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EMBARGANTE: WILLIAN SILVADIAS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 132233/2012
Data de Julgamento: 05-12-2013

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO DE DROGAS –

SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO

ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE DE SUSBTITUIÇÃO

DA PENA – PROCEDÊNCIA – PRECEDENTE DO STF.

À luz do princípio da proporcionalidade e da simetria, é cabível a

substituição da pena, porquanto não foi valorada negativamente pelo juiz

sentenciante nenhuma das circunstâncias elencadas no dispositivo legal

supramencionado, mantendo a pena-base no patamar mínimoprevisto no preceito

secundário do artigo 33, caput, da Lei Antidrogas, em estrita observância ao que

determina o artigo 44, inciso III, do Código Penal e ao texto constitucional.

O Supremo TribunalFederal sedimentou a jurisprudênciadominante da

Corte firmada no julgamento do Habeas Corpus nº 97256, em que declarou

inconstitucionais dispositivos da Lei Antidrogas que impedem a substituição de

pena 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.
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EMBARGANTE: WILLIAN SILVADIAS

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 formulados por Willian Silva Dias

visando a reforma do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminalna Apelação Criminal

nº 104896/2011, que manteve a condenação nos termos da sentença e fixou o regime inicial

fechado de cumprimento de pena, determinando a expedição de mandado de prisão pelo crime

de tráfico de drogas.

Aduz, em síntese, que o caráter hediondo do crime não impede a

substituição da pena nos termos do artigo 44 do Código Penal, de acordo com a Suprema

Corte.

Contrarrazões às fls. 250 a 255.

É o relatório.

À douta Revisão.

P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. AMARILDOCESAR FACHONI

Ratifico o parecer escrito.
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V O T O

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

Egrégia Turma:

Os autos revelam que o embargante foi condenado à pena de 02 (dois)

anos de reclusão, que foi substituída por duas penas restritivas de direito e ao pagamento de

200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº

11.343/2006.

Extrai-se dos autos que no dia 12 de junho de 2010, por volta das 23h,

no Posto Roma, situado na BR-163, próximo ao Distrito de Ouro Branco do Sul, em

Itiquira/MT, o embargante transportava com a finalidade de entrega a consumo de terceiros,

aproximadamente830 (oitocentos e trinta gramas) de maconha, substância entorpecente capaz

de provocar dependência físicae psíquica, conforme Laudo definitivoacostado às fls. 58 a 62.

A Egrégia Segunda Câmara Criminal desta Corte de Justiça, na

Apelação nº 104896/2011, por maioria de votos deu provimento ao recurso do Ministério

Público para deixar de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ao

fundamento de que o réu não preencheu o requisito elencado no inciso III, do artigo 44, do

Código Penal, ensejando os presentes embargos infringentes e de nulidade, opostos com vista

a assegurar prevalência ao voto vencido, da lavra do Desembargador Pedro Sakamoto, nos

seguintes termos:

“Senhor Presidente: Ouso discordar do entendimento de Vossa Excelência.

Entendo que preenchido os requisitos legais, bem como observados os critérios do art. 42

da Lei nº 11.343/2006, e a circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, impõe-se a

aplicação da causa de diminuição de pena previsto no art. 33, § 4º da mencionada lei. Após

a declaração pelo

Supremo Tribunal Federal, firmou-se o entendimento de ser possível a

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, também para os

condenados por crimes hediondos ou equiparados. Posicionamento este já firmado por

ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 97256, ocasião na qual foi declarada

incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei nº 11.343/2006. Com este
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entendimento, nego provimento à decisão vergastada. É como voto.” (sic fl. 226-TJ).

Entretanto, no voto condutor do aresto atacado, o Relator do Apelo -

Desembargador Gerson Ferreira Paes, assim se pronunciou, in verbis:

“(...) Por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

direitos, entende-se que tal benefício fere de morte a prevenção e repressão do crime de

tráfico de drogas, pelo qual o apelado fora condenado, razão, inclusive, de ser esse crime

como de natureza equiparado a hediondo, que possui, como é sabido, tratamento mais

rigoroso do que outros delitos, devendo-se inclusive, ter como seu regime inicial de

cumprimento de pena, o regime inicial fechado. Anote-se que o § 1º do art. 2º da Lei nº

8.072/90, consoante redação dada pela Lei nº 11.464/07, prevê expressamente que a pena

imposta pela prática dos crimes hediondos, da tortura, do tráfico ilícito de entorpecentes e

drogas afins e do terrorismo, será cumprida inicialmente em regime fechado. Assim, por

esses motivos, é que se autoriza a concluir no sentido de que a substituição da sua pena

privativa de liberdade, por restritiva de direitos não se mostra como uma medida

socialmente recomendável ao apelado. Diante do exposto e, em consonância com o parecer

da I. Procuradoria Geral de Justiça, é que se DÁ PROVIMENTOao recurso, para reformar

a sentença atacada e impor ao apelado o regime inicial fechado para o cumprimento de

pena, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,

expedindo-se mandado de prisão em desfavor do apelado. É como voto.” (sic fl. 225-TJ).

Por sua vez, o posicionamento do Relator foi acompanhado, na

íntegra, pelo Revisor – Desembargador Alberto Ferreira de Souza, consoante se infere à fl.

226-TJ, in verbis: “De acordo com o voto do Relator”.

Verifica-se,portanto, que a divergênciacinge-se à substituição da pena

privativa de liberdade por restritiva de direitos no crime de tráfico de drogas.

Com razão o embargante.

Analisando detidamente os autos, evidencia-se que o cerne do pedido

de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos delitos de tráfico

coincide com a matéria enfrentada pelas Cortes Superiores, cujo posicionamento orienta pela

admissibilidadeà vista da declaração incidental de inconstitucionalidade,proferido pelo Pleno

do Supremo Tribunal Federal em processo de natureza subjetiva, com eficácia inter partes e

efeito ex nunc, que tende a adquirir resultado prático semelhante àquele auferido via processo

legislativo (art. 52, X, da CF), passando a funcionar como fundamento de validade para

Fl. 4 de 13



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 132233/2012(OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO
104896/2011 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA DE ITIQUIRA

negativa de seguimento dos recursos extraordinários e especiais, pelos Tribunais Estaduais.

(Precedentes STF: HC 97.256, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 01.9.2012, HC 104423/AL,

Rel. Min. GilmarMendes, Segunda Turma e HC 102351/SP, PrimeiraTurma).

Atualmente, a individualização da pena é temática efervescente, não

apenas nos Tribunais Superiores, como também em todas as Cortes de Justiça do país, que

discutem, caso a caso, qual é o regime de cumprimento de pena mais adequado, bem como a

viabilidadeda substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito, conforme

estabelece o inciso XLVI, artigo 5º, da Constituição Federal, nos seguintes termos; “a lei

regulará a individualização da pena e adotará, entre outras a seguintes: a) privação ou restrição da

liberdade; (...) d) prestação social alternativa;”

Nesse aspecto, o Código Penal no seu artigo 59, aduz que as

circunstâncias judiciais devem ser valoradas pelo magistrado para a fixação do quantum da

pena-base, o regime inicial do cumprimento de pena, bem como para a substituição da pena

privativa de liberdade por restritivas de direito.

Desse modo, à luz do princípio da proporcionalidade e da simetria, é

cabível a substituição da pena, porquanto não foi valorada negativamente pelo juiz

sentenciante nenhuma das circunstâncias elencadas no dispositivo legal supramencionado,

mantendo a pena-base no patamar mínimoprevisto no preceito secundário do artigo 33, caput,

da Lei Antidrogas, em estrita observância ao que determina o artigo 44, inciso III, do Código

Penal e ao texto constitucional.

O Supremo Tribunal Federal sedimentou a jurisprudência dominante

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

inconstitucionaisdispositivos da Lei Antidrogas que impedem a substituição de pena 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 EXTRAORDINÁRIOCOM AGRAVO.DIREITO PENAL. TRÁFICO

ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVADE 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):
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Min. LUIZ FUX, julgado em 13/12/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG

05-02-2013 PUBLIC 06-02-2013 )

Nesse ambiente, frise-se que a finalidade desse novo entendimento é

alertar os julgadores da indeclináveltarefa de analisar diante do caso concreto a possibilidade

de substituição da pena, ainda que se trate de crimes elencados na Lei nº 8072/90. Isso porque,

o fato de o legislador ter valorado determinadas condutas como hediondas ou equiparadas não

é obstáculo por si só para a aplicação das penas restritivas de direito nos crimes dessa

natureza, em razão da valoração genérica do legislador.

Nessa linha de raciocínio, não prospera a mera alegação do Ministério

Público de que a substituição é incabívelem virtude da gravidade abstrata do crime de tráfico

de drogas, motivo pelo qual é viávelo inconformismodo embargante.

Observados os requisitos do artigo 44, do Código Penal, visualiza-se

no acórdão recorrido que a pena aplicada é inferior a 04 (quatro) anos e o crime não foi

cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, além do que o embargante é primário e

tem bons antecedentes, a culpabilidade é normal para o tipo penal, sua conduta social,

personalidade, motivos e circunstâncias do crime não lhe são desfavoráveis, tudo indicando

suficiênciana substituição postulada.

Como se vê, a súplica recursal merece acolhimento para fazer

prevalecer o voto vogal, que entendeu pela substituição da pena privativa de liberdade por

restritiva de direitos.

Pelo exposto e, em consonância com o parecer ministerial,ACOLHO

os presentes embargos, para substituir a pena privativa de liberdade imposta por restritiva de

direitos, nos termos do que ficou estabelecido na sentença.

É como voto.
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V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (REVISOR)

Egrégia Turma:

WillianSilva Dias opôs embargos infringentes (fls. 238 a 246 TJ/MT),

em face do julgamento, não unânime, da Segunda Câmara Criminal, que proveu o recurso de

apelação nº. 104.896/2011 (acórdão fls. 218 a 227 TJ/MT).

Segue transcrição da ementa do recurso de apelação criminal nº

104.896/2011, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA

APLICAÇÃO DE REGIME FECHADO, BEM COMO, A NÃO CONVERSÃO DA

PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS –

APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – RECURSO PROVIDO.

1 – Não se substitui a pena de prisão pela restritiva de direitos, quando

a quantidade da droga e as circunstâncias de sua apreensão indicam que o

benefício legal não será suficiente à repressão do delito; e o regime de

cumprimento de pena imposta ao delito de tráfico de entorpecentes não pode ser

outro senão o fechado, porquanto decorre de expressa previsão legal preconizada

no § 1º do art. 2º da lei nº 8.072/1990”. (sic. fls. 218 TJ).

Consoante consta dos autos, o embargante foi condenado, nos autos da

ação penal nº. 548-15.2010.811.0027 (código n.º 12274), pela prática do crime previsto no

artigo 33 da Lei nº. 11.343/06, sendo-lhe estabelecida a pena privativa de liberdade de 02 (dois)

anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa e, ao final, realizada a substituição

da pena por prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos e prestação de serviços à

comunidade (Sent. fls. 142 a 147).

Cabe consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 1º de

setembro de 2010, no julgamento do habeas corpus nº 97.256/RS, de relatoria do eminente

Ministro Ayres Britto, por maioria, declarou, incidenter tantum a inconstitucionalidade dos

dispositivos da Lei nº 11.343/06 que vedam expressamente a conversão da pena privativa de
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liberdade em restritiva de direitos para condenados por tráfico ilícitode entorpecentes (parágrafo

4º do artigo 33 e artigo 44, ambos da Lei de Drogas). Contudo, a determinação do Pretório

Excelso limita-sea remover o óbice legal, devendo assim ser analisados os requisitos necessários

para a concessão do benefício.

Ao julgar o HC n.º 111.840/ES, em 27 de junho de 2012, a Suprema

Corte afastou também a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por

crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, para a fixação do regime inicial de

cumprimento de pena, o disposto no art. 33, c/c o art. 59, ambos do Código Penal.

No caso vertente, emerge dos autos que em 12 de julho de 2010 foi

recebida uma denúncia anônima noticiando que a pessoa chamada Willian, conduzindo um

veículo VW/Gol, branco, estava realizando o transporte de substância entorpecente da Comarca

de Campo Grande/MS para Rondonópolis/MT.Diante disso, a equipe policial se deslocou para a

divisa dos mencionados Estados, sendo que, aproximadamente às vinte e três horas, avistaram o

veículo com as mesmas características que haviamsido fornecidas na denúncia,momento em que

realizaram a abordagem do mesmo e identificaram o condutor como WillianSilva Dias e sua

acompanhante Elaine Cristina Pereira da Silva, e, ao ser realizada a vistoria no carro logrou-se

êxito em encontrar um invólucro de substância entorpecente escondido na caixa de ar, localizada

no compartimento do motor.

Diante das circunstâncias do caso, entendo que o magistrado de piso já

foi benevolente em aplicar a pena-base no mínimo legal e a causa de diminuição prevista no

artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06, uma vez que a quantidade de droga apreendida (oitocentos

e trinta gramas de maconha), aliada à afirmação do condenado de que a adquiriu na cidade de

Ponta Porã/MS pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e iria revendê-la na Comarca de

Rondonópolis/MT,evidenciamque não se trata de traficante ocasional, mas sim de indivíduoque

fazia do comércio de entorpecentes o seu modo de vida, merecendo maior repressão do Estado.

Dessa forma, apesar de ter sido aplicada ao embargante a pena de 02

(dois) anos de reclusão, quantum que permite, em tese, a substituição prevista no artigo 44 da

Matriz Penal, entendo que os requisitos subjetivos não restaram preenchidos, razão pela qual se

mostra necessária a manutenção do acórdão objurgado que retirou o mencionado benefício e

fixou o regime inicialmentefechado para o cumprimento da pena, diante da reprovabilidade da
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conduta praticada pelo condenado.

Nesse sentido:

“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. REGIME

PRISIONAL INICIAL FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.

1. Esta Corte firmou jurisprudência no sentido da possibilidade de

fixação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 em patamar

diverso do máximo de 2/3 (dois terços), em razão da qualidade e da quantidade de

droga apreendida.

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”. (AgRg no REsp

1349370/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA,

julgado em 20/6/2013, DJe 28/6/2013). (g.n.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO

DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS

RESTRITIVAS DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E

QUALIDADE DA DROGA APREENDIDA.

1. Esta Corte não deve continuar a admitir a impetração de habeas

corpus (originário) como substitutivo de recurso, dada a clareza do texto

constitucional, que prevê expressamente a via recursal própria ao enfrentamento de

insurgências voltadas contra acórdãos que não atendam às pretensões veiculadas

por meio do writ nas instâncias ordinárias.
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2. Verificadahipótese de dedução de habeas corpus em lugar do recurso

cabível, impõe-se o não conhecimento da impetração, nada impedindo, contudo,

que se corrija de ofício eventual ilegalidade flagrante como forma de coarctar o

constrangimento ilegal.

3. Tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal

Federal já reconheceram a possibilidade de se conceder regime mais brando ou

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, aos

condenados por tráfico ilícito de entorpecentes.

4. No caso, porém, em consonância com o que decidiu o Tribunal de

origem, as circunstâncias do delito não permitem a aplicação de regime diverso

do fechado, pois a gravidade do crime aliada às circunstâncias, à conduta, à

natureza e à quantidade do entorpecente apreendido - 1.804,35 gramas de

cocaína -, quando tentava embarcar para Portugal, exige a fixação do regime

fechado para o cumprimento da reprimenda, muito embora inferior a 4 anos de

reclusão.

5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no HC

266.317/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em

14/5/2013, DJe 23/5/2013) (g.n.)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 1. APLICAÇÃO DA

CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº

11.343/2006 EM PATAMARINFERIOR AO MÁXIMO (METADE). QUANTIDADE

E DIVERSIDADE DE DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. 2. REGIME

INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. 3. ORDEM

DENEGADA.

1. À luz do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, a quantidade de droga

apreendida autoriza a aplicação do benefício inserido no art. 33, § 4º, do citado

diploma legal, em patamar diverso do máximo de 2/3 (dois terços).

2. No caso, o regime mais gravoso se mostra adequado, de acordo com

o que preceituam os artigos 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e 42 da Lei de Tóxicos,
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mesmo se tratando de pena inferior a 4 (quatro) anos (diga-se, 2 (dois) anos e 6

(seis) meses de reclusão), levando em conta a quantidade e diversidade de droga

apreendida em poder do paciente (27 tubetes de cocaína e 4 trouxinhas de

maconha), circunstância essa inclusive utilizada - como já visto - para impedir a

redução máxima quando da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do

artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

3. Habeas corpus denegado”. (HC 223455/SP, Rel. Ministro MARCO

AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe

06/3/2012).

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer, improvejo o recurso

de embargos infringentesinterposto por WillianSilvaDias.

Custas ex vi legis.

É o voto.

V O T O

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

Acompanho o voto do Relator para manter a decisão.

V O T O

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

Pelo desprovimento dos embargos.

V O T O

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

Pelo desprovimento dos embargos.
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V O T O

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

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

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

De acordo com o Relator provendo os embargos.

V O T O

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

Acompanho o Relator provendo os embargos.

V O T O

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

Acompanho o Relator provendo os embargos.

.
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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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