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E M E N T A

PROCESSO PENAL – EMBARGOS INFRINGENTES –

TRÁFICO DE DROGAS – DIVERGÊNCIA NO TOCANTE À

DOSIMETRIA DA PENA, AO REGIME IMPOSTO E À SUBSTITUIÇÃO

DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE

DIREITOS – PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO DA SANÇÃO NA

ESTEIRA DO VOTO VENCIDO – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO

DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE PASTA-BASEDE COCAÍNA

A LEGITIMAR O AUMENTO DA PENA-BASE – PREPONDERÂNCIA

DA REGRA CONTIDA NO ART. 42 DA LEI 11.343/09 –

PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40,

III, DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – EVIDENCIADA A

PRÁTICA DA INFRAÇÃONO INTERIOR DO TRANSPORTE PÚBLICO

– INTELIGÊNCIA DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS – PRINCÍPIO

DA LEGALIDADE – MANTENÇA DA FRAÇÃODE AUMENTO EM 1/5

(UM QUINTO) MERCÊ DA PRESENÇA DAS MAJORANTES

PREVISTAS NO ART. 40, III E V, DA LEI DE DROGAS –

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO

DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS –

APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA

CONSTITUI ÓBICE AO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO

TRÁFICO PRIVILEGIADO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO

CONCRETO A RECOMENDAR O REGIME INICIAL FECHADO
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– IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVADE

LIBERDADE POR RESTRITIVADE DIREITO – NÃO PREENCHIDO O

REQUISITO OBJETIVO DO ART. 44, I, DO CP – EMBARGOS

DESPROVIDOS. 

1. Consoante expressa previsão do art. 42 da Lei 11.343/06, as

circunstâncias narradas no referido dispositivo devem ser analisadas com

preponderância sobre aquelas previstas no art. 59 do Código Penal, sendo,

portanto, suficientes, só por si, a ensejar o aumento da pena-base, com mais

razão ainda quando apreendida quantidade considerável de entorpecente

[mais de 05Kg de pasta-base de cocaína]. 

2. A majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Tóxicos é de

ordem objetiva e, por conseguinte, aperfeiçoa-se com a constatação de ter

sido a infração efetivamente cometida, em qualquer de seus núcleos, em um

dos locais estipulados na norma, de sorte que a utilização, pelo agente, de

veículo coletivo para o transporte de substância estupefaciente é bastante

para sua incidência, dadas as dificuldades defluentes de tal conduta,

sobretudo no que tange à identificaçãodo proprietário da peste. 

3. A par da presença de duas causas de aumento [art. 40, Lei

11.343/2006], verificando-se justificativa hábil a autorizar a aplicação da

fração de aumento em patamar superior ao mínimo, tem-se por inarredável a

mantença do grau de acréscimo imposto na primeira instância. 

4. Inviável a aplicação da minorante delineada no § 4º do artigo

33 da Lei 11.343/2006 na hipótese de prisão em flagrante de agente com

avultada quantidade de estupefacientes revelar indicativo idôneo de que se

trata de conduta informada por alta reprovabilidade, pois, a contrario

sensu, saberia a encimada incongruência referendar-se a tese de que um

módico traficante – a quem se destina a benesse – fomenta, eventualmente, o

mercadejo espúrio com supina quantidade de droga. 

5. Posto que o delito de tráfico submeta-se, nos tempos

hodiernos, a novos influxos hermenêuticos, de cunho político-criminal e
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pautados em premissas principiológicase garantísticas, rendendo ensanchas a

um abrandamento da repressão [máxime na fase de execução da pena],

impondo-se, por isso mesmo, critérios idôneos a serem utilizados pelo

julgador frente à realidade social, a hipótese de tráfico interestadual de

expressiva quantidade de substância estupefaciente reclama uma resposta

estatal contundente, como medida a desestimular a prática de ilícitos

quejandos. Nesses casos, o estabelecimento do regime inicialmente fechado

funda-se nas circunstâncias judiciaiselencadas no artigo 59 do Código Penal,

a que faz remissão o artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal e, ainda, no art.

42 da Lei 11.343/2006. 

6. Interditada a substituição da pena privativa de liberdade por

restritiva de direitos quando não preenchido o seu requisito objetivo [art. 44,

I, do DiplomaPenal].
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EMBARGANTE: SILDILENEGALVÃOCERQUEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de embargos infringentes interpostos por

Sildilene Galvão Cerqueira, em face do acórdão prolatado pela Primeira Câmara

Criminal desta Corte de Justiça, que, por maioria, negou provimento ao Recurso de

Apelação Criminal n. 132.731/2013, nos termos do voto do relator, Desembargador Rui

Ramos Ribeiro, mantendo a condenação que lhe foi imposta de 7 (sete) anos, 9 (nove)

meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 775 (setecentos e

setenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 33, caput, c/c 40, III

e V,da Lei n. 11.343/06.

Nas razões recursais juntadas às fls. 285/297, a embargante

postula a prevalência do voto vencido, da lavra do Desembargador Rondon Bassil Dower

Filho, que, atuando como revisor, deu parcial provimento ao apelo, especificamentepara:

reduzir a pena-base; extirpar a causa de aumento concernente ao tráfico de drogas no

interior de transporte público e reduzir a fração de aumento pela interestadualidade para

1/6 (um sexto); aplicar a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei

Antidrogas; estabelecer a sanção final em 2 (dois) anos e 3 (três) dias de reclusão, e 202

(duzentos e dois) dias-multa; alterar o regime de cumprimento para o aberto; e, por fim,

substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem

estabelecidaspelo Juízo das Execuções Penais.

Em resposta ao recurso, às fls. 301/308, a Procuradoria de Justiça

José de Medeiros, postula o desprovimento destes embargos.

O juízo de admissibilidade foi exteriorizado às fls. 310/311,

oportunidade na qual o Desembargador Rui Ramos Ribeiro, relator do recurso de

apelação, determinou a distribuiçãodestes embargos na forma regimental.

É o relatório.
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P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. MAUROVIVEIROS

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(RELATOR)

Egrégia Turma:

Como dito no relatório, o embargante postula a prevalência do

voto vencido, da lavra do revisor, Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, que deu

parcial provimento ao recurso de apelação acima citado, readequando a dosimetria da

pena que lhe foi fixada nos seguintes termos:

“(...) Extrai-se da sentença ora vergastada que o magistrado a

quo, às fls. 170/177, exasperou em 02 (dois) anos a pena, ao valorar

negativas as circunstâncias da culpabilidade pelo fato de que a apelante

transportava grande quantidade de entorpecente; quanto aos motivos do

crime foi considerada a busca do lucro fácil com o transporte dos

entorpecentes; as circunstâncias foram negativadas em face da considerável

quantia da droga transportada; consequências do crime indicou serem

negativas pelos efeitos maléficos para a sociedade.

Não obstante, entendo que apenas as circunstâncias dos motivos

e consequências do crime foram negativadas com argumentos inaptos, pois,

a busca do lucro fácil é inerente ao tipo penal, bem como os efeitos

devastadores dos entorpecentes já foram considerados pelo legislador ao

estabelecer o preceito secundário do tipo penal, de modo que, os únicos

argumentos que permanecem aptos a justificar a exasperação da reprimenda
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basilar são a quantidade e a natureza dos entorpecentes, nos termos do art.

42, da Lei 11.343/06.

Com tais elementos de convicção, merece guarida o pleito

defensivo pela redução da penabase e da pena de multa, não para patamar

sugerido do mínimo legal, mas em quantum correspondente às

peculiaridades e circunstâncias do caso concreto, encontrando-a em 05

(cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 580 (quinhentos

e oitenta) dias-multa, a sanção base justa para o caso.

Na segunda fase, inexistindo agravante, constato as atenuantes

da menoridade e confissão espontânea, previstas no art. 65, I e III, d, do CP,

encontrando a reprimenda intermediária de 05 (cinco) anos e 02 (dois)

meses de reclusão, e pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase, o juízo a quo reconheceu a incidência das

causas de aumentos previstas no art. 40, III e V, da Lei de Drogas, na fração

de 1/5 (um quinto), todavia, comungo do novel entendimento da Corte

Suprema, no sentido de que a utilização de transporte público com a única

finalidade de levar a droga ao destino, de forma oculta, sem o intuito de

disseminá-la entre os passageiros ou frequentadores do veículo, não implica

na incidência da mencionada causa de aumento de pena.

Nesse sentido: (...)

Assim, permanecendo apenas a causa de aumento prevista no

art. 40, V, da Lei de Drogas, necessário readequar a fração para o mínimo

de 1/6 (um sexto), encontrando-se a pena em 06 (seis) anos e 10 (dez) dias

de reclusão, e o pagamento de 606 (seiscentos e seis) dias-multa.

II – O segundo pleito defensivo consiste na aplicação da causa

de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, o que merece

guarida, uma vez que só deixou de ser aplicada por ter o magistrado

sentenciante presumido que, pela quantidade da droga, a apelante se

dedicaria à traficância, o que não se comprovou nos autos.

(...)
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Inexistindo no conjunto probatório elementos aptos a justificar a

recusa de concessão da benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, a

reconheço e faço incidir sobre a reprimenda, na fração de 2/3 (dois terços),

encontrando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) dias de reclusão

e o pagamento de 202 (duzentos e dois) dias-multa, à razão de 1/30 do valor

do salário mínimo.

III – Igualmente, a defesa da apelante pretende a alteração do

regime de cumprimento da pena, de fechado para o semiaberto, e a

consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de

direitos, o que merece guarida.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, analisando a

encontrada e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, as

quais, foram valoradas de maneira positiva, somada à impossibilidade de se

utilizar a quantidade de droga para fixação do regime de cumprimento da

pena novamente em prejuízo do réu e ante o teor da Súmula n.º 719 do STJ,

altero o regime originariamente estabelecido no fechado para o aberto, nos

termos do artigo 33, §2.º, alínea c, do Código Penal.

No que tange à possibilidade de substituir a pena privativa de

liberdade por restritivas de direitos, no cenário que se põe, tenho como

plenamente viável tal conversão, tendo em vista que a pena privativa de

liberdade foi fixada, definitivamente, em 02 (dois) anos e 24 (vinte e quatro)

[leia-se 3 (três) dias de reclusão] dias de reclusão, de sorte que, atendidos os

requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena anteriormente

fixada por 02 (duas) restritivas de direito, conforme §2º do art. 44 da Lei

Material Penal, a serem estabelecidas e fiscalizadas pelo Juiz da Execução

Penal. (...).” (Fls. 276/277). Destaques no original.

Por sua vez, o voto condutor exarado pelo relator,

Desembargador Rui Ramos Ribeiro, desacolheu a modificação da sanção aplicada a

embargante, justificandoseu posicionamento desta forma:

(...) entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais
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desfavoráveis ao réu, sob minha ótica:

A culpabilidade para o efeito do montante da pena-base é a

medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que

permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias

subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável

para a exasperação da pena.

O juízo sentenciante considerou intensa a culpabilidade, em

virtude da grande quantidade de substância entorpecente que estava sendo

transportada.

De proêmio, oportuno salientar que não obstante o Supremo

Tribunal Federal proceder ao julgamento dos Habeas Corpus de nº 109193

e nº 112776 na última sessão ordinária do ano de 2013, posicionando o

entendimento majoritário de que a natureza e a quantidade da droga deve

ser analisada uma única vez na dosimetria de pena, sob pena de incorrer em

bis in idem, cabendo ao magistrado optar a fase da dosimetria em que essas

circunstâncias serão utilizadas para recrudescer a pena imposta, filio-me ao

entendimento minoritário do tema, mantendo, com a devida vênia, o

posicionamento firmado por esta E. Câmara Criminal de que é permitida a

análise da natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida nas

duas fases da dosimetria, uma vez que, na primeira etapa, tais

circunstâncias serão utilizadas para avaliar a intensidade do dolo na

conduta do agente, enquanto que, na derradeira fase, busca avaliar o grau

de envolvimento do agente com a traficância, não acarretando bis in idem

por possuírem escopos distintos.

(...) o recrudescimento da reprimenda basilar é medida que se

impõe, uma vez que a quantidade de droga apreendida, qual seja, 5,140 kg

(cinco quilos e cento e quarenta gramas) de cocaína destoa e muito da

neutralidade, impondo o estabelecimento de uma pena maior do que o

mínimo legal.

A quantidade de droga apreendida é fator de utilidade no exame
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do grau de reprovabilidade da conduta a manifestar-se na culpabilidade do

agente, bem como no maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado

de tráfico.

(...)

Com relação aos motivos do crime, vislumbro ser a razão de ser

de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser

utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo. Não se

confunde o motivo do crime com o elemento subjetivo do crime.

Neste caso, a fundamentação empregada para avaliar os

motivos remete ao próprio tipo penal, visto que é ínsita ao delito de tráfico

de entorpecentes a busca de lucro fácil, conforme jurisprudência (...).

A justificativa de que as consequências foram graves em razão

do prejuízo ocasionado à sociedade não revela estar além daquelas que

resulta naturalmente o crime. Portanto já considerada pelo legislador

quando da cominação da pena em abstrato.

As circunstâncias do delito são, por sua vez, os elementos

acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o

delito. Já as consequências do crime, entendo ser o mal causado pelo crime,

que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para

a fixação da pena.

In casu, tem-se que a fundamentação empregada para sopesar

as circunstâncias do delito merece reparo parcial, uma vez que a quantidade

da droga apreendida já foi analisada na circunstância judicial da

culpabilidade, sendo defeso utilizar-se do mesmo critério para recrudescer a

pena, sob pena de incidir em bis in idem. Contudo, mantém-se a natureza da

droga como fundamento para considerar esta circunstância judicial como

desabonadora.

(...) não obstante o recorte das circunstâncias judiciais dos

motivos e das consequências do crime, mostra-se razoável e adequada para

reprovação e prevenção da prática de ilícitos penais a manutenção da
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pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, uma

vez que a natureza e a vultosa quantidade da droga objeto do tráfico (5,140

kg de cocaína) evidenciam o alto grau de reprovabilidade da conduta

praticada pelo imputado ao expor a coletividade em risco muito maior que a

disseminação de apenas alguns gramas da mesma substância psicoativa.

Assim sendo, necessária a manutenção da pena-base em 07

(sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Inexiste irresignação defensiva acerca da segunda fase da

dosimetria de pena. Portanto, mantenho o patamar de redução da pena

imposto pelo Juízo a quo, qual seja em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta)

dias-multa, diante da existência das circunstâncias da menoridade relativa e

confissão espontânea e, previstas no artigo 65, incisos I e III, do Código

Penal, respectivamente.

Assim, fixa-se a pena provisória em 06 (seis) anos e 06 (seis)

meses de reclusão, e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Quanto a derradeira fase, foram reconhecidas na dosimetria

duas causas especiais de aumento, estatuídas no artigo 40, incisos III

(utilização de transporte público) e V (tráfico interestadual), da Lei nº

11.343/2006, majorando a pena em 1/5 (um quinto).

Assim, considerando-se que o patamar adotado pelo magistrado

singular é proporcional ao crime praticado, bem como não havendo

irresignação defensiva quanto a este aspecto, mantenho a fração de aumento

em 1/5 (um quinto), resultando, por conseguinte, na pena definitiva imposta

em primeira instância, qual seja 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 18

(dezoito) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 775 (setecentos e

setenta e cinco) dias-multa.

Quanto a causa especial de minoração prevista no parágrafo 4º

do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, que prevê a diminuição de 1/6 (um sexto) a

2/3 (dois terços) da pena a traficante “primário, de bons antecedentes, não

se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa” me
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parece pouco crível que uma traficante pudesse estar transportando

aproximadamente mais de 5,140 kg (cinco quilos e cento e quarenta gramas)

de cocaína, se não estivesse no mínimo dedicada à mercancia ou sem estar

envolvida ou em contato com fornecedores da substância entorpecente, o

que, por conseguinte, demonstraria que a apelante se dedica a atividade

criminosa.

(...) embora as circunstâncias pessoais da apelante sejam

favoráveis, sendo esta primária e sem antecedentes criminais, não é cabível

no caso em comento a aplicação da diminuição da pena, tendo em vista a

quantidade de droga apreendida (5,140 kg) e a espécie da mesma, que é de

potencialidade elevada, demonstrarem que a apelante dedicava-se ao tráfico

ilícito de entorpecentes, inviabilizando a concessão da referida minorante.

(...) levando-se em consideração que foram reconhecidas como

desfavoráveis a natureza e quantidade da droga apreendida, arrimadas nas

circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do delito ao

apelante, fixando a pena-base acima do mínimo legal, tornando a pena

definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão,

entendo necessário para a prevenção e reprovação da conduta empregada a

manutenção do regime prisional inicial fechado, com fulcro no artigo 33,

§2º, a, e §3º, do Código Penal.

(...) não se afigura possível a concessão da substituição por

restritivas de direitos no caso vertente, uma vez que a pena privativa de

liberdade final da recorrente restou fixada em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses

e 18 (dezoito) dias de reclusão, ultrapassando, portanto o limite legal para

incidência da benesse nos crimes dolosos (art. 44, inciso I, do Código

Penal).

Ante o exposto, desprovejo o recurso de apelação criminal

interposto por Sildilene Galvão Cerqueira, mantendo incólume a sentença

vergastada. (Fls. 261v/275).

Da leitura dos fragmentos dos votos acima reproduzidos,
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verifica-se que assiste razão à embargante, no que diz respeito à prevalência do voto

vencido nos pontos que: afastou a valoração negativa impingida aos motivos, às

circunstâncias e às consequências do crime, reduzindo a sanção basilar; extirpou a causa

de aumento concernente ao tráfico de drogas no interior de transporte público, reduzindo

a fração de aumento pela interestadualidadepara 1/6 (um sexto); e, aplicou-lhea causa de

diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas na fração máxima de 2/3 (dois

terços).

Saliente-se, por necessário, que não se trata aqui de obter um

terceiro julgamento sobre os temas postos em análise,mas, sim, de conferir a este recurso

o cumprimento de seu real escopo, ou seja, de fazer prevalecer o voto favorável à

embargante em relação a cada um dos temas postos em debate, sem engessar o julgador

dos infringentesà escolha da totalidade da decisão prolatada pelo relator ou pelo revisor.

Ainda nessa linha de raciocínio, deve ser ressaltado que, se é

possível o acolhimento parcial ou total dos pedidos deduzidos nos embargos infringentes,

por dedução lógica os julgadores, devem analisar de forma individual cada pedido

formulado, não sendo demais averbar que o art. 609 do Código de Processo Penal

determina apenas que a matéria a ser discutida na insurgênciadeve se limitar àquela que

foi objeto da divergência instalada entre os desembargadores votantes, não se

extraindo daí a conclusão de que somente poderá prevalecer a integralidade do voto

vencido se providos os embargos ou o voto vencedor por inteiro, se improvidos, mas em

relação a cada tema deliberado.

Relativamente a possibilidade de parcial provimento do recurso

de embargos infringentes,José Carlos Barbosa Moreira exemplifica:

Como o recurso não é cabível fora dos lindes da divergência

ocorrida, segue-se que a extensão máxima da devolução se apura pela

diferença entre o decidido no acórdão e a solução que preconizava o voto

vencido – ou, se houve mais de um, a solução que preconizava o voto

vencido mais favorável ao embargante.

Entre esses dois marcos pode o órgão ad quem reapreciar a

matéria, no caso de haver o embargante recorrido de tudo aquilo em que
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ainda lhe era lícito pretender novo pronunciamento mais vantajoso. Assim,

v.g., se ele pedira 100, e o acórdão embargado lhe dera 80, mas houve voto

divergente, a acolher o pedido in totum, são cabíveis os embargos

interpostos para pleitear os 20 restantes, e o órgão a que toque julgá-los é

livre de negar-lhes provimento, confirmando o acórdão embargado, dar-lhes

provimento total, concedendo tanto quanto o voto vencido (100), ou dar-lhes

provimento parcial, concedendo menos que o voto vencido, porém mais

que o acórdão embargado (90, por exemplo).

De modo algum fica aí o órgão ad quem obrigado a adotar ou a

solução do acórdão embargado, ou a do voto vencido. (BARBOSA

MOREIRA, José Carlos. Comentários ao código de processo civil. 11. ed.

Rio de Janeiro: Forense, 2003. v. V,p. 528-29.).

Ressalte-se, ademais, que a interposição do recurso de embargos

infringentes em relação à matéria objeto da divergência é obrigatória sob pena de não

conhecimento dos recursos extraordinários e especiais, por não esgotamento da matéria

nas vias ordinárias, consoante disposto na Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal e

Súmula n. 207 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual seria um contrassenso

reconhecer a pertinência da tese embargatória e depois negar provimento ao recurso sob

a justificativa de que como não há como acolher todo o objeto da divergência ele teria

que amargar o desprovimento da irresignação.

Acerca do tema, esta é a doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

(...) Quantos aos efeitos, é certo que, como todo e qualquer

recurso, os embargos infringentes e de nulidade são dotados de efeitos

devolutivo, transferindo ao Tribunal o reexame da matéria impugnada.

Segundo o art. 609, parágrafo único, do CPP, se o desacordo for

parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. A título

de exemplo, se os desembargadoresacordarem, por unanimidade, o quantum

de pena a ser aplicada ao acusado, mas divergem quanto ao regime de

execução da pena, apenas quanto a essa última matéria poderão ser opostos

os embargos infringentes. Quanto à parte unânime da decisão – no exemplo
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dado, em relação ao quantum da pena, - , restará a defesa a possibilidade de

ajuizamento dos recursos extraordinários.

Na hipótese de desacordo parcial, é importante lembrar que a

defesa não poderá deixar de lado os embargos infringentes e de nulidade

para interpor os recursos extraordinários contra a integralidade do

julgado. Se assim o fizer, os recursos especial e extraordinário somente

serão julgados no tocante à parte unânime do acórdão, diante da não

interposição dos embargos, os recursos extraordinários não serão

conhecidos, haja vista que tais impugnações têm seu juízo de

admissibilidade condicionados ao esgotamento das instâncias ordinárias.

A propósito, segundo a Súmula nº 281 do Supremo, “é inadmissível o

recurso extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso

ordinário da decisão impugnada “. Na mesma linha, a Súmula nº 207 do

STJ preconiza que “é inadmissível recurso especial quando cabíveis

embargos infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de origem”.

(...). (In Curso de processo penal, Niterói, RJ : Impetus, 2013, p.

1.759/1.760). Destaquei.

Na hipótese em debate, no tocante à sanção basilar, extrai-se do

édito condenatório que o julgador monocrático fixou-a em 2 (dois) anos de reclusão e

200 (duzentos) dias-multa, acima do mínimo legal previsto para o tráfico de drogas, por

entender que:

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a

culpabilidade merece um grau de reprovação acentuado, já que a ré

transportava grande quantidade de entorpecente.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais

circunstâncias não têm o condão de majorar a pena-base. De ressaltar que a

acusada é primária e não ostenta registrospoliciais.

(...)

Pois bem. Após um aguçado estudo dos autos, entendo que não

há elementos capazes de taxar a conduta social anterior aos fatos, por parte
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da acusada, como inadequada.

A personalidade do agente não pode ser aferida pelo

profissional do Direito. Entendo não existir respaldo técnico apto a lastrear

a consideração em prejuízo da personalidade, pois inexiste nos autos laudo

formulado por especialistas que noticie ser a personalidade da condenada

voltada à prática do crime, razão pela qual, descabe sua valoração

negativa.

(...)

Osmotivos do crime estão relacionados aos fatores que levaram

o agente a praticar o delito. Podem ser dignos ou desprezíveis. Entendo que

no caso dos autos ficou patente que os motivos que levaram o acusado

transportar a droga era o lucro fácil, às custas do vício alheio, fato este de

grande valia para exacerbação da pena.

Sobre as circunstâncias do crime, deve-se analisar as

circunstâncias que circundam o exercício criminoso em debate, tais como:

lugar, maneira de agir, ocasião, etc.. In casu, a quantidade, qual seja 5.140

KG, conforme laudo, fls. 17/19 e a qualidade da substância apreendida

justificam uma majoração da pena-base, como bem salientou o ministro

aposentado do Superior Tribunal de Justiça, Ruy Rosado de Aguiar:

(...)

No que diz respeito às consequências do crime, os efeitos da

conduta do agente, para a vítima ou para a coletividade, são de natureza

grave, pois a conduta da acusada visou colocar em circulação, para

consumo, grande quantidade de substância entorpecente, a qual, com

certeza, tornar-se-ia causa de malefícios irreversíveis para a sociedade.

O comportamento da vítima, o Estado, em nada influenciou

para a prática do crime em apreço, o que justifica um agravamento da pena

neste instante.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 07 (sete) anos de

reclusão e em 700 (Setecentos) dias-multa. (Sentença às fls. 171/174).
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Destaquei.

Como visto, no primeiro momento de individualizaçãoda pena, o

juízo singular estipulou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos)

dias-multa, por considerar como negativas as circunstâncias judiciais referentes à

culpabilidade, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime e ao

comportamento neutro da vítima.

Contudo, nota-se da sentença que parte da fundamentação

lançada por seu prolator não serve ao fim colimado, uma vez que, em relação aos

motivos, às circunstâncias e às consequências do crime, negativou essas circunstâncias

judiciais apoiado em aspectos inadequados, genéricos e ínsitos ao próprio tipo penal

violado, quais sejam: lucro fácil, grande potencial lesivo da cocaína que seria colocada em

circulação e causariam danos irreversíveisà sociedade. Tambémdeve ser afastado o peso

desabonador atribuído ao comportamento da vítima, porquanto o Superior Tribunal de

Justiça deixou esclarecido que, não tendo contribuído para a prática delitiva, seu

comportamento, tido como neutro, não pode ser sopesado em desfavor do apenado.

Assim, é imperioso registrar que o incremento da sanção básica

efetivado nesses moldes é incabível, porque, obviamente, são fundamentos que não

revelam a existência de elementos concretos que justifiquem,de forma idônea, a referida

elevação, de acordo com o que se infere dos julgados emanados do Tribunalda Cidadania

sumulados a seguir:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS

SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO

CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO

CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL

FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE

ENTORPECENTES.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL, PELA NÃO

REALIZAÇÃO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA,

REQUERIDO NA DEFESA PRELIMINAR. QUESTÃO NÃO SUSCITADA,

NAS ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. ART. 571, II, DO CPP.
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PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO

DE POSSE DE ENTORPECENTE, PARA USO PRÓPRIO. PENA-BASE.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA

PENA, EM HABEAS CORPUS. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS.

PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS

JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA

CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS

DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, APENAS EM RELAÇÃO AOS

MAUS ANTECEDENTES. MANIFESTA ILEGALIDADE.

RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI

11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE OSTENTA MAUS

ANTECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. CONCESSÃO DE

HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO.

(...)

IX. As circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e

consequências do delito devem ser excluídas, por ausência de

fundamentação idônea.

X. A potencial consciência sobre a ilicitude da conduta e a

exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade,

elementar do conceito analítico de crime, não pertencendo ao rol das

circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal, porquanto a

culpabilidade, neste referenciada, diz respeito à reprovabilidade social.

XI. Os motivos não podem ser valorados negativamente,

porquanto o lucro fácil é circunstância inerente ao delito de tráfico de

entorpecentes, não havendo, portanto, fundamentação idônea para a

exasperação da pena-base, no particular.

XII. Do mesmo modo, "a grave ameaça à saúde pública",

dissociada de elementos concretos, a demonstrar que o delito perpetrado

pelo paciente tenha resultado em consequências mais gravosas do que as

normais ao tipo penal, é insuficiente para agravar a pena-base, na medida
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em que a objetividade jurídica do bem jurídico tutelado é a própria

incolumidade pública.

(...)

XVI. Habeas corpus não conhecido.

XVII. Ordem concedida, de ofício, para, redimensionando a

pena-base, estabelecer a sanção definitiva do paciente em 06 (seis) anos de

reclusão, em regime inicial fechado, com fundamento no art. 33, § 2º, b, c/c

§ 3º, do Código Penal, e 600 dias-multa. (STJ – HC 168.984/GO – Relatora:

Ministra Assusete Magalhães – Órgão Julgador: Sexta Turma – Julgamento:

19/03/2013 – Publicação:DJe 21/05/2013). Destaquei.

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO

ILÍCITO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E DISPARO DE ARMA DE

FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS.

COMPROVAÇÃO MEDIANTE RELATÓRIO EXPEDIDO PELO

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ.

POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME.

CONSIDERAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ÍNSITAS AO TIPO.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL. MAUS

ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE.

MAJORAÇÃO COM BASE EM INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES

PENAIS EM ANDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS

CONCRETOS PARA AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE

AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA

DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA JUSTIFICADORA DO

AUMENTO DA PENA-BASE. ORDEM DE HABEAS CORPUS

PARCIALMENTECONCEDIDA.

1. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com

acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma

justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para

reprovação do crime. Especialmente, quando considerar desfavoráveis as
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circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as

suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no

art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

2. Na hipótese, a folha de antecedentes criminais expedida pelo

Instituto de Identificação do Departamento da Polícia Civil do Estado do

Paraná contém a identificação dos Pacientes, registra os crimes pelos quais

foram condenados e as respectivas datas do trânsito em julgado das

condenações. Tais informações são bastantes e suficientes para o

reconhecimento da reincidência e também dos maus antecedentes, no caso.

3. A pena-base não pode ser descolada do mínimo legal com

esteio em elementos constitutivos do crime ou com fundamento em

referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para

justificar a exasperação, como ocorrido, na hipótese, em relação à

culpabilidade dos agentes e aos motivos do crime.

(...) (STJ – HC 187.639/MS – Relatora: Ministra Laurita Vaz –

Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/12/2012 – Publicação: DJe

13/12/2012). Destaquei.

RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PENA-BASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA E PERSONALIDADE.

NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ROUBO

CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CAUSAS DE

AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA.

DESCABIMENTO. SÚMULA 443/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E

MENORIDADE. PREPONDERÂNCIA. COMPENSAÇÃO.

REINCIDÊNCIA. VALORAÇÃONA PRIMEIRA ETAPA.OCORRÊNCIA DE

PREJUÍZO PARAO ACUSADO.

(...)

2. Esta Corte tem reiteradamente decidido que, quando o

comportamento da vítima não contribui para o cometimento do crime, ou

é considerado "normal à espécie", não há falar em consideração
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desfavorável ao acusado.

(...)

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,

provido em parte e habeas corpus concedido de ofício, ambos com extensão

ao corréu, Elenildo Alves Pinheiro. (STJ – REsp n. 1134362/AC – Órgão

Julgador: Sexta Turma – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior –

Julgamento: 13/08/2013 – Publicação/Fonte: DJe 28/08/2013). Destaquei.

Por outra vertente, embora deva ser afastada a análise pejorativa

dos critérios judiciais dos motivos, das circunstâncias, das consequências e do

comportamento da vítima, o exame pejorativo da culpabilidade da embargante deve ser

mantido, em virtude da grande quantidade da droga apreendida em poder dela (mais de 5

kg de cocaína), revelando que o grau de reprovabilidade da sua conduta é intenso,

situação, essa, que autoriza a exasperação da pena-base bem acima do mínimo legal, de

acordo com o art. 42, da Lei n. 11.343/06.

Diante do exposto, verifica-se que estes embargos infringentes

devem ser parcialmente providos para que prevaleça o voto vencido da lavra do revisor,

em relação ao redimensionamento da pena-base, que a fixou, na primeira fase, em 5

(cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Na sequência, ante a ausência de agravantes, e tendo em vista a

incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, resulta

adequada a pena intermediária de 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 520

(quinhentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase, da mesma forma, deve prevalecer o voto vencido

na parte em que afastou a majorante prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/06,

por não ter sido comprovado o efetivo comércio de drogas no interior de transporte

público, de acordo com o entendimento pacificado nas cortes superiores, e estabeleceu o

quantum mínimo de 1/6 (um sexto) em razão da causa de aumento de pena descrita no

inciso V do referido dispositivo (interestadualidade), tendo em vista que o togado de

primeiro grau deixou de indicar qualquer elemento hábil para justificar a aplicação de

fração mais gravosa de 1/5 (um quinto), violando, assim, o que dispõe o inciso IX do art.
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93 da Constituição Federal, consoante se infere deste trecho da sentença:

(...) Existem duas causas de aumento de pena prevista no art. 40,

inciso III e V, da Lei n. 11.343/2006, o que me faz AGRAVAR a pena neste

instante em 1/5 (um quinto) da anteriormente fixada. (Sentença à fl. 175).

Sobre o tema, eis o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –

SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

DOSIMETRIA – PENA-BASE – FEITO EM ANDAMENTO AVALIADO

COMO MAUS ANTECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE

OUTRA CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, JUSTIFICA A ELEVAÇÃO

DA PENA BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, NOS TERMOS DO

ART. 42 DA LEI 11.343/06 – QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA

(20,621 KG DE MACONHA) – ATENUANTE DA MENORIDADE

RELATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – CAUSA ESPECIAL DE

DIMINUIÇÃO DE PENA – ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343 /2006 –

INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE – EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO DO

APELANTE À ATIVIDADE CRIMINOSA – CAUSA DE AUMENTO DA

INTERESTADUALIDADE (ART. 40, V, DA LEI 11.343/06) –

APLICAÇÃO DA FRAÇÃOMÁXIMA - FALTADE FUNDAMENTAÇÃO

– REDUÇÃO PARA O MÍNIMO DE 1/6 PREVISTO NA LEGISLAÇÃO

PERTINENTE – ESTABELECIMENTO DE REGIME PRISIONAL MAIS

BRANDO QUE O FECHADO NÃO RECOMENDÁVEL – SUBSTITUIÇÃO

DA PENA PRIVATIVADE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

– NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP -

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO.

Mostra-se inviável considerar como desfavorável ao apelante, a

título de antecedentes criminais, processo no qual se operou a

desclassificação do delito de tráfico de drogas, inicialmente imputado para

o de porte ilegal de substância tóxica, com a determinação da remessa dos

autos ao Juizado Especial Criminal competente, sob pena de afronta à
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Súmula 444 do STJ.

Remanesce como desfavorável ao apelante para fins de

dosimetria a quantidade da droga apreendida (20,621kg de maconha),

circunstância que, por si só, justifica o aumento da pena-base em 6 meses

acima do mínimo legalmente previsto, a teor do disposto no art. 42 da Lei

n.º 11.343/06.

Havendo comprovação documental nos autos (fl. 91) de que o

apelante era menor de 21 anos na data do fato, deve obrigatoriamente

incidir a atenuante genérica da menoridade, nos termos do art. 65, inciso I,

do CP.

A expressiva quantidade de entorpecente apreendido e a

apreensão de apetrechos utilizados no preparo da droga são fatores que

indicam o envolvimento do apelante em atividades criminosas e, por

conseguinte, obsta a concessão da causa especial de diminuição prevista no

art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

A não fixação de regime mais brando do que o estabelecido na

sentença (fechado) está justificada em elementos concretos dos autos, quais

sejam, a elevada quantidade do entorpecente apreendido e evidências de que

o apelante se dedica à atividade criminosa, uma vez que tal benefício

tornaria a reprimenda inócua para retribuir e prevenir o delito, bem como

insuficiente para reintegrá-lo à sociedade.

O apelante não preenche os requisitos previstos no art. 44 do

Código Penal para efeito de substituição da pena privativa de liberdade por

restritiva de direitos, tendo em vista, sobretudo, o quantum aplicado. (TJMT

– RAC n. 109.257/2013 – Relator: Desembargador Pedro Sakamoto – Órgão

julgador: Segunda Câmara – Julgamento: 19/03/2014 – Publicação: DJE

24/03/2014). Destaquei.

Assim, tendo em vista a presença da causa de aumento da

interestadualidade, descrita no inciso V do art. 40 da Lei Antidrogas, deve ser feita a

majoração na fração mínimade 1/6 (um sexto), resultando a sanção de 6 (seis) anos e 10
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(dez) dias de reclusão, e 606 (seiscentos e seis) dias-multa.

Do mesmo modo, deve prevalecer o entendimento do voto

vencido em relação à incidência da causa especial de diminuição disposta no § 4º do art.

33 da Lei Antidrogas, na fração de 2/3 (dois terços), eis que mais se afigura escorreita

para o caso, porquanto, embora a quantidade e a natureza da droga apreendida pudesse

justificara aplicação de um coeficientemenor, esse dado já foi aferido na primeira fase

dosimétrica e não pode novamente ser utilizado na terceira etapa para reduzir o

quantitativo da minorante em debate.

Isso porque, após o julgamento do HC n. 112776, de relatoria do

ministroTeori Zavascki, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada

no dia 19 de dezembro de 2013, a primeira e segunda turmas do Pretório Excelso e a

quinta e a sexta turmas do Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento

segundo o qual a quantidade e a natureza da droga (art. 42 da Lei n. 11.343/06) devem

ser utilizadas uma única vez na dosimetria (sistema trifásico), ou na primeira ou na

terceira fase, desde que não cumulativamente, sob pena de configurar bis in idem,

consoante se infere dos recentes julgados abaixo ementados:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.

CAUSA DE DIMINUIÇÃODO PARÁGRAFO4º DO ARTIGO 33 DA LEI

11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. BIS IN IDEM.

OCORRÊNCIA. 1. A escolha do patamar de diminuição da pena prevista no

§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas não prescinde de adequada fundamentação.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reputou configurado bis in

idem na consideração cumulativa da quantidade e da espécie da droga

apreendida, como indicativos do maior ou menor envolvimento do agente

no mundo das drogas, na exasperação da pena-base e no

dimensionamento previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 3. Ordem

de habeas corpus concedida para que o magistrado de primeiro grau

proceda a nova dosimetria da pena, mediante a consideração não

cumulativa da circunstância ligada à quantidade da droga apreendida.

(STF - HC 123999, Relator(a):  Min. Rosa Weber,Primeira Turma, julgado
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em 07/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 24-10-2014

PUBLIC 28-10-2014). Destaquei.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.

CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NO SUPERIOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO APÓS PRAZO RECURSAL:

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO

SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE

DIMINUIÇÃO EM PATAMARMÁXIMO. QUANTIDADE E NATUREZA

DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE E DEFINIÇÃO DO

PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO. BIS IN IDEM. SUBSTITUIÇÃO DA

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E

DO REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE DE REEXAME. 1. Pela

jurisprudência deste Supremo Tribunal, habeas corpus não pode ser

utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 2. A natureza e a quantidade

dos entorpecentes foram utilizadas na primeira fase da dosimetria, para a

fixação da pena-base, e na terceira fase, para a definição do patamar da

causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em um sexto.

Bis in idem. Patamar de dois terços a ser observado. 3. O Supremo Tribunal

Federal assentou serem inconstitucionais a vedação à substituição da pena

privativa de liberdade por restritiva de direitos e a imposição do regime

fechado para o início do cumprimento da pena, em caso de tráfico de

entorpecente. Precedentes. 4. Recurso não conhecido. Ordem concedida de

ofício para determinar ao juízo da execução penal competente na origem

rever a pena imposta ao Recorrente, com a aplicação da causa de

diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo de

dois terços, e, considerada a nova pena a ser imposta, reexamine os

requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva

de direitos e para a fixação do regime prisional, afastado o óbice do art. 2º,

§ 1º, da Lei n. 8.072/1990. (STF - RHC 122684, Relator(a):  Min. Cármen
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Lúcia, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, PROCESSO

ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 29-09-2014 PUBLIC 30-09-2014).

Destaquei.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO

ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART.

33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ART. 16, PARÁGRAFOÚNICO, III, DA

LEI 10.826/2003. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA.

VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA NA PRIMEIRA E TERCEIRA

FASES DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM.

REPERCUSSÃO GERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação

no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus substitutivo ante a

previsão legal de cabimento de recurso ordinário (v.g.: HC n. 109.956/PR,

Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/9/2012; RHC n. 121.399/SP, Rel. Min.

Dias Toffoli, DJe de 1º/8/2014 e RHC n. 117.268/SP, Rel. Ministra Rosa

Weber,DJe de 13/5/2014). As Turmas que integram a Terceira Seção desta

Corte alinharam-se a esta dicção, e, desse modo, também passaram a

repudiar a utilização desmedida do writ substitutivo em detrimento do

recurso adequado (v.g.: HC n. 284.176/RJ, Quinta Turma, Rel. Ministra

Laurita Vaz,DJe de 2/9/2014; HC n. 297.931/MG, Quinta Turma, Rel. Min.

Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/8/2014; HC n. 293.528/SP, Sexta Turma,

Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 4/9/2014 e HC n. 253.802/MG, Sexta

Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 4/6/2014).

II - Portanto, não se admite mais, perfilhando esse

entendimento, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o

recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração.

Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante

ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, recomenda a

jurisprudência a concessão da ordem de ofício.
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III - O col. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do

julgamento do ARE n. 666.334/AM, reconheceu a repercussão geral da

matéria referente à valoração da natureza e quantidade da droga na

dosimetria relativa ao delito de tráfico de entorpecentes e, reafirmando sua

jurisprudência, fixou entendimento segundo o qual caracteriza bis in idem

tal valoração tanto na primeira quanto na terceira fase do cálculo da pena

(ARE n. 666.334 RG/AM, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de

6/5/2014).

IV - No caso dos autos, o v. acórdão impugnado diverge do

atual entendimento jurisprudencial do eg. STF, no sentido de que as

circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas apreendidas

somente podem ser utilizadas "na primeira ou na terceira fase dosimetria

da pena, sempre de forma não cumulativa, sob pena de caracterizar o bis

in idem" (RHC n. 117.990/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de

5/6/2014, v.g.).

Habeas Corpus não conhecido.

Ordem concedida de ofício para que o eg. Tribunal de origem

proceda à nova dosimetria da pena do paciente, utilizando as circunstâncias

relativas à natureza e à quantidade da droga apreendida em somente uma

das etapas do cálculo. (STJ - HC 303.509/MG, Rel. Ministro Felix Fischer,

Quinta Turma, julgado em 02/12/2014, DJe 19/12/2014). Destaquei.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE

ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE

APELAÇÃO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL.

IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA

DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DA DROGA. EXASPERAÇÃO

JUSTIFICADA. CULPABILIDADE. CONSIDERAÇÕES VAGAS E

GENÉRICAS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ILEGALIDADE.

RECONHECIMENTO. QUANTIDADE DAS DROGAS. UTILIZAÇÃO

PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E PARA A NEGATIVA DE
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APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃODE PENA. BIS

IN IDEM. OCORRÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO

V, DA LEI N.º 11.343/06. INTERESTADUALIDADE. DESNECESSIDADE

DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS.

DEMONSTRAÇÃO DA INTENÇÃO DE REALIZAR O TRÁFICO ENTRE

ESTADOS. SUFICIÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

ANÁLISE PREJUDICADA. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO, DE

OFÍCIO.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do

habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia

constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi

impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial.

2. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente

estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena. Tal

procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em

regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus (STF: HC 97677/PR, 1.ª

Turma, rel. Min. Cármen Lúcia, 29.9.2009 - Informativo 561, 7 de outubro

de 2009).

3. É legítima a exasperação da reprimenda em razão da

quantidade da droga apreendida - 105 kg de maconha -, a teor do disposto

no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

4. Não foram arrolados dados concretos a justificar a majoração

da pena em razão da circunstância judicial da culpabilidade, haja vista que

o Juízo de primeiro grau teceu, tão somente, considerações vagas e

genéricas, completamente dissociadas das circunstâncias concretas dos

autos, sem declinar de qualquer elemento que efetivamente evidenciasse a

acentuada reprovabilidadeda conduta delituosa perpetrada.

5. Em recentes decisões proferidas em 19 de dezembro de 2013,

nos autos dos HC's n.º 109.193/MG e n.º 112.776/MS, ambos de relatoria

do Ministro Teori Zavascki, o Plenário do Supremo Tribunal Federal
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decidiu, por maioria de votos, que a utilização da quantidade e/ou

qualidade da droga tanto no estabelecimento da pena-base como na

aplicação do redutor descrito do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006

caracteriza bis in idem, entendimento este que, embora não seja dotado de

caráter vinculante, deve também ser adotado por esta Corte, em

homenagem aos princípios da isonomia e da individualização da pena. No

momento da individualização da pena, deve o magistrado escolher em que

fase da dosimetria as circunstâncias referentes à quantidade e à natureza

da droga devem ser consideradas, cuidando para que sejam valoradas

apenas em uma etapa, a fim de se evitar o odioso bis in idem.

6. Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que, para a

incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inciso

V, da Lei n.º 11.343/06 é desnecessária a efetiva comprovação da

transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a

demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.

7. Diante da possibilidade de alteração da dosimetria dos

pacientes, resta prejudicado os pleito de estabelecimento de regime inicial

diverso do fechado, tendo em vista que a matéria será novamente analisada

quando na nova fixação da reprimenda corporal.

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a

fim de que, afastada a fundamentação genérica referente à culpabilidade

dos pacientes, bem como a dupla valoração da quantidade da droga,

determinar que o Magistrado de primeira instância proceda à nova

dosimetria, utilizando a quantidade da droga somente em uma das etapas do

cálculo da pena. (STJ - HC 300.975/MS, Rel. Ministra Maria Thereza De

Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 25/11/2014, DJe 15/12/2014).

Destaquei.

Destarte, tal como entendeu o revisor no voto vencido, deve ser

aplicada a minorante especial de pena na fração de 2/3 (dois terços), estabelecendo a

sanção definitiva de 2 (dois) anos e 3 (três) dias de reclusão, e 202 (duzentos e dois)
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dias-multa.

Em relação ao regime de cumprimento de pena e a substituição da

pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tem-se que deve ser mantido o

regime inicial fechado e os demais termos do voto vencedor, prolatado pelo

Desembargador Rui Ramos Ribeiro, diante da quantidade expressiva de drogas

apreendida, bem como sua qualidade, com fulcro no art. 33, § 3º da Lei Material Penal,

eis que a análise conjugada do art. 42 da Lei n. 11.343/06 indica a necessidade de um

regime mais gravoso, diante da gravidade concreta do crime, sendo imperioso destacar

que a quantidade e qualidade de estupefaciente foram reconhecidas na primeira fase da

dosimetria da pena.

Sobre o tema, este é o entendimento das cortes superiores:

Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes.

Regime de cumprimento da pena mais severo do que o previsto segundo o

seu quantum. Grande quantidade de droga. Circunstância judicial

desfavorável. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

direitos. Ausência dos requisitos do art. 44, III, do Código Penal. 1. O

regime inicial do cumprimento da pena não é mera decorrência do quantum

fixado, exigindo-se, também, a análise das circunstâncias judiciais

arroladas no artigo 59 do Código Penal, a que faz remissão o art. 33, § 3º

do mesmo Código. 2. In casu, os recorrentes foram condenados,

respectivamente, às penas de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses e de 3 (três)

anos e 1 (um) mês de reclusão pela prática do crime de tráfico de

entorpecentes, em regime semiaberto, por terem sido presos em flagrante

com 27,5 (vinte e sete quilos e meio) de maconha, tendo o Tribunal local

provido, parcialmente, o apelo da acusação para fixar o regime fechado. 3.

O art. 42 da Lei n. 11.343/2006, invocado no acórdão da Corte estadual,

dispõe que “O juiz, na fixação das penas, considerará, com

preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a

quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta

social do agente”, a evidenciar que, diversamente do alegado pelos
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recorrentes, o regime fechado não foi imposto com fundamento apenas no

art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com a redação da Lei n. 11.464/2007, mas,

também, com esteio na grande quantidade da droga apreendida,

circunstância tida como desfavorável na exasperação da pena-base acima

do mínimo legal. Precedentes: HC 108.487, Dias Toffoli, DJe de

19/09/2012, e RHC 101.278, 1ª Turma, Cármen Lúcia, DJe de 21/05/2010.

4. A mesma base legal invocada para impor o regime de cumprimento mais

severo que o decorrente da pena aplicada serve de fundamento para negar a

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,

consoante art. 44, III, do Código Penal. Precedente: HC 112.821, Rosa

Weber, 1ª Turma, DJe de 11/10/2012. 5. Recurso Ordinário em Habeas

Corpus desprovido. (STF – RHC 112875, Relator: Ministro Luiz Fux –

Órgão julgador: Primeira Turma – Julgamento: 30/10/2012 – Publicação:

19/11/2012). Destaquei.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO

ESPECIAL. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO

JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO

ADOTADA PELO PRETÓRIO EXCELSO. TRÁFICO ILÍCITO DE

SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA

DE QUE CUIDA O ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO DO

REDUTOR. DISCRICIONARIEDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA

DROGA APREENDIDA. ALEGADO BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.

MITIGAÇÃO JUSTIFICADA. REGIME INICIAL FECHADO.

INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE

LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. GRANDE

QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO

CONHECIDO.

- O Supremo Tribunal Federal, pela sua Primeira Turma, passou

a adotar orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus
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substitutivo de recurso próprio. Precedentes: HC 109.956/PR, Rel. Min.

Marco Aurélio, DJe de 11.9.2012, e HC 104.045/RJ, Rel. Min. Rosa Weber,

DJe de 6.9.2012, dentre outros.

- O Superior Tribunal de Justiça, na esteira desse entendimento,

tem amoldado o cabimento do remédio heróico, sem perder de vista,

contudo, princípios constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e

da ampla defesa. Nessa toada, tem-se analisado as questões suscitadas na

exordial a fim de se verificar a existência de constrangimento ilegal para, se

for o caso, deferir-se a ordem de ofício. A propósito: HC 221.200/DF, Rel.

Min. Laurita Vaz,DJe de 19.9.2012.

- Conforme entendimento sedimento desta Corte, não há falar

em bis in idem na consideração da quantidade e natureza de droga para

aplicação do redutor em fração aquém do seu máximo, mas sim na

utilização da mesma regra em finalidades e momentos distintos. No primeiro

momento do sistema trifásico, os parâmetros do art. 59 do Código Penal e

do art. 42 da Lei 11.343/2006 devem ser utilizados para fundamentar a

pena-base, enquanto que na última fase da dosimetria os mesmos critérios

serão observados para fixar a porcentagem da redução a ser imposta, em

razão da minorante do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006.

- No caso concreto, a natureza e quantidade da substância

apreendida - 3,4 kg (três quilos e quatrocentos gramas) de cocaína - são

elementos hábeis a justificar a não aplicação da minorante em seu grau

máximo de 2/3 (dois terços).

- O Supremo Tribunal Federal, em 27.6.2012, por ocasião do

julgamento do HC 111.840/ES, declarou a inconstitucionalidade da

obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes

hediondos e os a ele equiparados. Assim, a identificação do regime inicial

mais adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os

critérios do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, bem como do art. 42 da Lei

11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei.
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- No caso, apesar de a pena ter sido fixada em 4 (quatro) anos,

10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a gravidade concreta do delito,

evidenciada pelas circunstâncias em que ocorreu - comércio de expressiva

quantidade de entorpecente: 3,4 kg (três quilos e quatrocentos gramas) de

cocaína -, justificam a imposição do regime inicial fechado, bem como a

não substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos do art. 44,

inciso III, do Código Penal.

Habeas corpus não conhecido. (STJ – HC 203.546/MS –

Relatora: Ministra MarilzaMaynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE)

– Órgão julgador: Quinta Turma – Julgamento: 19/02/2013 – Publicação: DJe

25/02/2013). Destaquei.

Posto isso, dou parcial provimento a estes embargos

infringentes, para o fim de fazer prevalecer o voto minoritário do Desembargador

Rondon Bassil Dower Filho, na parte em que foi dado parcial provimento ao apelo

defensivo, para reduzir a sanção inicial, afastar a causa de aumento prevista no inciso III

do art. 40 da Lei Antidrogas; fazer incidir a causa de aumento da interestadualidade,

prevista no art. 40, V da citada Lex, no quantum de 1/6 (um sexto); e, aplicar a causa de

diminuição de pena disposta no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas na fração máxima de

2/3 (dois terços), redimensionando, por conseguinte, a pena aplicada à Sildilene Galvão

Cerqueira para 2 (dois) anos, 3 (três) dias de reclusão, no regime inicialfechado e 202

(duzentos e dois) dias-multa.

É como voto.
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V O T O

EXMO. SR. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

(REVISOR)

Egrégia Turma:

Tem-se em perspectiva embargos infringentes opostos por

SILDILENE GALVÃO CERQUEIRA em face do acórdão proferido nos autos do

Recurso de Apelação Criminal n. 132731/2013, da lavra da Primeira Câmara Criminal

deste e. Tribunal de Justiça, que, por maioria, nos termos do voto do Relator, Des. Rui

Ramos Ribeiro, negou provimento ao recurso manejado pela embargante, mantendo

incólume a condenação que lhe impôs o cumprimento da pena de 07 (sete) anos, 09

(nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 775

(setecentos e setenta e cinco) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do crime

capitulado no art. 33, caput, c/c art. 40, III e V,da Lei 11.343/2006. 

No que respeita à insurgência, verifica-se que a embargante

pretende ver preponderar o voto suplantado, de autoria do Revisor, Des. Rondon Bassil

Dower Filho, que deu parcial provimento ao apelo para reduzir a pena-base; afastar a

causa de aumento concernente ao tráfico de drogas em transporte público; abrandar a

fração de aumento quanto à majorante da interestadualidade; bem ainda para aplicar a

causa de diminuiçãoprevista no § 4º do art. 33 do mesmo Estatuto Legal; fixar o regime

aberto para o inicial cumprimento da pena e, por fim,  substituir a pena privativa de

liberdade por duas restritivas de direito. 

A pretensão não vem de ser legítima! 

No delito de tráfico de entorpecentes, as circunstâncias judiciais

do art. 59 do Código Penal podem concorrer para a exasperação da pena-base em até 10

anos, que corresponde à diferença entre a pena mínima[5 anos] e a máxima[15 anos]. 

Perscrutando os autos, de notar-se que a

embargante SILDILENEGALVÃOCERQUEIRA, no dia 18 de abril de 2.012, por volta

das 17h00min, no interior de um ônibus comercial da empresa “Maia”, de itinerário Porto
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Velho/RO a São Luís dos Montes Belos/GO, transportava 05 (cinco) tabletes de

pasta-base de cocaína, cujo peso totalizou 5,140 kg (cinco quilogramas e cento e

quarenta gramas). 

Mercê da considerável quantidade e da natureza da droga

apreendida, o ilustre Relator, Des. Rui Ramos Ribeiro, manteve a pena-base imposta na

primeira instância [07 (sete) anos de reclusão], não obstante tenha reformado a

fundamentação empreendida pelo juiz a quo para a ponderação negativa dos motivos,

circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima, o que se nos afigura

acertado. 

Com efeito, consoante dispõe o art. 42 da Lei 11.343/2006,

deverá o magistrado considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do

Código Penal, a natureza e a quantidade da substância estupefaciente apreendida,

bem como a personalidade e a conduta social do agente. 

Nessa tessitura, temos que a considerável  quantidade de

entorpecente apreendido [mais de 05Kg de pasta-base de cocaína] e o seu elevado poder

destrutivo, a impor maior grau de dependência em curto espaço temporal, são suficientes

a ensejar o aumento da reprimenda em patamar superior ao mínimo, tal como

reconhecido na r. sentença e ratificado pela colenda Primeira Câmara Criminal deste

egrégio Sodalício. 

Na segunda fase da dosimetria, fez-se inafastável o

reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea,

inexistindo divergência neste quadrante. A reprimenda foi abrandada, registre-se, para o

patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento proporcional

de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. 

Quanto à majorante delineada no inciso III do art. 40 da Lei

11.343/2006, temos por inarredável sua incidência. 

A despeito de termos sinalizado no julgamento do RAC

n. 85864/2014 o acolhimento do entendimento sufragado pelos Tribunais Superiores, a

dar pela necessidade de efetiva mercancia no interior do transporte coletivo, impende

registrar que o ponto fulcral que rendeu ensanchas ao afastamento da majorante naquela
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oportunidade veio de ser o fato de que os agentes sequer haviam adentrado o transporte

público com o entorpecente que traziam consigo [detenção efetivada na sala de embarque

do aeroporto], razão pela qual se nos assomou de todo descabida a incidênciada causa de

aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006 naquele caso específico. Não é esta,

contudo, a medida que se nos afigura acertada na hipótese vertente. 

Com efeito, o aludido dispositivo prevê, como causa de aumento

de pena, a prática do crime de tráfico de drogas em uma série de estabelecimentos, tendo

em vista a maior censurabilidadeda conduta em locais assaz povoados, onde a traficância

pode atingir um maior número de pessoas e onde se se afigura mais viável aos agentes

ludibriaremas autoridades repressoras e, por conseguinte, disseminara substância. 

Diz a norma que as penas previstas nos arts. 33 a 37 do Diploma

Legal serão aumentadas de um sexto a dois terços quando, in verbis, “III - a infração

tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de

ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas,

esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem

espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de

dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em

transportes públicos;”. 

De notar-se que a intelecção do artigo, a partir de sua dicção, é

de clareza meridiana ao estabelecer que, à incidência da majorante, faz-se bastante a

prática de quaisquer das condutas delitivas descritas nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas

nos locais indicados. É dizer, por se tratar de tipo misto alternativo –infração

pluriofensiva–, o crime previsto no art. 33 do referido Diploma Legal é cometido com a

concreção no plano fático de qualquer dos seus verbos pelo agente. Nesta tessitura, a

mera utilização pelo agente de veículo coletivo para o transporte do entorpecente é

suficiente à incidência da majorante, na medida que “transportar” e “trazer consigo” são

elementos do tipo penal descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06. 

Na hipótese, tem-se em perspectiva transporte interestadual de

considerável volume de entorpecente em meio de transporte coletivo, fato que, de resto,

ensejou a denúncia [fl. 05] e, posteriormente, a condenação da embargante pela prática
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do crime de tráfico de drogas, na modalidade “transportar” [fls. 161/178], de modo que,

malgrado a embargante não estivesse comercializandoo entorpecente no interior daquele

transporte público, o simples fato de “transportar” a droga por esse meio é bastante para

justificar a incidência da majorante, dadas as dificuldades defluentes de tal conduta,

sobretudo no que tange à identificaçãodo proprietário da peste. 

Frise-se, por imperativo, que a majorante é de ordem objetiva e,

por corolário, aperfeiçoa-se com a constatação de ter sido o crime cometido no lugar

estipulado, in casu, em transporte público, sendo despicienda qualquer investigação

acerca do elemento anímicodo infrator [princípio da legalidade!].  

Deveras, a teleologia que informa a criação da referida majorante

– mens legis – se faz presente in casu, haja vista que a apreensão da droga, transportada

pela embargante, efetivou-se no interior do veículo coletivo, ambiente em que facilitada a

atuação do agente, porque o maior número de pessoas presentes no interior do meio

de transporte dificulta a ação fiscalizadora e, por conseguinte, facilita a disseminação da

droga no meio social. 

Ademais, data maxima venia, temos que a limitação da aplicação

da majorante apenas aos casos em que restar efetivamente comprovada a mercancia no

interior do transporte coletivo ensejaria a redução, a mais não poder,  do âmbito de

incidência da norma penal.  De feito, qual a possibilidade de alguém vender drogas no

interior de um ônibus, v. g., desconhecendo os passageiros? Para além disso, qual a

possibilidade de existir uma “boca-de-fumo itinerante”?  Numa palavra, saberia a

encimado despautério presumir que o legislador, ao instituir a regra inserta no art. 40, III,

da Lei de Drogas, tencionou punir, apenas e tão somente, a heterodoxa figura do

“traficantemóvel”. Ora! 

Destarte, comprovado o transporte, pela embargante, de

substância proscrita em veículo coletivo – ônibus da companhia “Expresso Maia LTDA.”,

de itinerário São Luíz/MA-Cáceres/MT –, temos por imperiosa a mantença da causa de

aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, nos exatos termos da sentença. 

Assim, considerando que intangível também a majorante atinente

à interestadualidade [art. 40, V, da Lei de Drogas], a respeito da qual, registre-se, não se
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verifica qualquer insurgência, mantemos a fração de aumento em 1/5 (um quinto), tal

qual imposto na primeira instância. 

Isso porque, a par da presença de duas causas de aumento na

espécie [art. 40, III e V, da Lei 11.343/2006], de ver-se que a embargante intentou deixar

o Estado de Mato Grosso com considerável quantidade de droga tendo como destino

final estado da federação deveras longínquo [Maranhão], descortinando maior

reprovabilidade da conduta, hábil a justificar, portanto, a fixação da fração de aumento

em patamar pouco alémdo mínimoprevisto.  

Destarte, majorada em 1/5 (um quinto) a pena intermediária,

resulta a reprimenda em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão

e 775 (setecentos e setenta e cinco) dias-multa. 

No que se refere ao benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei

11.343/2006, temos que a causa especial de diminuiçãode pena cuida de atenuar a sanção

do chamado “pequeno traficante” e, in casu, o transporte interestadual pela embargante

de considerável volume de entorpecente, consistente em quantidade superior a 05kg

(cinco quilogramas) de pasta-base de cocaína, está a constituir óbice intransponível ao

reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. 

A nosso aviso, a prisão em flagrante de agente com expressiva

quantidade de estupefacientes revela indicativo idôneo de que se trata de conduta

informada por alta reprovabilidade, pois, a contrario sensu, saberia a encimada

incongruência referendar-se a tese de que um módico traficante – a quem se destina a

benesse em tela – fomenta, eventualmente, o mercadejo espúrio com tamanha quantidade

de droga! 

Releve-se, à guisa de achega, que a utilização da apreensão de

supina quantidade de droga neste quadrante não está a caracterizar o famigerado bis in

idem. Ora, de notar-se que a quantidade da droga considerada na primeira fase da

dosimetria da pena vem de consubstanciar elemento hábil a avaliar a intensidade da lesão

à saúde púbica; já na fase derradeira, aludida circunstância está a ser utilizada como

indicativo idôneo para revelar potencial dedicação do réu ao crime. Numa palavra,

inexiste qualquer barbilho à utilização da quantidade e natureza da droga apreendida em
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poder do agente para a majoração da pena basilar e, pari passu, para arredar a minorante

do tráfico privilegiado, vez que, em cada uma destas fases da dosagem penal, referidas

circunstâncias possuem consequências jurídico-legais distintas, sem perder de vista que,

não raro, em casos que tais, a natureza e a quantidade de droga apreendida são os únicos

elementos para avaliar o envolvimentodo réu com a traficância. 

Destarte, temos por incabívelna espécie a minorante delineada no

art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, alcançando, pois, a pena definitivade 07 (sete) anos, 09

(nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 775 (setecentos e setenta e cinco)

dias-multa. 

Outrossim, descabe excogitar de fixação de regime inicial mais

brando para inicialcumprimento da reprimenda. 

Com efeito, posto que o delito de tráfico submeta-se, nos tempos

hodiernos, a novos influxos hermenêuticos, de cunho político-criminal e pautados em

premissas principiológicas e garantísticas, rendendo ensanchas a um abrandamento da

repressão [máxime na fase de execução da pena], impondo-se, por isso mesmo, critérios

idôneos a serem utilizados pelo julgador frente à realidade social, estamos que na

hipótese dos autos, em que se verificou interestadualidade da traficância e a apreensão de

elevada quantidade de substância estupefaciente [5,14kg de pasta-base de cocaína],

faz-se imperiosa uma resposta estatal contundente, como medida a desestimular a prática

de ilícitosquejandos. 

Desse modo, temos por legítima a mantença do regime inicial

fechado, independentementedo quantum de pena, haja vista que o estabelecimento de tal

regime funda-se nas circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, a

que faz remissão o artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal, e, sobretudo, no art. 42 da

Lei n. 11.343/2006 [princípio da especialidade!]. 

É dizer, não obstante a pena seja fixada em quantidade que

permite o início de seu cumprimento em regime semiaberto [07 (sete) anos, 09 (nove)

meses e 18 (dezoito) dias], nada impede que o juiz, à luz do artigo 59 do Código Penal e

tambémdo art. 42 da Lei n. 11.343/2006, imponha regimemais gravoso. 

A seu turno, resta obstaculizada a substituição da pena
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privativa de liberdade por restritiva de direitos, mercê do quantitativo de pena

infligidoà embargante [superior a 04 anos], inviabilizadorda benesse, a teor do art. 44, I,

do Código Penal. 

Logo, negamos provimento aos infringentes.

ESCLARECIMENTO

EXMO. SR. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

(REVISOR)

Com máxima vênia do Eminente Relator, estou a desprover os

Embargos Infringentes,mantendo intocado o voto condutor.

No que tange à pena-base, o que encorajou o Desembargador Rui

Ramos Ribeiro a mantê-la no patamar fixado foi a quantidade e qualidade da substância

entorpecente. Estamos a cuidar de cinco quilos e cento e quarenta gramas de pasta base

de cocaína.

A outra vertente discutida, seria o afastamento da causa de

aumento em face de o réu ter sido preso no interior de um veículo de transporte coletivo.

Na hipótese, há discussão que devemos abrir, pois me parece

estar havendo certa erronia na leitura que se faz desse texto. Se posto em cotejo com o

artigo 33 da Lei de regência, nº 11.343/06, veremos que no artigo 33, são dezoito

núcleos, dezoito verbos. E uma das hipóteses contempladas é transportar, e o transporte,

efetivamente, verificou-se. Não podemos ter como incidindoessa causa especial somente

nos casos em que se verifica o comércio. Estaríamos a desvirtuar a mens legislatoris e a

mens legis. Obviamente que o legislador não cuidou de regular a conduta do traficante

itinerante.

A nosso aviso a hipótese vem de caracterizar o tráfico, a causa

especial de aumento, porquanto o verbo "transportar" deve ser aplicado à hipótese.

Transportava no interior do veículo de transporte coletivo.
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Mantida a causa especial. A fração quanto à majorante da

interestadualidade, ele estava num ônibus da Companhia Expresso Maia Ltda., e ia de

São Luiz - Maranhão para Cáceres - Mato Grosso. A interestadualidade está fixada, a

fração de aumento foi de um quinto, parece-nos que de forma consentânea.

Afastada a causa especial de diminuiçãodo parágrafo 4º do artigo

33, pois diferentemente do que pensa parte dos Tribunais Superiores, essa causa, esse

privilégio/benefício, há de ser concedido àqueles que não demonstrem um grau de

envolvimentocom o tráfico em ordem a ser apenado com maior severidade.

Traficante que traz consigo, no interior de um veículo de

transporte coletivo, de São Luiz do Maranhão para Cáceres, mais de cinco quilos de

substância entorpecente, cocaína, ele, com a devida vênia, não vem de ser merecedor do

benefícioprevisto no parágrafo 4º.

Por conseguinte, mantida como posta a decisão exarada na

Apelação nº 132731/2013 pelo Eminente Desembargador Rui Ramos Ribeiro,

acompanhado pelo Desembargador Paulo da Cunha.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOSMACHADO (1º VOGAL)

Egrégia Turma:

Faço uma reflexão, inicialmente sobre a introdução do voto

apresentado pelo Desembargador Luiz Ferreira da Silva, ao defender que a sua posição

não seria a terceira via, quando adota parte do voto condutor e parte do voto minoritário,

e assim fazendo conclui pelo provimento parcial.

Enxergo nesta atuação, ainda que com reconhecimento da

jurisprudência e também da lição do emérito Des. José Barbosa Moreira, professor de

Direito no Rio de Janeiro, ser este um caso típico de terceira via, pois, se tivermos uma

posição que não está nem no voto vencido, nem no voto vencedor, teremos um
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rejulgamento. Ou seja, abandonamos o que foi dito na Câmara isolada e realizamos novo

aqui.

Quanto à terceira via, tenho me posicionado contrariamente, não

só para garantir a importância da Câmara isolada, mas para dar ênfase à parte dispositiva

do acórdão que está sendo impugnado por via de infringência. A doutrina caminha no

sentido claro de que as fundamentações diversas, mas que convergem na conclusão, não

identifica a matéria impugnada, ou impugnável. E o dispositivo que indica a divergência

nesse contexto, temos posição do Desembargador Rui Ramos Ribeiro e a do

Desembargador Rondon BassilDower Filho.

Tenho-o me filiado a posição trazida pelo douto Desembargador

Alberto Ferreira de Souza, na Segunda Câmara Criminal.

Assim sendo, por coerência e com a devida vênia do douto

Relator, acompanho o voto do Revisor.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTOGIRALDELLI (2º VOGAL)

Egrégia Turma:

Louvo o brilhante trabalho feito pelo Desembargador Luiz

Ferreira da Silva, mas ele conhece meu posicionamento por sermos Colegas da mesma

Câmara, e também tenho entendido, até pela questão da proporcionalidade e

razoabilidade, parece-me, com a devida vênia, ser inaceitável que alguém que trafica

cinco quilos de cocaína, ao final de uma ação seja condenado a uma pena de dois anos e

seis meses de reclusão, mesmo que seja regime fechado.

Parece-me que não fecha, essa conta não é aceitável, porque a

quantidade e qualidade da droga, como bem destacado pelo Eminente Desembargador

Alberto Ferreira de Souza, merece uma reprimenda mais efetiva, mais áspera, inclusive

como determina o artigo 42 da Lei de Drogas.
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Com essas considerações, e também fazendo uma referência a

esse posicionamento sustentado pelo DesembargadorMarcos Machado, também entendo

que, para se chegar a uma terceira via, teríamos que utilizar revisão criminal, o

instrumento processual adequado para revermos toda a apenação, eventual condenação.

Dentro de embargos infringentes e de nulidades, ou prevalece o voto vencido, ou o

vencedor. Fora isso, qualquer outra discussão caminharíamospara uma terceira via, que

entendo indevida.

ESCLARECIMENTO

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(RELATOR)

Em relação à possibilidade de nos embargos infringentes

utilizarmos parte do voto vencedor e parte do voto vencido, sem criar um novo voto, é

matéria que já foi discutida nesta Turma, e, por maioria, ficou estabelecido que caberia

esse procedimento.

Isso porque seria um contrassenso, como disse no meu voto, que

alguém que fizesse jus à causa redutora da pena reconhecida pelo revisor, no caso do bis

in idem – que o Supremo TribunalFederal inclusivejá julgou em repercussão geral –, não

pudesse ser beneficiadoquando do exame dos embargos infringentes, só porque o relator

deste recurso, embora reconhecesse também esse benefício reduzindo a pena do

embargante para pouco mais de dois anos manteve-o no regime fechado, tal como fê-lo o

relator, em razão da quantidade da droga.
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ESCLARECIMENTO E V O T O (COMPLEMENTAR)

EXMO. SR. DES. GILBERTOGIRALDELLI (2º VOGAL)

Também entendo que enquanto estivermos somente na fase de

repercussão geral, não é súmula vinculante, temos toda possibilidade de discussão e de

expor nossos pontos de vista.

A figura do parágrafo 4º, artigo 33, parece-me ser o grande ponto

de discórdia que há na Lei de Drogas. Essa aplicação tem levado a situações às vezes

inaceitáveis. A questão fulcral, a utilização desse benefício, evidentemente que foi

visando o pequeno traficante, aquele iniciante, que eventualmente inicia sua vida no

mundo do crime.

Agrego mais um fundamento ao meu voto: uma pessoa com

cinco quilos de cocaína, não pode levar a tarja de pequeno traficante. Não está iniciando.

Ninguém iniciao tráfico com cinco quilos.

Essa é uma conclusão que me parece até lógica, e temos visto no

dia a dia. Para chegar a traficar cinco quilos de cocaína, evidentemente que passou por

muitas etapas para chegar a esse patamar.

Mais esse fundamento para poder, com a devida vênia do

EminenteRelator, acompanhar o voto do EminenteDesembargador Revisor.

V O T O (COMPLEMENTAR)

EXMO. SR. DES. MARCOSMACHADO (1º VOGAL)

Quanto a essa temática subscrevo o que o Desembargador

Gilberto Giraldelli expressou agora. Penso que quando o Desembargador Alberto

Ferreira de Souza faz avaliação conceitual do traficante, se eu estiver errado me corrija,

não tem como pano de fundo exclusivo a referência de que se trata de quantidade ou de
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droga diversa, mas sim avalia-se a conduta num contexto fático que não caracterizaria um

"tráfico privilegiado"(diga-se entre aspas, porque não se pode admitir a traficância como

algo que possa ser reconhecido como algo privilegiado). É neste contexto que tenho,

também, partido. Penso que, nós, com a realidade de Mato Grosso, das ocorrências e

características, temos que começar a firmar posicionamentos para que os Tribunais

Superiores identifiquemessa realidade, porque fica cômodo, a meu ver, estabelecer-se um

padrão de interpretação e abandonar uma realidade fática, tendo em consideração o

princípioda pena justa.

Anoto que está sendo criticado no mundo acadêmico (me refiro à

minha atividade de orientação acadêmica) é a fixação de penas de um ano e oito meses,

dois anos e seis meses, para tráfico de cocaína com quantidades que variam de cinco a

quinze quilos. Ainda que se prevaleça o regime inicial fechado, e essa é importante

bandeira que o Desembargador Luiz Ferreira da Silva levanta, e me perdoe a ausência do

Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, que tem substituído por penas restritivas,

são crimes de menor potencial ofensivo, não previstos em legislação especial, mas no

Código Penal, cito aqui o estelionato e/ou furto, com pena superior ao tráfico.

ESCLARECIMENTO

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(RELATOR)

Em casos que tais, temos uma peculiaridade. É muito comum o

motorista ser "picado pela mosca azul", trabalhar vinte anos transportando todo tipo de

mercadoria; é envolvido pelo traficante; carrega dez quilos de cocaína, é pego, e provado

por "a" e mais "b" que as únicas duas vezes que ele anteriormente foi à Polícia foi para

tirar Carteira de Identidade (RG) e Carteira de Habilitação. Não tem, portanto, qualquer

passagem pela Polícia, no entanto, é preso como traficante pela primeira vez.

Se formos adotar esse critério que a quantidade da droga sempre

significará que o sujeito tem capacidade de compra, logística para transporte, e
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capacidade de venda, ele não terá direito à causa redutora de pena em razão da

quantidade.

No entanto, a intenção teleológica desse dispositivo de lei é

exatamente para tirar a pena mais grave desse tipo de pessoa: primária, com bons

antecedentes, trabalho lícito, famíliaconstituída, nunca tendo se envolvido com qualquer

tipo de ilícito.

Estamos cansados de saber dessa situação na fronteira. Jamais,

neste tempo todo que estou no Tribunal, julguei um "tubarão do tráfico". Se alguém

julgou, que me aponte. Somente são presos os coitados dos motoristas que são levados a

carregar a droga, as “mulas”.

Então, por isso que o Supremo Tribunal Federal entendeu desta

forma. E neste Tribunal, na Primeira Câmara Criminal,Desembargador Paulo da Cunha,

já entendia nesse sentido, de quatro ou cinco anos atrás. Mudou, porque achou por bem

mudar, mas a mudança deve ser sempre para melhor. Não estamos atrás do Direito Penal

do inimigo.

Tenho dificuldade em aplicar dois terços em alguns casos, mas o

recurso vem sempre da defesa, o juiz dá um sexto, não explica os motivos porque não

estabeleceu a causa redutora em dois terços. O MinistérioPúblico não recorre da decisão,

não se pode reformar a não ser para melhor, e nós aqui ficamos amarrados. Esta é a

dificuldade.

ESCLARECIMENTO

EXMO. SR. DR. MAURO VIVEIROS - PROCURADOR DE

JUSTIÇA

Senhor Presidente:

Apenas para humildemente tentar colaborar, pois esse é um tema

que tem trazido bastante perplexidade, acredito que para todos, e para os próprios
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julgadores, como se percebe.

Apenas para recordar, na linha do que posto pelos

Desembargadores Alberto Ferreira de Souza e Gilberto Giraldelli, o maior reclamo da

doutrina, historicamente sempre foi, em relação à Lei 6.368/76, a ausência de uma fase

típica intermediáriaentre o consumidor e o traficante.

Então, este era o reclamo que se fez na doutrina e jurisprudência

durante décadas.

O legislador, então, incluiu exatamente essa terceira via dizendo:

é preciso distinguir as figuras típicas porque estamos vendo as injustiças que estão

grassando todos os dias.

Quantos usuários foram para trás das grades cumprir penas

altíssimas por tráfico, quando na realidade todos sabem que o sujeito vende mesmo

alguma coisa para custear o seu vício. Algo que é desnecessário lembrarmos aqui, mas

apenas para introduzir a questão.

O que aconteceu? "O tiro saiu pela culatra". Pois, passou-se a

utilizar desta causa de diminuição de pena, que a meu ver não é uma simples causa de

diminuição de pena, mas um instrumento de ponderação fabuloso, que a lei entregou ao

juiz, justamente para beneficiar os traficantes. Salvo, com todo respeito, raras exceções,

esse dispositivo quem mais dele se beneficia dele são exatamente os traficantes. Pois,

sabemos que a lei, como já disse um grande filósofo, é como a borboleta depois que abre

o casulo, bate asas. A lei não é mais a que saiu do parlamento, é outra. Ela se transforma

na dinâmica,na aplicação do direito vivo nos Tribunais.

E, realmente, o dispositivo é aberto, pois o legislador não pode

fechar a valoração da vida ao juiz, este é efetivamente aquele mais do que a boca que

pronuncia palavra da lei, é quem faz integração, na verdade a mediação entre o direito

escrito e a realidade e tenta aplicar, com a sua imperfeição,o direito justo.

O fato é que, no caso concreto, trata-se de alguém que foi

apanhado com cinco quilos, cento e quarenta gramas de cocaína, no interior de um

ônibus, numa viagem interestadual, e há dois dispositivos na lei, que mandam aumentar a

pena, manda agravar a pena, quais sejam, a interestadualidade e o uso do transporte
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público.

Porque teve o legislador esta preocupação? Parece-me claro que

nas duas causas de aumento, o que está em jogo é, exatamente, o maior desvalor da

conduta e do resultado, porque se trata de crime material. Trata-se de crime material, e a

dificuldade de combate às organizações criminosas está diretamente ligado à repressão,

emmaior intensidadenesses dois dispositivos.

Quando um sujeito transporta uma mercadoria ilícita, e podemos

fazer analogias com as armas, por exemplo, sabemos o quanto aumenta a dificuldade da

prevenção e repressão dos crimes.

Daí, a causa de aumento. A objetividade jurídica está na maior

dificuldadede combate e prevenção quando se transporta em transporte público.

Com todas as vênias, não parece razoável, exigir, como bem

apontou o Desembargador Alberto Ferreira de Souza, que o traficante que apenas está

transportando tenha que oferecer a droga dentro do ônibus, porque me parece que

contraria, exatamente, o tipo legal, que é o transporte. Porque se tivesse sido apanhado

por estar oferecendo, poderia ser dito que não estava oferecendo no interior do ônibus, é

razoável. Mas, ele não está sendo acusado disso, mas de ter transportado.

Concordo, plenamente, entendo ser preciso que esta Turma de

Câmaras Criminais Reunidas, justamente porque é o órgão competente para isso, para

uniformizaro entendimento das Câmaras isoladas, deva se debruçar mais, como propôs o

Desembargador Marcos Machado, sobre este tema, porque, de fato, grassa uma total

desarticulação, não sabemos mais quando, e em que condições se aplica ou não a causa

de diminuição de pena. Dois terços da pena, como uma regra, quando se tem uma pena

mínimade cinco anos, leva mesmo a dois anos e oito, ou um ano e nove meses para quem

cometeu um crime, segundo o qual a Constituição chama de hediondo, ou equipara a

crime hediondo.

De fato, Senhor Presidente, parece que as coisas estão fora de

lugar.

Agradeço e peço desculpas por ter me excedido no tempo.
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MANIFESTAÇÃO(ORAL) E V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

(PRESIDENTE E 3º VOGAL)

Agradecemos ao Dr. Mauro Viveiros. Realmente as colocações

feitas por Sua Excelência são muito pertinentes e muito bem colocadas.

Confesso que estou ainda me debruçando sobre este tema, até

porque posso me considerar neófito no direito penal, depois de trinta anos longe dele.

Acompanho o entendimento da maioria, ressalvando a

possibilidadeaté de mudar de posição.

Por maioria, então, foram desprovidos os embargos infringentes

nos termos do voto do Revisor.
.
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A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA

DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato

Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da

Turma Julgadora, composta pelo DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(Relator), DES.

ALBERTO FERREIRA DE SOUZA (Revisor), DES. MARCOS MACHADO (1º

Vogal),DES. GILBERTOGIRALDELLI (2º Vogal)e DES. ORLANDODE ALMEIDA

PERRI (3º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA DESPROVERAM OS

EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTODO REVISOR.

Cuiabá, 07 de maio de 2015.

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

DESEMBARGADOR ALBERTO FERREIRA DE SOUZA - REDATOR

DESIGNADO

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

PROCURADORDE JUSTIÇA
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