
PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0001522-26.2015.815.0331 – 5ª Vara da Comarca de
Santa Rita
RELATOR: Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado, com jurisdição limitada, para
substituir o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos)
APELANTE: Ministério Público
APELADA 1: Joelen Augusto da Silva Nascimentos
ADVOGADO: Bergson Marques C. De Araújo
 APELADA 2: Valquiria Tomé de Lima
ADVOGADA: Fernanda Pedrosa Tavares Coelho

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES.  ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO  MINISTERIAL.
DOSIMETRIA  DA  PENA.  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA
PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR  RESTRITIVA  DE
DIREITOS.  IMPOSSIBILIDADE.  REQUISITO
OBJETIVO  NÃO  ATINGIDO.  PROVIMENTO  DO
APELO.

– O art. 44, I do CP é taxativo ao exigir que a substituição se
opere apenas com relação a penas privativas de liberdade não
superiores  a  04  anos,  que  constitui  requisito  objetivo
intransponível  à  concessão  da  benesse  e  que,  no  caso  em
comento,  não foi respeitado, posto que cada ré teve contra si
cominada a pena de 05 anos de reclusão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados. 

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento  ao  apelo  para  afastar a
substituição da pena, nos termos do voto do relator, em harmonia com o parecer.

RELATÓRIO

Perante  a  5ª  Vara  da  Comarca  de  Santa  Rita,  o  Ministério
Público  da  Paraíba  ofereceu  denúncia  contra  Andreza  Francisca  da  Silva, Joelen
Augusto da Silva Nascimentos e Valquiria Tomé de Lima dando-as como incursos
nas iras dos arts. 33 da Lei11.343/06, c/c art. 244-B do ECA, todos c/c o art. 69 do CP.



Consoante  a  denúncia,  no dia  22  de julho  de 2015,  policiais
militares  receberam informações  acerca  de tráfico  de  drogas  em conhecida boca de
fumo, localizada em uma residência na Rua Projetada, Bairro Augustolândia, na cidade
de Santa Rita. Em diligências no referido local, os policiais localizaram, com auxílio de
cão farejador, 104 embrulhos de maconha, em dois esconderijos da residência, o um
situado na frente do imóvel e o dois no ralo do banheiro. A primeira denunciada, mãe de
Joélen, conseguiu fugir do local e também foi denunciada por uso de uma filha menor
de idade para venda de drogas.

As acusadas foram notificadas e apresentaram resposta escrita,
por meio de defensor público, à fl. 74.

A denúncia foi recebida em 13 de abril de 2016, fl. 75.

Audiência de instrução, fls. 84/88. Determinada a suspensão do
processo e do prazo prescricional contra a ré Andreza Francisca da Silva.

Alegações  finais,  fls.  91/95,  96/98,  102/107,  aquela  pelo
Ministério Público e estas pelas acusadas.

Às  fls.  108/111  foi  proferida  sentença  pela  juíza  Andréa
Arcoverde Cavalcanti Vazo, julgando parcialmente procedente a denúncia e condenando
as rés  Joelen Augusto da Silva Nascimentos e Valquiria Tomé de Lima à pena de 05
anos de reclusão, cada, em regime inicialmente aberto, além de 300 (trezentos) dias-
multa.  As  penas  privativas  de  liberdade  de  ambas  as  rés  foram  substituídas  por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e 300 dias-
multa.

Desta decisão recorreu o Ministério Público, fls.117. Nas suas
razões recursais, às fls. 118/119, pugnou o Parquet a reforma da dosimetria do decisum,
afirmando não ser possível a substituição da pena privativa de liberdade superior a 04
(quatro)  anos  de  reclusão  por  restritivas  de  direitos,  tanto  o  mais  a  multa  pode ser
aplicada em detrimento da pena pecuniária, na forma da súmula 171 do STJ.

Contrarrazões às fls. 122/124.

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Álvaro Gadelha Campos – Procurador de Justiça –, manifestou-
se pelo provimento do recurso ministerial (fls.137/139).

É o relatório. 

VOTO: 

Prima facie, cumpre ressaltar que os requisitos essenciais de
admissibilidade do recurso encontram-se devidamente preenchidos, motivo pelo qual o
conheço e passo ao exame de seu mérito.

Destarte, assiste total razão ao Ministério Público. 



Insurge-se o Parquet quanto à substituição da pena privativa de
liberdade aplicada às rés por uma pena restritiva de direitos, mais multa, verberando a
insustentabilidade da decisão, porquanto as penas sejam superiores a 04 (quatro) anos
de reclusão, seja o crime doloso, previsto em lei especial, e cujo preceito secundário do
tipo já comine pena de multa.

Com  efeito,  o  art.  44,  I  do  CP  é  taxativo  ao  exigir  que  a
substituição se opere apenas com relação a penas privativas de liberdade não superiores
a 04 anos, que constitui requisito objetivo intransponível à concessão da benesse e que,
no caso em comento, não foi respeitado, posto que cada ré teve contra si cominada a
pena de 05 anos de reclusão.

Nestes termos

HABEAS  CORPUS.  CONSTITUCIONAL.  PENAL.  ESTELIONATO  E
FORMAÇÃO DE QUADRILHA. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE, DO PERCENTUAL DE
MAJORAÇÃO EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA, DA PENA
DE  MULTA  E  DO  REGIME  PRISIONAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR
RESTRITIVA  DE  DIREITOS.  IMPROCEDÊNCIA.  ORDEM
DENEGADA.

(...)
5. Delito previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal. Pena de seis anos e oito
meses de reclusão que não permite a substituição por pena restritiva de
direito. Requisito objetivo previsto no art. 44, inc. I, do Código Penal não
observado. (HC 118744 ES, 2ª T. P.DJe-208 DIVULG 18-10-2013 PUBLIC
21-10-2013.  Julgamento  8  de  Outubro  de  2013.  Relator  Min.  CÁRMEN
LÚCIA)

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.
CONDENAÇÃO  CONFIRMADA  EM  SEDE  DE  APELAÇÃO.
IMPETRAÇÃO  SUBSTITUTIVA  DE  RECURSO  ESPECIAL.
IMPROPRIEDADE  DA  VIA  ELEITA.  CAUSA  ESPECIAL  DE
DIMINUIÇÃO  DE  PENA.  NÃO  INCIDÊNCIA.  DEDICAÇÃO  ÀS
ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFERIÇÃO.  REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR  RESTRITIVA  DE  DIREITOS.  PENA  SUPERIOR  A  4  ANOS.
IMPOSSIBILIDADE.  REGIME  DIVERSO  DO  FECHADO.
POSSIBILIDADE  EM  TESE.  CASO  CONCRETO.  NATUREZA  DA
DROGA.  INVIABILIDADE.  PENA  DE  MULTA.
INCONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS.
AUSÊNCIA  DE  RISCO  À  LIBERDADE  DE  LOCOMOÇÃO.  NÃO
CONHECIMENTO.
(...)
3. Esta Corte, na esteira do posicionamento do Supremo Tribunal Federal,
entende  ser  possível  nas  condenações  por  tráfico  de  drogas,  em  tese,  a
fixação  de  regime  menos  gravoso,  bem  como  a  substituição  da  pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, sempre tendo em conta as
particularidades do caso concreto.
4.  A substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por  restritivas  de
direitos submete-se à regência do art.  44 do  Código Penal, segundo o
qual só faz jus ao benefício legal o condenado a pena inferior a 4 anos.
Na espécie, tendo a reprimenda final alcançado 5 anos de reclusão, não é
possível a pretendida substituição.

(...)
(HC 243382/SP. T6 - SEXTA TURMA. DJe 24/03/2014. Julgamento 11 de

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10617301/artigo-171-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10635164/artigo-44-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10635125/inciso-i-do-artigo-44-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10635164/artigo-44-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10616899/par%C3%A1grafo-3-artigo-171-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940


Março de 2014. Relator Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA)

Tal empecilho,  por si  só,  torna irrelevante qualquer discussão
acerca da possibilidade de cumulação da pena de multa com pecuniária, em que pese
assistir igual razão ao recorrente em ventilar a questão já defesa por força da Súmula
171 do STJ.

Desta  forma,  patente  a  necessidade  de  reforma  da  decisão
atacada, sendo de rigor o decote atinente à possibilidade de substituição da pena.

Isto  posto,  em  harmonia  com  o  parecer  da  Procuradoria  de
Justiça,  CONHEÇO  e  DOU  PROVIMENTO  ao  apelo  interposto  pelo  Ministério
Público, para entender inaplicável o direito à substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
João Benedito da Silva, decano no exercício da Presidência da Câmara Criminal, dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio Chaves de Moura
(Juiz convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Sr. Des. 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  a  Excelentíssima  Senhora  Maria  Lurdélia
Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora 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, 19 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz de Direito convocado/Relator


