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EMBARGANTE: ERCULANO RUMANO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 75800/2013
Data de Julgamento: 06-02-2014

E M E N T A

EMBARGOS INFRIGENTES – AGRAVOEM EXECUÇÃO PENAL –

TRÁFICO DE DROGAS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE

LIBERDADE POR RESTRITIVADE DIREITO – INCONSTITUCIONALIDADE

DO ART. 44 DA LEI Nº 11.343/06 - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS

OBJETIVOS E SUBJETIVOS PARA A SUBSTITUIÇÃO – ART. 44 DO CP –

RECURSO PROVIDO.

Se o condenado possui direito à causa de diminuiçãoprevista no art. 33,

§ 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como preenche os requisitos do art. 44 do CP, não há

óbice legal para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de

direito.

“[...] Em consonância com os recentes julgados provenientes dos

Tribunais Superiores, é passível de substituição a pena privativa de liberdade

aplicada nos delitos de mercancia de substância de entorpecentes, desde que

atendidos os requisitos legais.” (TJMT, EIfNu nº 62514/2012)
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EMBARGANTE: ERCULANO RUMANO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOSMACHADO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos Infringentesopostos por ERCULANO RUMANO

DA SILVA contra acórdão no qual fora dado provimento ao Agravo em Execução Penal nº

71376/2012, por maioria, nos termos do voto do Relator, Des. Gerson Ferreira Paes, assim

ementado:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS

(ARTIGO 12 DA LEI Nº. 6.368/76) - DECISÃO CONCESSIVA DA

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA NA

SENTENÇA CONDENATÓRIA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS -

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - POSSIBILIDADE EM TESE - NATUREZA E

QUANTIDADE DE DROGAS - ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS

CONCRETAS DOS AUTOS - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 44

DO CÓDIGO PENAL - REGIME INICIAL FECHADO MAIS ADEQUADO AO

CASO - RECURSO PROVIDO.

1. A despeito de afastado o óbice legal à conversão da pena privativa

de liberdade em medidas restritivas de direitos, pela Resolução n.º 05/2012 do

Senado Federal, deve ser aferido o cabimento da conversão da reprimenda à luz do

art. 44 do Código Penal.

2. No caso, não se mostra viável a substituição, diante da quantidade

da droga apreendida, além das demais circunstâncias concretas do caso em análise,

apontando no sentido de que o benefício legal não será suficiente à repreensão do

delito.

3. O regime mais rigoroso se mostra adequado, mesmo se tratando de

pena inferior a 4 (quatro) anos, levando-se em conta a natureza e a quantidade de
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substância entorpecente apreendida, bem como as demais circunstâncias concretas

do caso, de acordo com o que preceituam o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.”

(fls. 142/156-TJ)

O embargante alega que: 1) o Agravo interposto pelo Ministério Público

não impugnou o preenchimento dos requisitos para a substituição de pena, portanto essa questão

não poderia ser reexaminadano acórdão embargado; 2) a atual jurisprudênciado c. STJ admite a

substituição de pena em favor dos condenados por crime de tráfico; 3) ao impedir a substituição

da pena, o acórdão embargado incorreu em retroatividade da lei penal mais gravosa, pois o crime

ocorreu antes da vigênciada Lei nº 11.343/06.

Pede provimento para que prevaleça o voto proferido pelo 2º Vogal,

Des. Pedro Sakamoto, que concedeu a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas

de direito (fls. 161/166-TJ).

A i. PGJ manifestou-sepelo provimento (fls. 170/173-TJ).

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOSMACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O embargante foi condenado a 3 (três) anos de reclusão por tráfico

cometido sob a vigênciada Lei nº 6.368/76.

Durante o curso da execução penal, pleiteou a substituição da pena

privativa de liberdade por restritivas de direito, a qual foi concedida (fls. 56/58).
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A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DOM AQUINO interpôs Agravo

de Execução Penal sob o fundamento de que a decisão do c. STJ não possui efeito vinculante,

portanto o art. 44 da Lei nº 11.343/06, que veda a substituição de pena, continuaria em vigor.

Pois bem.

O voto proferido pelo Relator, Des. Gerson Ferreira Paes, acompanhado

pelo Revisor, Des. Alberto Ferreira de Souza, pontuou que:

“Tem-se o entendimento de que não é possível a concessão da

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito aos crimes de

trafico de entorpecentes, por tratar-se de crimes que causam abalo à sociedade e

considerados hediondos, cuja substituição não atende a finalidade da pena e aos

conceitos de prevenção e repressãodeste tipo de delito.

E assim, não se deve substituir a pena privativa de liberdade pela

restritiva de direitos, em que pese sinalização da Suprema Corte, quando a

quantidade da droga (2,5g de cocaína) e as circunstâncias de sua apreensão

indicam que o benefício não é suficiente para a repreensãodo delito.” (fls. 148-TJ)

O voto proferido pelo 2º Vogal,Des. Pedro Sakamoto, considerou que:

“[...] restando atestado que na época dos fatos não existia imperativo

legal para que os condenados pela prática do crime de tráfico de drogas iniciassem

o cumprimento de sua reprimenda em regime fechado ou que fosse vedada a

substituição de tais penas, entendo ser totalmente inaplicável ao caso os

dispositivos trazidos pelo Agravante.

Ademais, ainda que tais normas fossem aplicadas ao caso, insofismável

decotar que elas foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal

Federal, razão pela qual, mais uma vez, os fundamentos ministeriais não

comportam provimento.

Outrossim, é necessário dizer que a substituição da pena não deve ser

promovida de forma automática, devendo ser analisados em cada caso concreto os

requisitos legais previamente estipulados no art. 44 do Código Penal.

Contudo, tendo em vista que o Agravante não sustentou o seu pleito
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com supedâneo na ausência dos requisitos legais necessários para a percepção do

benefício, mas tão somente na vedação legal, entendo ser impossível a análise de

tal questão, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade dos recursos.” (fls.

154-TJ)

De fato, o recurso ministerial não contestou o preenchimento dos

requisitos previstos no art. 44 do CP para a concessão do benefíciode substituição de pena, mas

tão somente na impossibilidade da substituição, por força do disposto no art. 44 da Lei nº

11.343/06.

Nesse contexto, a pretensão recursal cinge-se à possibilidade de

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito nos delitos de tráfico.

O c. STF, no julgamento do HC nº 97.256/RS, reconheceu

incidentalmentea inconstitucionalidadedo § 4º do art. 33 e art. 44 da Lei Antidrogas, no ponto

que vedava a concessão do mencionado benefício.

As divergências jurisprudenciais existentes acerca do efeito vinculante

dessa decisão prolatada pelo c. STF foram dirimidascom a edição da Resolução nº 5/2012, pelo

Senado Federal, a qual suprimiu da Lei nº 11.343/06 a vedação à conversão da pena privativa de

liberdade por restritiva de direitos aos condenados pela prática do crime de tráfico.

Por conseguinte, se o condenado possui direito à causa de diminuição

prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como preenche os requisitos do art. 44 do CP,

não há óbice legal para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Sobre o tema, essa e. Turma decidiu:

“[...] Em consonância com os recentes julgados provenientes dos

Tribunais Superiores, é passível de substituição a pena privativa de liberdade

aplicada nos delitos de mercancia de substância de entorpecentes, desde que

atendidos os requisitos legais.” (EIfNu nº 62514/2012, Relator Des. Rui Ramos

Ribeiro, Data da publicação no DJE 05/03/2013)

“[...] Preenchidos os requisitos elencados do art. 44 do Código Penal,

não há mais empecilho legal a concessão de substituição da pena privativa de

liberdade pela restritiva de direitos aos condenados pelo crime de tráfico de
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entorpecentes, porquanto o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou,

incidentalmente, a inconstitucionalidade dos arts. 33 § 4º e 44 da Lei Antidrogas

nas partes que vedavam a concessão do benefício em comento.

Ademais, eventuais divergências acerca do efeito vinculante da decisão

prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 97.256/RS,

restam dirimidas com a edição, pelo Senado Federal, da Resolução n. 5/2012, que

suprime da Lei n. 11.343/06, a vedação à conversão da sanção privativa de

liberdade por restritiva de direitos aos condenados pela prática do crime de

tráfico.” (EIfNu nº 40564/2012, Relator Des. Luiz Ferreira Da Silva, Data da

publicação no DJE 30/07/2013)

Outrossim, conforme pontuado no parecer da i. PGJ:

“[...] o recorrente ficou preso por 4 (quatro) meses, estando há mais de

8 (oito) anos em reincidir, trabalhando na mesma empresa, circunstâncias que

detonam que encaminhá-lo para o cárcere não atingirá o fim maior da pena: a

prevenção.” (fls. 173-TJ)

Com essas considerações, conheço do recurso e o PROVEJO para

prevalecer o voto divergente proferido pelo 2º vogal, Des. Pedro Sakamoto, nos seguintes

temos:

“Neste diapasão, imperioso reconhecer que a substituição foi

promovida acertadamente, á luz da legislação vigente, razão pela qual deve ser

mantida, por seus próprios fundamentos, não prevalecendo a tese ministerial.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento,

mantendo incólume a decisão guerreada.” (fls. 155)

É como voto.
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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. PAULODA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES.

MARCOS MACHADO (Relator), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Revisor), DES.

GILBERTO GIRALDELLI (1º Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (2º Vogal), DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA(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: À UNANIMIDADE PROVERAM OS EMBARGOS, NOS

TERMOS DO VOTODO RELATOR.

Cuiabá, 06 de fevereiro de 2014.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORMARCOSMACHADO - RELATOR

---------------------------------------------------------------------------------------------------
PROCURADORDE JUSTIÇA
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