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ACÓRDÃO

AGRAVO  EM  EXECUÇÃO  N.º  0000815-13.2017.815.0000  –  VARA  DE
EXECUÇÃO PENAL DA CAPITAL
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
AGRAVANTE: José Valter Albuquerque da Silva
ADVOGADO: Harley  Hardenberg  Medeiros  Cordeiro  e  Arthur  Bernardo
Cordeiro
AGRAVADO: Justiça Pública

AGRAVO  EM  EXECUÇÃO. LIVRAMENTO
CONDICIONAL.  INDEFERIMENTO.
REQUISITO  OBJETIVO  NÃO  OBSERVADO.
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.  CRIME
NÃO CONSIDERADO COMO HEDIONDO OU
EQUIPARADO.  EXISTÊNCIA  DE  NORMA
ESPECIAL QUE REGE A MATÉRIA ACERCA
DO  BENEFÍCIO.  ART.  44,  PARÁGRAFO
ÚNICO,  DA  LEI  N.  11.343/2006.
NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 2/3
DA  PENA.  LAPSO  TEMPORAL  NÃO
PREENCHIDO. DESPROVIMENTO.

- Embora o crime de associação para o tráfico não
seja considerado crime hediondo, a concessão do
livramento condicional, exige o cumprimento de
2/3 (dois  terços) da pena para sua concessão,  é
que, quando se trata de crimes previstos na Lei nº
11.343/2006,  o  livramento  condicional  possui
regra específica,  sendo disciplinada pelo art.  44
da mencionada norma.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de agravo em
execução, acima identificados, 

A C O R D A a  Egrégia Câmara Criminal  do Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso. 

RELATÓRIO

Trata-se de  recurso de Agravo em Execução interposto por
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José Valter Albuquerque da Silva contra a decisão do Juízo da Vara das Execuções
Penais da Comarca de Capital, que indeferiu pedido de livramento condicional (fls.
03/04).

Verifica-se que o magistrado indeferiu o pleito sob o argumento
de  que  o  apenado,  não  atendeu  ao  critério  objetivo,  necessário  à  concessão  do
benefício pleiteado, uma vez que não teria restado preenchido o requisito temporal,
pois o agravado deveria cumprir mais de 2/3 (dois terços) da pena para fazer jus ao
livramento  condicional,  já  que  teria  sido  condenado  pela  prática  de  delitos  de
natureza hedionda.

Aduz  o  agravante,  em  sua  súplica,  que  foi  condenado  pela
prática dos delitos descritos nos arts.  33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, sendo que
último  não  seria  considerado  hediondo,  razão  pela  qual  não  seria  exigido  o
cumprimento de mais de 2/3 (dois terços) da reprimenda para fazer jus ao benefício,
e sim 1/3 (um terço), nos termos do art. 83, inciso I, do Código Penal. (fls. 05/07)

Em  contrarrazões,  o  Ministério  Público  opinou  pelo
desprovimento  do  agravo,  para  que  seja  integralmente  mantida  a  decisão  da  1ª
instância.

Juízo de retratação pela manutenção da decisão (fls. 11/12).

Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral de Justiça emitiu
parecer pelo desprovimento do recurso (fls. 23/28).

É o Relatório.

VOTO

Dessumi-se  dos  autos  que  magistrado  da  VEP  da  Capital
indeferiu o livramento condicional sob o argumento de que o apenado não preenche
o requisito objetivo, por não ter preenchido o requisito do lapso temporal, pois os
delitos cometidos eram hediondos e, por conseguinte, a concessão do benefício só
poderia ocorrer ante o cumprido de mais de 2/3 (dois terços) da pena.

O agravante  alega  que foi  condenado pela  prática  dos  delitos
descritos  nos  arts.  33  e  35  da  Lei  nº  11.343/2006 e,  somente,  o  primeiro  seria
hediondo. Assim sendo, seria aplicável o percentual de 1/3 (um terço) ao segundo
crime, de modo que, quando fossem somados os períodos, a condição temporal teria
sido observada.
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Contudo, embora o crime de associação para o tráfico não seja
considerado  crime  hediondo,  a  concessão  do  livramento  condicional,  exige  o
cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena para sua concessão, é que, quando se trata
dos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, o livramento condicional possui regra
específica, sendo disciplinada pelo art. 44 da mencionada norma. Vejamos:

Art. 44.  Os crimes previstos nos arts. 33, caput e §
1o,  e  34  a  37  desta  Lei  são  inafiançáveis  e
insuscetíveis  de  sursis,  graça,  indulto,  anistia  e
liberdade  provisória,  vedada a  conversão  de suas
penas em restritivas de direitos.

Parágrafo  único.   Nos  crimes  previstos  no  caput
deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após
o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua
concessão ao reincidente específico. 

Nesse  direcionamento,  cito  precedentes  jurisprudenciais  do
Superior Tribunal de Justiça:

84415880  -  HABEAS  CORPUS.  EXECUÇÃO
PENAL.  ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.
CRIME NÃO CONSIDERADO HEDIONDO OU
EQUIPARADO.  BENEFÍCIOS.  REQUISITO
OBJETIVO.  PROGRESSÃO  DE  REGIME  E
LIVRAMENTO  CONDICIONAL.  LAPSOS
TEMPORAIS DISTINTOS. CUMPRIMENTO DE
1/6 (UM SEXTO) NO CASO DE PROGRESSÃO
E  DE  2/3  (DOIS  TERÇOS)  PARA  O
LIVRAMENTO, VEDADA A SUA CONCESSÃO
AO REINCIDENTE ESPECÍFICO. ARTS. 112 DA
LEI  DE EXECUÇÃO PENAL E  44  DA LEI  N.
11.343/2006.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
EVIDENCIADO.  1.  A jurisprudência  pacífica  do
Superior Tribunal de Justiça reconhece que o crime
de associação para o tráfico de entorpecentes (art.
35 da Lei n. 11.343/2006) não figura no rol taxativo
de delitos hediondos ou a eles equiparados, tendo
em  vista  que  não  se  encontra  expressamente
previsto  no  rol  taxativo  do  art.  2º  da  Lei  n.
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8.072/1990. 2. Não se tratando de crime hediondo,
não se exige, para fins de concessão de benefício da
progressão  de  regime,  o  cumprimento  de  2/5  da
pena,  se  o  apenado  for  primário,  e  de  3/5,  se
reincidente para a progressão do regime prisional,
sujeitando-se  ele,  apenas  ao  lapso  de  1/6  para
preenchimento do requisito objetivo. 3. No entanto,
a despeito de não ser considerado hediondo, o crime
de  associação  para  o  tráfico,  no  que  se  refere  à
concessão  do  livramento  condicional,  deve,  em
razão  do  princípio  da  especialidade,  observar  a
regra estabelecida pelo art. 44, parágrafo único, da
Lei  n.  11.343/2006,  ou  seja,  exigir  que  o
cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena, vedada a
sua concessão ao reincidente específico. 4. Ordem
concedida para afastar a natureza hedionda do crime
de  associação  para  o  tráfico  e  determinar  que  o
juízo da vara de execuções criminais da Comarca de
campo belo/MG proceda a novo cálculo da pena,
considerando, para fins de progressão de regime, a
fração de 1/6 para aquisição do benefício. (STJ; HC
358.642; Proc. 2016/0149870-5; MG; Sexta Turma;
Rel.  Min.  Antonio  Saldanha  Palheiro;  DJE
13/06/2017)

84395289  -  EXECUÇÃO  PENAL.  HABEAS
CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO
PRÓPRIO.  INADEQUAÇÃO.  ASSOCIAÇÃO
PARA  O  TRÁFICO  (ART.  35  DA  LEI  N.
11.343/2006).  CRIME  NÃO  CONSIDERADO
HEDIONDO OU EQUIPARADO. PROGRESSÃO
DE REGIME. LAPSO DE 1/6 A SER APLICADO
(ART.  112  DA  LEP).  FLAGRANTE
ILEGALIDADE EVIDENCIADA. LIVRAMENTO
CONDICIONAL.  NECESSIDADE  DE
CUMPRIMENTO  DE  2/3  DA PENA.  ART.  44,
PARÁGRAFO ÚNICO,  DA LEI  N.  11.343/2006.
NORMA  ESPECIAL.  APLICAÇÃO.
INEXISTÊNCIA  DE  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.  WRIT  NÃO  CONHECIDO.  ORDEM
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CONCEDIDA  DE  OFÍCIO.  1.  Esta  Corte  e  o
Supremo  Tribunal  Federal  pacificaram  orientação
no  sentido  de  que  não  cabe  habeas  corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese,  impondo-se  o  não  conhecimento  da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2.
A teor da jurisprudência consolidada desta Corte, o
delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.
11.343/2006),  não  é  equiparado  a  hediondo,  uma
vez que não está expressamente elencado no rol do
artigo 2º da Lei n. 8.072/1990. 3. O entendimento
do  Superior  Tribunal  de  Justiça  é  firme  de  que,
embora o delito de associação ao tráfico de drogas
não  integre  o  rol  dos  delitos  hediondos  ou  a  ele
equiparados, persiste a necessidade de cumprimento
de  2/3  da  pena  para  a  obtenção  do  livramento
condicional, a teor do disposto no parágrafo único
do art.  44 da Lei n.  11.343/2006, por se tratar de
regra  determinada  pela  Lei  especial,  que  se
sobrepõe a regra geral (art. 83 do CP). Precedentes.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida,
de ofício, para determinar ao Juízo das Execuções
que afaste a hediondez do crime de associação para
o  tráfico  (art.  35  da  Lei  n.  11.343/2006),
procedendo-se novo cálculo da pena em relação a
progressão  de  regime,  à  luz  do  art.  112  da  LEP.
(STJ;  HC  381.202;  Proc.  2016/0319452-6;  SP;
Quinta  Turma;  Rel.  Min.  Ribeiro  Dantas;  DJE
04/05/2017)  

Saliento,  ainda,  que  a  regra  elencada  no  art.  44  da  Lei  de
Drogas, por ser especial, sobrepõe-se àquela prevista no art. 83 do Código Penal, que
é uma norma geral.

Desta feita, tendo vista que o total da pena aplicada, decorrente
das duas condenações, foi de 10 (dez) anos e 9 (nove) meses e que a prisão definitiva
ocorreu em 09 de setembro de 2011, aplicando a regra específica disciplinada no art.
44 da Lei nº 11.343/2006, o requisito objetivo exigido para concessão de livramento
condicional  restará  cumprido após 7 (sete)  anos  e  2 (dois)  meses,  o  que não se
observa no momento.
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Verifica-se, portanto, acertada a decisão do douto magistrado a
quo. Dessa forma, não havia outro posicionamento a ser seguido.

Ante todo o exposto, nego provimento ao agravo.

É o meu voto.

Esta decisão serve como ofício de notificação.

Presidiu o julgamento,  como voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando,  além  de  mim,  Relator,  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Álvaro  Cristino
Pinto Gadelha Campos, Procurador 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, 24 de agosto de 2017.

João Pessoa, 28 de agosto de 2017.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                        Relator
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