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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
 

 A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000767-60.2011.815.0551 – Comarca de 
Remígio

RELATOR      : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTES   : Lucilene da Silva Matias e Vinícius Xavier Nunes
ADVOGADO   : Ramon Dantas Cavalcante 
APELADA       : A Justiça Pública

  

 
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO  DE 
DROGAS. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 
Pleito absolutório. Impossibilidade. Autoria e 
materialidade evidenciadas.  Aplicação da 
minorante do §4º do art. 33 da Lei de Drogas no 
grau  máximo. Inviabilidade.  Natureza  e 
quantidade  de  droga  apreendida.  Fixação de 
regime de pena no inicialmente fechado. 
Modificação do regime prisional e substituição da 
pena  privativa  de  liberdade  por  restritivas  de 
direitos.  Possibilidade. Provimento  parcial  do 
apelo.

-  Não merece guarida o pedido de absolvição 
fundado em insuficiência de provas de participação 
dos réus no delito de tráfico de drogas, se 
comprovadas a materialidade e a autoria, através 
do Auto de Prisão em Flagrante, do Laudo de 
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constatação   e depoimentos testemunhais. 
Ademais,  os depoimentos de policiais assumem 
relevante valor probante quando se encontra em 
plena sintonia com o conjunto probatório.

- In casu, as peculiaridades do caso concreto, 
sobretudo, a natureza e a quantidade da droga 
apreendida,  recomendam a utilização de uma 
fração mediana, qual seja, 1/3  referente  a 
minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de 
Drogas.

– Tendo os acusados sido condenados as penas 
de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão 
e inexistindo qualquer dado concreto que justifique 
a  imposição  de  regime  mais  severo,  cabível  se 
mostra a inserção dos apelantes em regime aberto, 
nos termos do art.33, §2°, 'c', c/c Súmula n°719, 
do STF.

-  Preenchidos  os  requisitos  do  art.  44  do  CP,  é 
direito subjetivo dos recorrentes que suas penas 
corporais  sejam  substituídas  por  restritivas  de 
direitos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

 
Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, DAR PROVIMENTO 
PARCIAL  AO APELO  para,  mantendo  a  condenação,  modificar  o 
regime prisional  para o  aberto  e  substituir  a  pena privativa de 
liberdade por duas restritivas de direitos, em harmonia parcial com o 
parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Lucilene da 
Silva  Matias  e  Vinícius  Xavier  Nunes, à fl. 270, contra sentença que, 
julgando procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, 
condenou-os pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, descrito no art. 
33 da Lei nº 11.343/06. 
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A denúncia narra que, no dia 19 de setembro de 2011, 
na Rua Natal, no Bairro São Judas, cidade de Remígio/PB, os denunciados 
foram presos em flagrante por policiais militares com 11 (onze) pedras de 
crack, embaladas individualmente em papel plástico escondidas no 
telhado, além da quantia de R$ 31,00 (trinta e um) reais, encontrados 
enterrados no quintal da residência.

Após regular instrução, foi proferida sentença (fls. 
225/258), condenando os réus, pela prática do crime de tráfico de drogas, 
à pena idêntica e definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de 
reclusão,  a  ser  cumprida  no  regime  inicialmente  fechado  e  400 
(quatrocentos) dias-multa, estes no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) 
do salário mínimo vigente à época do fato. Negou o direito de recorrer em 
liberdade.

Embargos Declaratórios (fls. 265/267).

Acolhimento dos embargos declaratórios (fls. 289/289v).

Nas razões do presente recurso (fls. 306/321), a defesa 
requer para:

Lucilene da Silva Matias, a absolvição, sob a alegação de 
insuficiência probatória para embasar um édito condenatório. 
Alternativamente, pede, que a causa especial  de diminuição da pena 
prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas seja aplicada no percentual 
máximo determinado por lei; alteração do regime inicial de cumprimento 
da pena, alegando equívoco do magistrado a quo; e, substituição da 
sanção corporal por restritivas de direitos.

Vinícius Xavier Nunes, a redução em maior percentual 
quanto  à incidência do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06; alteração do 
regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o aberto; e, por 
fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 
direitos.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pela 
manutenção do veredicto guerreado (fls. 322/325, vol. II).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, 
através do parecer do Senhor Procurador de Justiça, Dr. Álvaro Gadelha 
Campos opinou pelo desprovimento do apelo, (fls. 334/336, vol. II).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
(Relator)
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Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade 
intrínsecos  (legitimidade,  interesse,  cabimento e inexistência de fato 
impeditivo e extintivo), e extrínsecos (tempestividade e regularidade 
formal), conheço do recurso. Inexistindo  preliminares  aventadas  pelas 
partes e/ou nulidades as quais tenha que conhecer de ofício, passo ao 
exame do mérito do apelo.

Consta nos autos que milicianos,  após  receberem 
denúncias anônimas de que existia um comércio de drogas, na Rua Natal, 
no Bairro São Judas, cidade de Remígio/PB, se dirigiram até o local,  e 
munidos  com  mandado  de  prisão,  constataram  na  residência  dos 
apelantes  11 (onze) pedras pequenas e 02 (duas) pedras maiores  de 
substância semelhante à crack, além da quantia de R$ 31,00 (trinta e um) 
reais.

Conforme relatado, a  apelante Lucilene da  Silva 
Matias  propugna  por sua absolvição, ad argumentum inexistência de 
provas suficientes para embasar o édito condenatório. Afirma que a 
condenação foi baseada em “suposto comportamento da recorrente em 
tentar obstacular a atuação policial”  e que as denúncias anônimas 
recebidas direcionavam o crime de tráfico em desfavor apenas do acusado 
Vinicius Xavier Nunes. 

Ab initio, importa destacar que, de acordo com as 
provas constantes dos autos, não há espaço para a absolvição, pois, 
evidenciadas, irrefutavelmente, a materialidade e a autoria delitivas.

A primeira está consubstanciada, notadamente, no Auto 
de Apreensão e  Apresentação (fl. 74) consistentes em 11 (onze) pedras 
pequenas de substância semelhante à crack, embaladas individualmente 
em papel plástico; 02 (duas) pedras maiores similar à crack com peso 
aproximado de 10g cada e R$ 31,00 (trinta e um) reais em dinheiro; e, 
pelo laudo constatação (fl. 86).

A autoria, por sua vez, inobstante a insatisfação 
defensiva, está comprovada desde os depoimentos prestados na esfera 
policial até a prova oral colhida ao longo da instrução criminal.

O policial Elton Sander Santos Araújo, quando inquirido 
na esfera policial, afirmou, com riqueza de detalhes, o que foi apreendido 
na casa dos réus quando da descoberta das drogas  no referido local (fl. 
71):

“(...) Que ao chegaram na residência do VINICIUS, o 
mesmo foi abordado e questionado onde estariam as 
drogas que seriam comercializadas; Que observou que, 
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de imediato, os cachorros foram soltos no quintal; Que 
o ViNICIUS disse que poderiam entrar e “virar a casa 
de cabeça para baixo”  que não iriam encontrar nada; 
Que o VINICIUS pediu para a mãe do mesmo prender 
os cachorros no banheiro e em seguida foi permitido ao 
condutor e aos demais policiais fazerem buscas na 
casa; que o agente LUIZ informou que, de acordo com 
as ligações anônimas as drogas estariam enterradas na 
areia do quintal; Que foram encontradas pedras de 
substância semelhante ao crack entre no telhado, onze 
pedras pequenas; Que continuando com as buscas 
entraram duas grandes (…) Que a esposa do 
conduzido LUCILENE foi questionada a respeito 
das drogas encontradas na casa, a mesma 
informou que não eram dela, eram do VINICIUS e 
que sempre era contra a prática criminosa do 
marido (...)” Destaquei.

Em juízo afirmou (mídia eletrônica à fl. 65):

“(...) Luís entrou em contato conosco dizendo que tinha  
recebido uma denúncia anônima dizendo que na casa 
do  acusado  tinha  chegado  usou  até  a  expressão  
“rapadura”; a gente foi lá para verificar se o acusado  
estava em casa depois pediu para entrar na casa para  
verificar  e  a  esposa  dele  colocou  dificuldades,  mas 
depois cedeu; a gente entrou na casa, no quintal (...)  
encontramos uma bolsa que tinha dinheiro enterrado e  
no  basculante  também  encontrei  uma  substância  
semelhante  ao  crack,  estava  enroladinho  da  mesma 
forma  que  eles  colocam  para  venda;  (…)  houve 
resistência ela alegou que o cachorro estava solto, que  
era  bravo,  mas  agente  conversou  com  ela  e  ela  
prendeu  o  cachorro  e  agente  entrou;(…) ela estava 
pronta para ser fornecida (…) a residência era dos dois, 
ela estava, mas ele não, ela ligou para ele e ele foi até 
o local (…) segundo informes eles forneciam drogas (…) 
as drogas estavam no quintal, o dinheiro também, o 
dinheiro estava enterrado e a droga estava entre as 
telhas escondidas (…)  os pedaços maiores eu encontrei 
entre um montante de telhas que tinha no chão (…) 
além das 11 (onze) pedras tinha duas maiores, essas 
duas maiores que ainda iam ser quebradas para fazer o 
varejo(...)”

Conflui para o mesmo fato, o depoimento judicial do 
policial militar Luiz Xavier da Silva Júnior, confira-se (mídia eletrônica à fl. 
65):

“(...) estavam sempre ligando informando que estava  
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havendo tráfico de drogas naquela casa e que tanto a  
esposa  como  o  marido  estavam  traficando  (…)  o  
dinheiro  estava  enterrado  e  as  drogas  nas  telhas,  
embaladas, prontas para o comércio (…) o dinheiro era  
miúdo pronto para troco(…) ela negou sempre, em todo  
momento ela negou,  inclusive colocou o cachorro no  
quintal  para  dificultar  (...)  foi  quando  pedimos  para  
amarrar o cachorro e fomos procurar no quintal (...) as  
denúncias eram em relação aos dois, ele e ela (…) .”

A apelante relatou em juízo (mídia eletrônica à fl. 65):

“(...) que os policiais chegaram com o mandado de 
prisão contra o marido e perguntaram se podiam 
revistar e disse que sim (...) encontraram 11 (onze) 
pedras de crack, que não sabe onde foram encontradas 
porque não sabia da existência que ficou até surpresa 
(...) que não foi encontrado mais nada, apenas as 11 
pedras; que não sabe dizer se tinha alguma coisa 
enterrada (…) que não é usuária de drogas (…) que 
convive com ele há 7 anos, que desconfiava que ele era 
usuário mas não tinha certeza (…) que desconfiava que 
ele era usuário porque de vez em quando os meninos 
que eram usuário de drogas iam lá em casa (...)”

O acusado Vinicius Xavier  Nunes  afirmou perante  a 
autoridade judicial (mídia eletrônica fl. 65):

''(…)que não vendia crack; (…) os policiais encontraram 
10 (dez) pedras de crack que estavam enterradas, eles 
encontraram também R$ 31,00 reais enterrados; 
estavam enterrados  para comprar mais drogas (…) 
que é usuário, que nunca vendeu (…) que sua esposa 
não sabia que ele era usuário de drogas(...)que 
comprava a droga na cidade de Arara, a droga era para 
ser consumida com Amaral (...)

Diante dos trechos colacionados, há provas concretas 
de que a  recorrente cometeu o delito tipificado no art. 33 da Lei de 
Tóxicos, vez que as declarações testemunhais se mostraram aptas a 
provar que a  ré Lucilene da Silva Matias utilizava a sua residência para 
comercializar entorpecentes.

A meu sentir, inexistem nódoas nos incriminadores 
relatos dos milicianos, não se vislumbrando qualquer indício de interesse 
em prejudicar a ora apelante. Ouvidos sem qualquer contradita, merecem 
indiscutível valor como meio de prova.
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A respeito do depoimento de policiais, os tribunais pá-
trios entendem pela sua validade, notadamente quando colhidos em juízo, 
com observância ao contraditório, bem como quando em consonância com 
as demais provas colhidas na instrução criminal:

“[...] 2. O depoimento de policiais pode servir de refe-
rência ao juiz na verificação da materialidade e autoria 
delitivas, podendo funcionar como meio probatório váli-
do para fundamentar a condenação, mormente quando 
colhido em juízo, com a observância do contraditório. 
[…].”  (STJ, HC 109300/SP, Relator Ministro AR-
NALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, DJe 
03/11/2008).

Por outro lado, o tráfico de droga é crime de perigo 
abstrato, que se consuma com a posse, a guarda ou depósito de 
substância entorpecente, sem necessidade da prática mercantil. A 
jurisprudência predominante é no sentido de que para a caracterização do 
crime de tráfico de entorpecentes não é, necessariamente, exigível a 
prática de atos de comércio, inclusive porque o delito, por sua própria 
natureza, é cometido na clandestinidade, bastando os veementes indícios 
existentes nos autos para caracterizar a figura do art. 33 da Lei de 
Drogas.

Eis jurisprudência recente a respeito, verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. 
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 
IMPOSSIBILIDADE. Quando o conjunto probatório 
harmônico demonstra, de forma clara, a 
materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito 
de drogas, restando comprovado que a apelante 
praticou verbo contido no artigo 33, caput, da Lei 
nº 11.343/06 (ter em depósito), a ratificação do 
édito condenatório é medida impositiva. Redução 
das penas. Causa de diminuição de pena prevista no 
artigo 33, §4º, da Lei de drogas. Percentual redutor. 
Preenchidos os requisitos legais e considerando que a 
minorante do artigo 33, §4º, da Lei antidrogas, trata-se 
de direito subjetivo, a acusada faz jus a aplicação 
dessa benesse, devendo levar em consideração às 
circunstâncias do caso concreto, mormente a 
quantidade e a natureza da substância ilícita 
apreendida, na escolha do percentual redutor. 
Alteração, de ofício, do regime prisional. Tem-se que 
está sedimentado tanto no Supremo Tribunal Federal 
quanto no Superior Tribunal de Justiça a adoção de 
regime mais brando ao condenado por crime de tráfico 
de drogas, em homenagem ao princípio da 
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proporcionalidade, devendo ser observado o disposto 
no artigo 33, §2º, do Código Penal. Substituição da 
pena aflitiva por restritivas de direitos. Inviabilidade. 
Não restando satisfeitos um dos requisitos objetivos 
elencados no artigo 44, inciso I, do Código Penal 
(porquanto a pena definitiva restou em patamar 
superior a quatro anos), inviável se mostra a conversão 
da reprimenda privativa de liberdade em restritivas de 
direitos, máxime porque as circunstâncias judiciais que 
orientam a possibilidade de permutação (art. 44, inc. 
III, do CP), bem como a quantidade e natureza das 
drogas apreendidas, indicam que a medida não se 
mostra socialmente recomendável. Precedentes do STJ. 
Recurso conhecido e parcialmente provido. Penas 
corpórea e pecuniária reduzidas. De ofício, alterado o 
regime prisional para o semiaberto”. (TJGO; ACr 
0368110-36.2011.8.09.0011; Aparecida de 
Goiânia; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. 
Roberto Horácio de Rezende; DJGO 04/04/2013; 
Pág. 426) . Destaquei.

Assim, diante da logicidade proporcionada pelo acervo 
probatório colhido ao longo da instrução e diante das circunstâncias em 
que foram apreendidas, não há como acolher a pretensão absolutória pela 
simplista alegação de que a droga não lhe pertencia e que não tem 
qualquer envolvimento com o tráfico, pois ao contrário do que alega a 
defesa, as provas coligidas durante a instrução são mais do que 
suficientes para ensejar a condenação da apelante pelo delito de tráfico de 
drogas. 

PLEITOS ALTERNATIVOS

Os  recorrentes  em comento,  pugnam pela: 1) 
aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas  no percentual máximo 
previsto por lei; 2) alteração do regime inicial de cumprimento da pena; 
3) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

                      A sentença condenatória (fls. 255/258), como narrado no 
relatório supra, condenou os apelantes Vinícios Xavier Nunes e Lucilene da 
Silva Matias à pena idêntica de 03 anos e 04 meses de reclusão  e 400 
dias-multa. Foi estabelecido, ademais, o regime inicialmente fechado, sem 
qualquer fundamentação concreta.

Incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas  no 
percentual máximo determinado por lei

Conforme alhures relatado, os  apelantes pleiteiam, 
alternativamente, que a causa especial de diminuição de pena prevista no 
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§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, lhes sejam aplicada de modo mais 
favorável.

 Vejamos a dosimetria da pena  para  ambos  os 
recorrentes:

A  pena-base foi estabelecida em  05 (cinco) anos de 
reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Na segunda fase, ante a 
inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes manteve 
inalterada. Posteriormente, constatou a incidência do § 4º do art. 33 da 
Lei  de Drogas e diminuiu em 1/3 (um terço), totalizando a pena em 03 
(três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-
multa, na razão de 1/30 do salário mínimo.

Constata-se que a redução em 1/3 (um terço) referente 
à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 
11.343/2006 há de ser mantida, isto porque entendo ajustada ao caso 
concreto em razão da natureza da droga e sua quantidade.

Conforme cediço, serve como critério para a diminuição 
da pena em virtude da minorante especial, a análise – favorável ou não – 
das circunstâncias judiciais, notadamente daquelas denominadas 
preponderantes, isto é, a natureza e a quantidade da droga apreendida. 

A propósito, a lição de Guilherme de Souza Nucci: 

"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 a especial atenção lançada pelo 
art. 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 das substância ou do produto, a 
personalidade e a conduta social do agente." 
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e 
Processuais Penais Comentadas. 3.ª ed. São 
Paulo: RT, 2008. p. 331.) 

No caso vertente, a natureza da droga apreendida na 
casa  dos  apelantes, cocaína em forma sólida, mais conhecida como 
“crack”, está elencada dentre aquelas que provocam maiores gravames 
aos usuários –  além de possuir grande poder de causar dependência 
química – e, por conseguinte, à sociedade. 
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Por outro lado, a quantidade de droga encontrada, 
20,8g (2  pedras  grandes  e  11  pequenas  embrulhadas  em  plástico 
transparente -fl. 86)de crack, não pode ser considerada ínfima.

Assim, tendo em vista a natureza da droga e sua 
quantidade, tenho por escorreita a redução de 1/3 (um terço) operada 
pelo sentenciante, na terceira fase da dosimetria da pena, em virtude da 
minorante especial.

Desse modo, não há qualquer defeito na aplicação da 
reprimenda privativa de liberdade aos  apelantes, sendo certo que o Juiz 
primevo obedeceu, criteriosamente, ao método trifásico de fixação da 
pena (art. 59 e 68 do CP), estabelecendo a sanção definitiva para ambos – 
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-
multa de reclusão -  em patamar justo para reprovação da conduta 
narrada nos autos e prevenção quanto à prática de novos delitos. 

Da fixação de regime de pena diverso

Os  apelantes aduzem que o magistrado a  quo 
equivocou-se quanto à  aplicação do regime inicial da pena, visto que ao 
fundamentar transcreveu “  A pena de reclusão deverá ser cumprida, 
levando-se em conta o que prescreve o artigo 33, “c”  e § 3º, do Código 
Penal, em regime inicial fechado no Presídio Feminino de Campina 
Grande”.

A imposição de regime de pena, mesmo para os crimes 
mais graves, deve seguir, conforme a decisão da Corte Constitucional em 
sede de controle concreto, os parâmetros gerais estabelecidos no art. 33 
do CP, vale dizer, apenamento até 04 anos, em regra, deve ser cumprido 
no aberto; acima desse patamar até 08 anos, no semi-aberto; finalmente, 
acima de 08 anos, no fechado. 

Esses parâmetros, no entanto, podem ser relativizados 
pelo Juiz, que, fundamentando concretamente a sua decisão e com 
base  nas  circunstâncias  judiciais  do  crime  (art.  59)  ou  na 
reincidência do acusado,  pode impor regime mais gravoso do que o 
indicado  pelo  quantum  da  reprimenda,  todavia,  sempre  que  as 
circunstâncias do crime o indicarem e com a devida motivação.

Assim a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME 
DE  TRÁFICO  DE  DROGAS.  CAUSA  ESPECIAL  DE 
DIMINUIÇÃO DA PENA, PREVISTA NO ART. 33, § 4º,  
DA  LEI  N.  11.343/06.  FRAÇÃO  DO  REDUTOR 
JUSTIFICADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DA DROGA. 
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REGIME  PRISIONAL  INICIAL  FECHADO 
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. (...). 2. Consoante 
preceituam os arts. 33, § § 2º e 3º, do Código Penal, e  
42 da Lei de Tóxicos, embora a sanção imposta seja  
inferior  a  8  (oito)  anos  de  reclusão,  a  grande  
quantidade  de  droga  apreendida  em poder  do  réu  -  
aproximadamente 4,12 kg (quatro quilogramas e doze 
centigramas)  de  maconha  -  não  autoriza  o  
cumprimento de pena reclusiva em regime diferente do  
fechado,  tampouco  sua  substituição  por  medidas  
restritivas de direitos. 3. Agravo regimental a que se  
nega  provimento. (STJ,  AgRg  no  REsp 
1349370/SC,  Rel.  Ministro  MARCO AURÉLIO 
BELLIZZE,  QUINTA  TURMA,  julgado  em 
20/06/2013, DJe 28/06/2013) Negritei.

Tribunal Pátrio:

“EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO. 
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  COMPROVADAS. 
INVOCAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  
DESCABIMENTO.  RELEVÂNCIA  DA  CONDUTA  NA 
ESFERA  PENAL.  OBJETO  SUBTRAÍDO  QUE  ALCANÇA 
RELEVANTE  VALOR  ECONÔMICO.  FURTO  DE  USO. 
INOCORRÊNCIA.  OBJETO FURTADO NÃO RESTITUÍDO 
IMEDIATAMENTE  À  VÍTIMA.  DOLO  DE  SUBTRAIR 
COMPROVADO. REGIME.  MODULADORES DO ART.  59 
DO  CPB  MAJORITARIAMENTE  FAVORÁVEIS.  PENA 
INFERIOR A 4 ANOS. POSSIBILIDADE DO SEMIABERTO 
DIANTE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO § 
3º DO ART. 33 DO CPB. ORIENTAÇÃO DAS SÚMULAS  
719  DO  STF  269  DO  STJ.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  DEFENSOR  DATIVO.  FIXAÇÃO. 
RECURSO PROVIDO EM PARTE 
- Para que seja aplicado o princípio da insignificância é  
necessário  que  haja  proporção  entre  a  gravidade  da  
conduta  que  se  pretende  punível  e  a  proporção  da  
intervenção estatal. 
-  Configuradas  a  lesividade  da  ação  da  agente  e  a  
periculosidade  social  da  ação,  apresentando-se  
relevância  material  do  fato  perpetrado,  impróprio  se  
revela a aplicação do aludido princípio. 
- A caracterização do denominado furto de uso apenas  
tem  lugar  quando  a  res  é  restituída  espontânea  e  
prontamente à vítima ou deixada no local de onde foi  
retirada, sendo certo que a mera alegação da intenção 
da devolução do bem não possibilita o reconhecimento  
da referida tese. 
- Conforme a Súmula 719 do STF, "A imposição do 
regime  de  cumprimento  mais  severo  do  que  a 



12

pena aplicada permitir exige motivação idônea". 
-  Segundo  a  Súmula  269  do  STJ,  "É  admissível  a  
adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes  
condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se  
favoráveis as circunstâncias judiciais". 
-  O  defensor  dativo  nomeado  para  o  patrocínio  dos 
interesses  do  réu  faz  jus  aos  honorários,  conforme 
Termo  de  Cooperação  n.º  015/2012  e  Resolução  
Conjunta n.º 01/2013. 
-  Recurso  provido  em parte.”   (TJMG -   Apelação 
Criminal   1.0610.09.022585-1/001,  Relator(a): 
Des.(a)  Nelson  Missias  de  Morais  ,  2ª  CÂMARA 
CRIMINAL,  julgamento  em  21/08/2014, 
publicação  da  súmula  em  01/09/2014)  – 
Destaquei.

Na  hipótese  dos  autos,  o  Juiz  a  quo  estabeleceu  o 
regime mais gravoso para pena que, em regra, deveria ser cumprida no 
aberto (inferior a 04 anos), sem explicitar seus fundamentos. 

Ademais, ao se analisar as dosimetrias (fls. 255/258), 
percebe-se que o Juiz fixou a pena-base corporal no mínimo legal, o que 
conduz para a conclusão de que as circunstâncias do crime (art. 59) foram 
consideradas  preponderantemente  favoráveis  aos  réus,  que,  de  outro 
lado, são primários.

É  caso,  portanto,  de  modificação  do  regime  do 
inicialmente fechado para o aberto, por ser o recomendado pelo quantum 
da pena imposta e pelas próprias circunstâncias do crime reconhecidas na 
sentença.

Substituição por restritivas de direitos

Da mesma forma, os  apelantes preenchem os 
requisitos do art. 44 do CP, uma vez que são  primários, o crime não 
envolve violência contra pessoa e a pena não é superior a 4 anos, além de 
as circunstâncias do crime indicarem a medida, fazendo jus que a 
substituição seja realizada.

Nesse sentido a jurisprudência:
    

“Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes. Paciente 
condenado à pena de um ano e oito meses de reclusão. 
3. Pedido de fixação de regime aberto para 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. 
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Precedente do Plenário (HC n. 97.256/RS). 5. 
Necessidade de análise dos requisitos dispostos no art. 
44 do CP. 6. Superação da Súmula 691. Ordem 
deferida. (STF, HC 111694, Relator(a): Min. 
GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 20-03-
2012). 

Assim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos do 
artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade 
pelas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade 
e limitação de fim de semana, a serem cumpridas conforme orientação 
do Juízo da Execução. 

Com essas considerações, conheço e DOU 
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, para modificar o regime 
prisional para o aberto e substituir a pena privativa de liberdade 
por duas restritivas de direitos para os réus Vinícios Xavier Nunes 
e  Lucilene  da  Silva  Matias, em harmonia parcial com o parecer 
ministerial. 

É como voto. 
 
Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 

Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente, em exercício, 
da Câmara Criminal e Relator,  dele participando os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos William de 
Oliveira (Juiz de Direito convocado em substituição ao Exmo. Des. 
João Benedito da Silva), revisor, e Luiz Sílvio Ramalho Júnior. 

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

Sala de Sessões da Câmara Criminal 
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  em João Pessoa, 04 de 
dezembro de 2014.

 
Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

RELATOR
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