população, e não algo tencionado.
4.  Embora seja  certo  que  o  juiz,  ao  reconhecer  a  presença dos  quatro
requisitos  necessários  ao  reconhecimento  da  minorante,  não  esteja
obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena - já que possui
plena discricionariedade para aplicar a redução no quantum que entenda
suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado
-, dúvidas não há de que a diminuição da pena em percentual menor do
que  2/3  deve  ser  concretamente  fundamentada,  o  que  não  ocorreu  na
espécie.
5. Uma vez que o paciente era tecnicamente primário ao tempo do delito,
teve a pena-base fixada no mínimo legal, foi condenado a reprimenda inferior
a 4 anos de reclusão e foi agraciado com a minorante prevista no § 4º do art.
33 da Lei n. 11.343/2006 - a qual visa, justamente, a beneficiar o "traficante
ocasional" -,  o  regime aberto é  o  que se mostra  o mais  adequado para  a
prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33, § 2º, "c",
e § 3º, do Código Penal, com observância também ao disposto no art. 42 da
Lei n. 11.343/2006. A favorabilidade de todas essas circunstâncias também
evidencia que a substituição da pena se mostra, no caso, medida socialmente
recomendável, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.
6. Ordem concedida para: a) aplicar em 2/3 a causa especial de diminuição
prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, por conseguinte, reduzir a
reprimenda do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166
dias-multa;  b) fixar  o regime aberto;  c)  determinar a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos”. (Grifei e destaquei)
(STJ - HC 387244 / SP 2017/0021880-3 – Relator(a): Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ - Órgão Julgador - T6 - SEXTA TURMA - Data do
Julgamento: 07/03/2017 - Data da Publicação/Fonte: DJe 14/03/2017)

Dessa  forma,  modifico  a  proporção  utilizada  pelo  juízo
monocrático, no tocante à análise das causas especiais de aumento e de diminuição de
pena, para, em decorrência da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº
11.343/2006,  operar a redução da novel pena-base em 2/3 (dois terços), restando
definitivamente cominada em 01 (um) ano e 08 (oito)  meses  de reclusão,  e  166
(cento  e  sessenta  e  seis)  dias-multa,  ante  a  inexistência  de  outros  elementos  e
circunstâncias a considerar.  Fixo o regime aberto para o início do cumprimento de
pena.

Por fim, quanto ao  pedido de substituição da pena privativa
de  liberdade  por restritiva  de  direito,  vale-se  anotar  que  o  Superior  Tribunal  de
Justiça e o Supremo Tribunal Federal entendem que não existe óbice na Lei de Drogas
para a concessão do citado benefício quando preenchidos os requisitos legais do art. 44
do Código Penal. Confira-se:

HABEAS  CORPUS.  PENAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
RECONHECIMENTO  DA CAUSA DE  DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO
PRIVILEGIADO.  SUBSTITUIÇÃO  DE  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE  POR  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.  PREENCHIMENTO
DOS  REQUSIITOS  LEGAIS.  POSSIBILIDADE.  DIREITO
RECONHECIDO  PELO  MAGISTRADO  DE  PISO.  ORDEM



CONCEDIDA.  I  –  As  penas  restritivas  de  direitos  são  autônomas  e
substituem  as  privativas  de  liberdade,  quando:  (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; (ii) o réu não for reincidente em
crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a
personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias
indicarem que essa substituição seja suficiente (redação do art.  44 do
Código Penal). II – O condenado que preenche esses requisitos faz jus à
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III
-  Ordem  concedida  para  restabelecer  a  sentença  proferida  pelo
magistrado  de  piso,  que  decidiu  pela  substituição.
(HC  138828,  Relator(a):  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Segunda
Turma,  julgado  em  30/05/2017,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-124
DIVULG 09-06-2017 PUBLIC 12-06-2017)

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL. REGIME PRISIONAL. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  FAVORÁVEIS.  MODO  ABERTO.
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR
RESTRITIVAS  DE  DIREITO.  POSSIBILIDADE.  AGRAVO  NÃO
PROVIDO.
1. Estabelecida a pena em 1 ano e 8 meses, sendo primário o réu e favorável a
análise das  circunstâncias  judiciais,  o  regime aberto  é  o  adequado para o
cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código
Penal, sobretudo quando não expressiva a quantidade de droga apreendida -
26,8 g de maconha e 2,7 g de cocaína.
2. Preenchidos os requisitos legais, deve ser substituída a pena privativa de
liberdade por restritivas de direito, uma vez que suprimidas do texto legal,
mediante a Resolução n. 5/2012 do Senado Federal, os óbices que vedavam a
concessão da permuta legal aos condenados pelo delito de tráfico de drogas.
3. Agravo regimental não provido.
(AgInt no AREsp 1160960/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017)

Assim, considerando o  quantum da pena e a inexistência de
circunstâncias valoradas de forma negativa, nos termos do art. 44 do CP, mostra-se
pertinente  o  pleito  de  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por  duas
restritivas de direito, que devem ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante  o  exposto,  dou  provimento  parcial  ao  apelo  para
redimensionar a pena definitiva para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166
(cento  e  sessenta  e  seis)  dias-multa,  fixar  o  regime  aberto  e  substituir  a  pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo
das Execuções Penais. 

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando
também  os  excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha
Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos William de Oliveira (Juiz
de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador, vogal). 

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da Câmara Criminal  “Des.  Manoel  Taigy de



Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 17 de abril de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


