
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 116783/2012(OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO
Nº 124903/2011 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE: GEISLLA RENATAGONÇALVESDE LIMA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 116783/2012
Data de Julgamento: 04-07-2013

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO DE DROGAS –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA ALMEJANDO A PREVALÊNCIA DO VOTO

VENCIDO QUE DETERMINOU A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA

DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS –

POSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVADE LIBERDADE

POR RESTRITIVAS DE DIREITOS EFETUADA DIANTE DO

PRENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – EMBARGOS PROVIDOS.

Afastado o óbice do artigo 44, da Lei n. 11.343/2006 e preenchidos os

requisitos do artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de

liberdade por restritivas de direitos é medida que se impõe.
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EMBARGANTE: GEISLLA RENATAGONÇALVESDE LIMA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Embargos Infringentes interposto por Geislla

Renata Gonçalves de Lima em face do acórdão de fls. 214/223, prolatado pela Segunda

Câmara Criminal desta Corte de Justiça nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.

124903/2011 que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso para manter a sentença

que a condenou à pena privativa de liberdade correspondente a 02 (dois) anos de reclusão, em

regime inicial fechado, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do delito

tipificadono artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Nas razões de fls. 229/248 a recorrente postula a prevalência do voto

vencido, proferido pelo eminente vogal Desembargador Pedro Sakamoto, que divergiu de seus

pares e substituiu a pena privativa de liberdade imposta à embargante por restritiva de direitos,

a ser estabelecida pelo d. Juízo das Execuções Penais.

O douto Procurador de Justiça Mauro Viveiros, nas contrarrazões de

fls. 253/258, manifestou-sepelo provimento dos presentes embargos infringentes.

Foi realizado juízo de admissibilidade às fls. 262, ocasião em que o

douto Desembargador Gérson Ferreira Paes recebeu o presente recurso e determinou a sua

distribuiçãona forma regimental.

É o relatório.

À revisão.

P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS

Ratifico o parecer escrito.
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V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos Infringentes

interposto por Geislla Renata Gonçalves de Lima em face do acórdão de fls. 214/223,

prolatado pela Segunda Câmara Criminal desta Corte de Justiça nos autos do Recurso de

Apelação Criminal n. 124903/2011 que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso

para manter a sentença que a condenou à pena privativa de liberdade correspondente a 02

(dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 200 (duzentos)

dias-multa, pela prática do delito tipificadono artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Nas razões de fls. 229/248 a recorrente postula a prevalência do voto

vencido, proferido pelo eminente vogal Desembargador Pedro Sakamoto, que divergiu de seus

pares e substituiu a pena privativa de liberdade imposta à embargante por restritiva de direitos,

a ser estabelecida pelo Juízo das Execuções Penais.

Da análise dos presentes autos se verifica que a irresignação defensiva

deve ser acolhida por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, impondo-se a reforma do

acórdão atacado, para que prevaleça o voto vencido.

A divergência do voto vencido se limita à possibilidadede substituição

da pena privativa de liberdade imposta à embargante por restritiva de direitos, por entender que

os requisitos legais restaram preenchidos, em se tratando de ré primária e com bons

antecedentes.

Já os votos majoritários entenderam que o tráfico ilícito de

entorpecentes, por integrar o grupo de crimes hediondos ou equiparados, merece tratamento

mais rigoroso do que outros delitos, mantendo a pena privativa de liberdade imposta em

primeiro grau de jurisdição.

Inicialmente, no tocante à possibilidade de conversão das penas

privativas de liberdade em restritivas de direitos nos delitos de tráfico, tem-se que eventuais

divergências acerca do tema restaram dirimidas através da edição, pelo Senado Federal, da

Resolução n. 5/2012, publicada em 16 de fevereiro do corrente ano, que suprimiu da Lei n.
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11.343/2006 a vedação à conversão da reprimenda privativa de liberdade em restritiva de

direitos aos condenados pela prática do crime de tráfico de drogas.

Sobre o tema peço vênia para colacionar recente julgado desta Colenda

Turma de Câmaras CriminaisReunidas:

“EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO PRIVILEGIADO –

SUBSTITUIÇÃO DA PENA CASSADA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO,

POR MAIORIA DE VOTOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A

PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO

MINISTERIAL – PROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE VEDAÇÃO DO

BENEFÍCIO PELA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME –

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS ENCARTADOSNO ART. 44 DO

CÓDIGO PENAL – RECURSO PROVIDO. Diante do reconhecimento, pelo STF

(HC 97.256/RS), da inconstitucionalidade da vedação legal encartada no art. 33,

§ 4º, parte final, e art. 44 da Lei de Drogas, entendimento sufragado pela

Resolução n.º 05/2012 do Senado Federal, é inconcebível a negativa da

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos com

supedâneo, exclusivamente, na periculosidade abstrata do delito de tráfico de

drogas, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena. Presentes,

no caso concreto, todos os requisitos cumulativos encartados no art. 44 do Código

Penal, é imperativa a concessão do benefício em comento, haja vista se tratar de

direito subjetivo do réu, razão pela qual se revela acertado o voto vencido no

acórdão fustigado, que deve prevalecer. Embargos Infringentes providos.”

(EIfNu, 75545/2012, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS

CRIMINAIS REUNIDAS, Data do Julgamento 04/10/2012, Data da publicação no

DJE 13/11/2012).

Superada a questão da possibilidade jurídica da substituição da pena,

passa-se a analisar os requisitos objetivos e subjetivos inseridos nos incisos I, II e III, do artigo

44, do Código Penal.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 26 de abril de 2011, por

volta das 15hs30min, na Rua Tupinambás, n. 69, Bairro Cidade Alta, em Rondonópolis/MT, a
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ora recorrente adquiriu e tinha em depósito, com a finalidade de entrega a consumo de

terceiros, 07 (sete) trouxinhas de cocaína pesando 1,85g (um grama e oitenta e cinco

miligramas), e uma porção pesando 1,20g (um grama e vinte miligramas) da substância

conhecida vulgarmente como maconha, além da quantia em dinheiro de R$610,00 (seiscentos e

dez reais) e sacolas recortadas contendo furos.

Após receberem a informação de que a ora recorrente comercializava

entorpecentes em sua residência, policiais realizaram o monitoramento do local e constataram

fluxo de pessoas que aparentavam se tratar de usuários de drogas. No local, foram encontradas

as substâncias e os objetos descritos.

A pena aplicada à recorrente foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão e

em 200 (duzentos) dias-multa, inferior, portanto, ao limite de 04 (quatro) anos previsto no

inciso I, do artigo 44, do Código Penal. Alémdisso, o crime não foi cometido com violênciaou

grave ameaça à pessoa.

Da análise dos autos e da própria sentença prolatada em primeiro grau

de jurisdição se verifica que a recorrente é primária e que a culpabilidade não desborda a

normalidade.No mesmo sentido, não houve qualquer alteração em sede de recurso de apelação

em relação à análise dos seus antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e

circunstânciasdo crime, que em nada a prejudicam.

Em relação à circunstância judicial do comportamento da vítima, que

no caso é a coletividade, sopesada de forma negativa pelo magistrado a quo, não deve

prevalecer, conforme bem salientado pelo Desembargador Relator, uma vez que não se

consegue extrair da vítima qualquer comportamento/ação que contribua para a consumação do

delito, motivo pelo qual não se pode, no caso, atribuir carga valorativa a esta circunstância

judicial.

Assim sendo, apenas a natureza das drogas serviu para justificar a

exasperação da pena base em 04 (quatro) meses, por entender a Segunda Câmara Criminal, de

forma unânime quanto a este aspecto, que este aumento seria proporcional à lesividade da

conduta criminosa perpetrada pela recorrente. Foi mantida a redução de 04 (quatro) meses,

uma vez que a recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, assim como a

aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4°, da Lei de Drogas na
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fração de 3/5 (três quintos), tornando a pena definitivaem 02 (dois) anos de reclusão e em 200

(duzentos) dias-multa.

Ocorre que, ainda que se trate de dois tipos de substâncias

entorpecentes diferentes (maconha e cocaína), tem-se que a quantidade apreendida não é

significativa(1,85g - um grama e oitenta e cinco miligramasde cocaína e 1,20g - um grama e

vinte miligramas de maconha) a ponto de justificar o óbice à substituição da pena, sobretudo

diante do fato de que todas as demais circunstâncias judiciaislhes são favoráveis.

Saliente-se ainda que o magistrado a quo fundamentou a

impossibilidadede substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos apenas

na vedação então condida no artigo 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, o que foi mantido por

maioria na Segunda Câmara Criminal, apenas complementando a necessidade da privação de

liberdade em razão de se tratar de crime de natureza equiparada a hedionda, que deve receber

tratamento mais rigoroso do que outros delitos.

Dessa forma diante dos argumentos expostos, preenchidos os

requisitos legais resta evidenciado que a substituição da pena é medida suficiente para a

reprovação e prevenção do delito, bem como para a reinserção social da agente, fatores que

tornam inquestionávela sua prevalência.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou

provimento ao presente Recurso para que prevaleça o voto minoritário da lavra do eminente

vogal Desembargador Pedro Sakamoto, para determinar a substituição da pena privativa de

liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções

Penais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (REVISOR)

Egrégia Turma:

É indiscutível que a sentença reconheceu ser a embargante primária,

portadora de bons antecedentes e foi presa portando ínfima quantidade de droga (1.85g de
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cocaína e 1,20g de outra substancia entorpecente). Por essa razão o juiz lhe reduziu a pena na

forma do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343-06 fixando a dose definitiva em 02 (dois) anos de

reclusão.

Portanto, a embargante preencheu todos os requisitos para obter a

substituição deferida pelo voto minoritário do Des. Pedro Sakamoto. O fato de ter ela praticado

crime de tráfico não é mais impeditivo para a substituição diante da jurisprudência recente

adotada nos tribunais superiores, inclusivena Suprema Corte.

Diante do exposto, provejo os embargos para fazer prevalecer a tese

vencida.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULODA CUNHA (1º. VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA(2º. VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (3º. VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(4º. VOGAL)

Acompanho o voto do Relator..
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V O T O

EXMO. SR. DES. ALBERTOFERREIRA PAES(5º. VOGAL)

Mantenho o voto proferido na Apelação 124903/2011, negando

provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO(6º. VOGAL)

Com o Relator.

.
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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 do DES. MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora,

composta pelo DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Relator), DES. MANOEL

ORNELLAS DE ALMEIDA (Revisor), DES. PAULO DA CUNHA (1º Vogal), DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA(2º Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (3º Vogal), DES.

LUIZ FERREIRA DA SILVA(4º Vogal), DES. ALBERTOFERREIRA DE SOUZA (5º Vogal)

e DES. PEDRO SAKAMOTO (6º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA

DERAM PROVIMENTO AOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO

RELATOR,RESTANDOVENCIDOO 5º VOGAL.

Cuiabá, 4 de julho de 2013.

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

DESEMBARGADOR MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - PRESIDENTE

DA TURMADE CÂMARASCRIMINAIS REUNIDAS

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

DESEMBARGADORRONDON BASSIL DOWER FILHO - RELATOR

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

PROCURADORDE JUSTIÇA
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