
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 76405/2013(OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO
Nº 46243/2012 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA DE NOBRES

EMBARGANTE: LUCINEI FERREIRADA CONCEIÇÃO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 76405/2013
Data de Julgamento: 05-12-2013

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES - TRÁFICO DE DROGAS -

ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL - PREVALÊNCIA DA

TESE MINORITÁRIA - MODIFICAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O

MODO ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVADE LIBERDADE

POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - PRETENSÃO PROCEDENTE -

REQUISITOS DOS ARTS. 33, § 2º, “C”, E 44 DO CÓDIGO PENAL

PREENCHIDOS - VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 2º, § 1º, DA LEI 8.072/90

QUE NÃO É CONSIDERADA ÓBICE PARA AFASTAR O BENEFÍCIO -

FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR DUAS

RESTRITIVAS DE DIREITOS A SER FIXADA PELO JUÍZO DAS

EXECUÇÕES PENAIS - EMBARGOS PROVIDOS.

I. É evidente, pela atual exegese dos tribunais superiores sobre a Lei de

repressão ao tráfico, que tem sido afastado o óbice constante do § 1º do art. 2º da

Lei nº 8.072/90 e possibilitadoque o regime inicialde cumprimento de pena pode ser

abrandado, desde que o agente que pratica o crime de tráfico preencha todos os

requisitos legais para a concessão, na hipótese o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

II. Se estão preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, pois a

sanção aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, o crime não foi cometido com violência

ou grave ameaça à pessoa e as circunstâncias judiciaisforam consideradas favoráveis

ao agente, é imperiosa a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de

direitos, mesmo porque o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de

que são inconstitucionaisdispositivos da Lei Antidrogas que impedemo benefício.
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EMBARGANTE: LUCINEI FERREIRADA CONCEIÇÃO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos Infringentes opostos por Lucinei Ferreira da

Conceição visando a reforma do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal na Apelação

Criminal nº 46.243/2012, que diminuiu sua pena, mas manteve o regime inicial fechado para o

cumprimento da sanção e não a substituiu por restritivas de direitos.

Em síntese, diz que deve prevalecer o voto vencido, proferido pelo

eminenteDes. Pedro Sakamoto, que entendeu ser cabível o regime aberto, nos termos do art. 33,

§ 2º, “c”, do Código Penal, e, também, a possibilidade de substituição da pena privativa de

liberdade por restritivas de direitos, conforme atual entendimento do Supremo TribunalFederal.

Em contrarrazões, às fls. 283/286-TJ/MT, o douto Procurador de

Justiça, Dr. José de Medeiros, sustenta que o acórdão deve ser mantido, pois o relator

fundamentou de maneira idônea a impossibilidade de modificação do regime fechado e da

substituição da pena. Diz que além de a legislação estipular o regime mais gravoso para os

crimes hediondos, o caso concreto, em que o embargante foi preso com relevante quantidade de

droga, recomenda o regime fechado, e o fato de ele ter praticado o crime dentro de uma unidade

prisional indica que a substituição não seria suficientepara a prevenção e reprovação do crime.

É o relatório.
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P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. AMARILDOCÉSAR FACHONI

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA(RELATOR)

Egrégia Turma:

O embargante visa a prevalência do voto vencido, proferido pelo

eminente Desembargador Pedro Sakamoto, que ao julgar a Apelação, além de diminuir a pena

aplicada, fazendo incidir um percentual maior pela redução preconizada no art. 33, § 4º, da Lei

11.343/06, estabeleceu o regime aberto para o cumprimento da sanção, bem como fez a

substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Eis o conteúdo do seu

voto (fls. 252/254-TJ), verbis:

“Por derradeiro, o Recorrente pugnou pela fixação de regime diverso

do fechado e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

direitos. Acerca do assunto, é cediço o entendimento atual propalado pelo Supremo

Tribunal Federal que admite a hipótese de substituição da pena privativa de

liberdade nos casos de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e, ainda, fixação

de regime diverso do fechado. (...) Perfilho do entendimento sedimentado no

Pretório Excelso, segundo o qual tais vedações são inconstitucionais, ressaltando,

contudo, que a aplicação do mencionado benefício não é automática, demandando,

para tanto, um estudo dos preceitos encartados no artigo 44 do Código Penal.(...)

Paradoxalmente, não vejo obstáculo para fixação de regime diverso do fechado,

notadamente em face da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º da Lei 8.072/90 que

impõe o regime fechado para cumprimento de penas para crimes hediondos e

equiparados (STF., HC 82.959-SP). Resta, pois, a análise da pena imposta com as

balizas orientadoras previstas no art. 33 do Código Penal. E assim fazendo,

denota-se que, consoante regra inserta no art. 33, § 2º, “c” do CP., inexorável é a
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imposição do regime aberto em favor do Recorrente. Diante do exposto, dou

PARCIAL PROVIMENTO ao recurso manejado pelo Recorrente para reconhecer

em seu favor a fração de 1/2 a título de causa especial de diminuição de pena (art.

33, § 4º da Lei de Drogas), redimensionando sua pena para 2 (dois) anos e 11

(onze) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, em regime aberto, nos termos

do art. 33, § 2º, ‘c’ do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por

duas restritivas de direito a serem estabelecidas pelo douto juízo das execuções

criminais”.

Por sua vez, o relator do recurso, Desembargador Alberto Ferreira de

Souza, deu provimento parcial ao apelo, apenas para diminuir a sanção no percentual de ½

(metade) ao invés de 1/6 (um sexto), como havia estipulado o juiz.

No entanto, mesmo com a pena no patamar de 02 (dois) anos e 11 (onze)

meses de reclusão, o douto relator manteve o regime fechado, sustentando que a Lei de Crimes

Hediondos em seu art. 2º, § 1º, estabelece que, independente do quantum da pena, o regime

inicial para o crime de tráfico de drogas deve ser o fechado. Ele ressaltou, ainda, que as

circunstâncias do caso concreto (apreensão de relevante quantidade de droga nas dependências

do estabelecimentoprisional) não recomendam regimemenos gravoso. Assim,por consequência,

não substituiu a pena por restritivas de direitos. Vejamoso seu voto (fls. 247/250-TJ), verbis:

“Por fim, no que concerne ao pleito que diz com a fixação do regime

inicial aberto ou semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por

restritiva de direitos, razão não socorre à Defesa. Inviável a aplicação do regime

aberto ou semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda imposta ao réu,

porquanto a legislação que disciplina os crimes hediondos e assemelhados[Lei n.

8.072/90] estipula em seu art. 2º, § 1º, que o regime inicial de cumprimento para o

delito de tráfico de entorpecente será o fechado, independentemente do quantum da

pena aplicado, e porque as circunstâncias do caso concreto [apreensão de relevante

quantidade de pasta-base de cocaína e maconha nas dependências de

estabelecimento prisional] estão a recomendar a manutenção do apelante no

regime mais severo. Nesse diapasão, fazendo coro com o magistrado singular,

temos que é de rigor a fixação do regime fechado “em razão da gravidade do delito
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praticado pelo acusado, visto que a conduta de levar entorpecente para o interior

da Cadeia Pública faz com que o perigo à saúde pública seja maior, levando-se em

consideração que ali é um local onde se almeja a ressocialização e reeducação dos

detentos, objetivo que certamente é frustrado com a ação como a que foi praticada

pelo acusado” [fl. 154-v]. De igual modo, estamos que não colhem as expensões

postas à guisa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

direito na hipótese, pelas razões que passamos a expor. Com efeito, a atribuição de

um tratamento mais rígido aos crimes hediondos e equiparados, neste grupo

incluído o tráfico ilícito de entorpecentes, encontra expressa previsão

constitucional, estabelecendo o Pacto Fundante, em seu artigo 5º, XLIII, que a lei

vedará a concessão de anistia, graça, indulto e fiança aos delitos assim etiquetados.

Em obediência ao comando constitucional e, principalmente, ao expressivo reclamo

social, o legislador infraconstitucional, empós ter editado diploma geral que

intensificou as sanções aplicáveis a todos os crimes hediondos e equiparados [Lei

n. 8.072/90], disciplinou aspectos penais e processuais penais dos crimes relativos

às drogas, sendo promulgada, no ano de 2006, a Lei n. 11.343, a qual, em face da

atribuição de um apenamento mais severo para os delitos de tráfico e, em atenção

ao postulado da necessidade que norteia a teoria geral da pena, estabeleceu, em

seus artigos 33, § 4º, e 44, a impossibilidade de conversão da pena privativa de

liberdade em sanção restritiva de direitos (...) Ademais, estamos que a aplicação de

pena alternativa ao ora recorrente não se revela suficiente à prevenção e à

repressão do crime [art. 44, III, do CP], haja vista que as circunstâncias do crime

explanadas acima, notadamente a tentativa de introdução em cadeia pública de

notável e variada quantidade de substância entorpecente [cocaína e maconha], de

incalculável potencialidade lesiva, aliada à sua forma de acondicionamento em

cerca de 60 (sessenta) cigarros industriais [Laudo Definitivo de fls. 120/123],

desvelam que o benefício, na espécie, prestar-se-ia a obliterar o telos da resposta

penal, reprovação e prevenção do delito. Destarte, diante dos pormenores do caso

concreto e, tendo em conta que a Lei n. 8.072/90 reserva aos acusados por tráfico

de entorpecentes um tratamento notadamente severo, não seria legítimo concluir
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que, após selada a culpa, possa o agente submeter-se a mera restrição de direitos,

quando a prisão revela-se medida justa e adequada, além de consentânea com o

bem jurídico tutelado, refletindo a melhor resposta para coletividade. À vista do

exposto, descabe excogitar de procedência do pedido de substituição da pena

privativa de liberdade por pena alternativa na hipótese, porquanto não preenchidos

os requisitos necessários e indispensáveis a tanto, insertos no art. 44 do Código

Penal, e tendo em vista que a alteração legislativa, promovida pelo Senado Federal,

se circunscreveu ao texto da Lei n. 11.343/2006, em nada afetando o mandamento

constitucional de imposição de tratamento mais rigoroso aos traficantes, segundo o

qual todo o ordenamento infraconstitucional deve ser lido. Por conseguinte,

negamos provimento ao recurso aforado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e, por sua

vez, damos parcial provimento ao apelo manejado por LUCINEI FERREIRA DA

CONCEIÇÃO, apenas para, modificando para 1/2 (metade) a fração de diminuição

referente à minorante insculpida no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, reduzir a

reprimenda que lhe imposta para 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mais

300 (trezentos) dias-multa, mantido o regime fechado para inicial cumprimento da

pena e negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

direitos”.

Analisando os autos, nota-se que o recurso tem total procedência. É

cediço que a interpretação moderna dos tribunais superiores tem sido branda em relação aos

agentes de tráfico que não revelam potencial criminoso na traficância de droga. São aqueles que,

como o embargante, tem a pena-base fixada no mínimo legal e lhe foi aplicada a causa de

diminuiçãoprevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Na hipótese, nota-se que o embargante preenche os requisitos exigidos

no art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. A pena aplicada foi de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses

de reclusão, ele não é reincidente, além de terem sido todas as circunstâncias judiciais

consideradas favoráveis.

Portanto, não pode prevalecer o regime fechado fixado na sentença, pois

além de o embargante preencher os requisitos exigidos pela legislação penal, não prevalece o

argumento da hediondez do delito de tráfico para a vedação do regimemenos gravoso. Essa tese
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tem sido afastada pelo Supremo Tribunal Federal, que entende pela inconstitucionalidade do §

1º, do art. 2º, da Lei 8.072/90 no caso concreto. Nesse sentido são os acórdãos a seguir, verbis:

“Habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes. Alteração do regime

prisional estabelecido e negativa de substituição da pena privativa de liberdade por

restritiva de direitos. (...) Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva

de direitos e obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado. Declaração

incidental de inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90. Ofensa à

garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da

CF/88). Fundamentação necessária (CP, arts. 44 e 33, § 3º, c/c o art. 59).

Constrangimento ilegal patente. Ordem concedida de ofício. 1. Impetração dirigida

contra ato do Ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu

a liminar no HC nº 244.445/SC impetrado àquela Corte de Justiça(...) 4. Com o

advento da nova Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), vedou-se, por efeito do que

dispõe o seu art. 44, a possibilidade de conversão das penas privativas de liberdade

em penas restritivas de direitos precisamente em casos como o ora em exame,

relativos à prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Dita vedação foi afastada

pelo Plenário da Suprema Corte no HC nº 97.256/RS, da relatoria do Ministro

AyresBritto (DJe de 16/12/10), com declaração incidental de inconstitucionalidade

da proibição da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

direitos. 5. A Corte Constitucional, no julgamento do HC nº 108.840/ES, da

relatoria do Minitro Dias Toffoli, igualmente removeu o óbice constante do § 1º do

art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, o qual

determina que “[a] pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente

em regime fechado“, declarando, de forma incidental, a inconstitucionalidade da

obrigatoriedade de fixação do regime fechado para o início do cumprimento de

pena decorrente da condenação por crime hediondo ou equiparado(...)” (HC

113990 / SC - SANTA CATARINA, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento:

12/3/2013, Órgão Julgador: PrimeiraTurma).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LEI Nº 11.343/06.

REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E
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DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA CORPORAL POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE

DIREITO. 1. Com a edição da Lei nº 11.464/07, que modificou a redação da Lei nº

8.072/90, derrogando a vedação à progressão de regime a crimes hediondos ou

equiparados, persistiu-se na ofensa ao princípio da individualização da pena,

quando se afirmou que a execução deve iniciar no regime mais gravoso. 2. A Lei

não andou em harmonia com o princípio da proporcionalidade, corolário da busca

do justo. Isso porque a imposição do regime fechado, inclusive a condenados a

penas ínfimas, primários e de bons antecedentes, entra em rota de colisão com a

Constituição e com a evolução do Direito Penal. Precedentes. 3. O STF entendeu

possível, já diante da Lei nº 11.343/06, a substituição da pena privativa de

liberdade por restritivas de direitos, ao considerar a inconstitucionalidade de parte

do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 4. Considerando a pena aplicada - 1 (um) ano

e 11 (onze) meses de reclusão -, bem como a primariedade e a inexistência de

circunstâncias judiciais desfavoráveis e a quantidade da droga apreendida - 84,80

g (oitenta e quatro gramas e oitenta decigramas) de maconha -, a substituição é

medida que se impõe. 5. Ordem concedida para, de um lado, estabelecer o regime

aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade; de outro lado,

substituí-la por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.”

(HC 191.699/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em

1º/3/2011, DJe 21/3/2011).

Por conseguinte, impõe-se consignar que o embargante preenche,

também, os requisitos exigidos para a substituição da pena, previstos no art. 44, do Código

Penal.

A sanção aplicada é inferior a 04 (quatro) anos, o crime não foi cometido

com violência ou grave ameaça à pessoa e as circunstâncias judiciais foram consideradas

favoráveis a ele, sendo a pena-base fixada no mínimo legal por esse motivo, tudo indicando

suficiênciana substituição postulada.

Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal sedimentou a

jurisprudência dominante da Corte, firmada no julgamento do Habeas Corpus nº 97256, em que

declarou inconstitucionais dispositivos da Lei Antidrogas que impedem a substituição de pena
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privativa de liberdade por restritiva de direito, no julgamento do Recurso Extraordinário com

Agravo (ARE 663261) que transitou em julgado em 08 de março de 2013, com a seguinte

ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL.

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA

PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO HABEAS CORPUS 97.256.

INCONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO. CONTROVÉRSIA

CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 663261 RG,

Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 13/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO

DJe-025 DIVULG 05-02-2013 PUBLIC 06-02-2013 ).

Portanto, a súplica recursal merece acolhimento para fazer prevalecer o

voto vencido do revisor, que fixou o regime aberto e entendeu pela substituição da pena privativa

de liberdade por restritiva de direitos.

Diante do exposto, divergindo do parecer ministerial, ACOLHO os

presentes embargos, para fixar o regime aberto para cumprimento da sanção e substituir a pena

privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a ser estabelecida pelo juízo das execuções

penais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(1º. VOGAL)

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES ALBERTOFERREIRA DE SOUZA. (2º. VOGAL)

Mantenho o voto proferido na Apelação 46243/2012 e improvejo os

embargos.

Fl. 9 de 12



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 76405/2013(OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO
Nº 46243/2012 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA DE NOBRES

V O T O

EXMO. SR. DES MARCOSMACHADO. (3º. VOGAL)

Senhor Presidente:

O Ministro Teori Savask, quando assumiu cadeira no STF, fez uma

crítica pontual na Revista Justiça e Cidadania, justamente voltada à reiteração de julgados

baseados em precedentes, paradigmas, ou casos repetitivos (Edição 150, Fev. 2013).

Particularmente, tenho uma preocupação de ordem sociológica ao julgar

crimes de tráfico.

Na sessão passada da 2ª. Câmara Criminal, tivemos um episódio

semelhante a este, de uma advogada que foi condenada justamente por introduzir quase dois

quilos de maconha em unidade de sistema prisional.

Naquela oportunidade, a Câmara fez uma análise concreta dos fatos,

especialmente acerca da conduta dessa profissional do direito e de toda repercussão ou reflexos

que esse entorpecente causaria para as finalidadesda lei de execução penal.

Não tenho dúvida nenhuma de individualizar esse fato e acompanhar o

voto do emimenteDes. Rui Ramos Ribeiro.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES PEDRO SAKAMOTO. (4º. VOGAL)

Senhor Presidente:

Realmente na última sessão nós tivemos esse entendimento em relação

ao caso da advogada que foi condenada por levar entorpecente para o interior do presídio.

Para manter coerência, neste caso específico, eu acompanho o voto do

Relator.
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V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO. (5º. VOGAL)

Peço vênia ao Revisor e ao Des. Marcos Machado, e encaminho meu

voto de acordo com o eminenteRelator, acolhendo os embargos.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTOGIRALDELLI. (6º. VOGAL)

Peço vênia ao Relator, mas neste caso específico temos de ter uma

responsabilidade um pouco mais acentuada, porque a gravidade dos fatos é muito latente.

A pessoa introduzir drogas dentro de um presídio que é uma bomba

armada, insuflada por droga, chega a ser um extremo, e nós na função de julgadores não

podemos deixar de observar essa circunstância que militaem desfavor do embargante.

Peço vênia ao Relator para acompanhar o eminenteRevisor.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULODA CUNHA. (7º. VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

.
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TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 76405/2013(OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO
Nº 46243/2012 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA DE NOBRES

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE

CÂMARASCRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a

Presidência , por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. JUVENAL PEREIRA DA

SILVA(Relator), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Revisor), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

(1º Vogal),DES. ALBERTOFERREIRA DE SOUZA (2º Vogal),DES. MARCOSMACHADO

(3º Vogal),DES. PEDRO SAKAMOTO (4º Vogal),DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

(5º Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (6º Vogal) e DES. PAULO DA CUNHA (7º

Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA ACOLHERAM OS EMBARGOS,

NOS TERMOS DO VOTODO RELATOR.

Cuiabá, 5 de dezembro de 2013.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA- RELATOR

---------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCURADORDE JUSTIÇA
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