
DEFENSORIA PUBLICA DE MATO GROSSO DO SUL

Corregedoria-Geral

RECOMENDA<;AO CGDP N° 005, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014.

o CORREGEDOR-GERAL DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO

DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuiyoes que the conferem 0 artigo 145 da

Lei Complementar n° 111, de 17 de outubro de 2005 eo miigo 4°, XII da Resolw;ao/DPGE

n° 063, de 16 dejmleiro de 2014,

CONSIDERANDO que 0 miigo 40 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de

2006, estipula que as penas previstas para os delitos de trifico de substancia entorpecente

podem ser aumentadas de um sexto a dois ten;:os;

CONSIDERANDO que nao raras vezes sao proferidas sentenyas

condenat6rias pela pnitica dos delitos relacionados na Lei n. 11.343/2006, em que as

majorantes do artigo 40, sem qualquer fundamentayao, sao fixadas acima do minimo legal de

um sexto;

CONSIDERANDO que ao recorrer de tal especie de decisao muitos

Defensores Pliblicos apenas pugnam pelo decote da causa especial de aumento de pena,

esquecendo de postular, ainda que subsidiariamente, a reduyao do seu patamm' para 0 minimo

legal (um sexto), 0 que poderia gerar sensiveis efeitos na pena definitiva;

RECOMENDA:

Art 10 Sempre que nas sentenyas condenat6rias pela pnHica dos delitos

previstos na Lei n. 11.343/2006 nao houver, na terce ira fase da dosimetria da pena, qualquer

fundamentayao para a aplicayao de qualquer uma das majorantes, previstas no m1igo 40 de
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aludida Lei, acima do minimo legalmente estipulado (urn sexto), tal circunstancia devera ser

expressamente impugnada em sede recursal, ainda que em caniter subsidiario.

Campo Grande, lOde dezembro de 2014.

c:= ~~&3;,
FRANciSCOA1iLOSHJrANI

Corregedor-Geral da Defensoria Publica
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