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E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO

AO TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

PRETENDIDA A PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO MAIS

FAVORÁVEL AOS ACUSADOS – INCONSISTÊNCIA DO PLEITO –

VOTO VENCEDOR IRRETOCÁVEL – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO

DE DROGAS COMPROVADA NOS AUTOS – ATIVIDADE

CRIMINOSA EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE

RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA

PENA – CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, VI, DA

LEI DE DROGAS – REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA FRAÇÃO

DE ELEVAÇÃO – ACÓRDÃO ATACADO MANTIDO – RECURSO

DESPROVIDO.

Incabível o acolhimento do pedido de absolvição em relação aos

delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006, quando o

conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria

delitivado crime, afastando, assim, a tese defensiva.

Evidenciando-se dos autos elementos probatórios válidos e que

confortam a certeza quanto à ocorrência do crime previsto nos artigos 35, da

Lei 11.343/2006, impõe-se a condenação como medida de rigor.

Merece incidir na terceira fase da dosimetria da pena a causa

especial de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei de Drogas, quando,
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sobejar dos autos evidências que menores eram instrumentos para a

disseminação de entorpecente, todavia em proporção inferior à aplicada na

sentença.

Sendo consabido que a condenação como incurso as penas do

artigo 35 da Lei n.° 11.343/2006 obsta a incidência da benesse subjetiva

prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, imperioso o recorte do

benefício.
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EMBARGANTES: KALIL GILBRAN FREIRE E SILVA
JOÃO PAULODOS SANTOS LIMA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Embargos Infringentes interposto por

KALIL GILBRAN FREIRE E SILVAE JOÃO PAULODOS SANTOS LIMA, em

face acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal nº 75154/2013,

proferido pela Primeira Câmara Criminal,que por maioria de votos, acolheu o recurso do

MinistérioPúblico e negou provimento ao apelo defensivo de KalilGilbranFreire e Silva,

prevalecendo a pena imposta pelo Vogal (Desembargador Paulo da Cunha), que

concedeu, de ofício, a redução da fração do aumento de pena do artigo 40, VI, da Lei

11.343/2006.

O douto Revisor (vencido), contrariamente, negou provimento ao

recurso do Ministério Público e deu parcial provimento ao recurso de Kalil,

absolvendo-o do crime de associação ao tráfico e aplicando a causa de diminuiçãodo art.

33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e, de ofício, em relação ao réu Kalil, afastou a incidência

da majorante do artigo 40, VI, e fixou regime inicial aberto para cumprimento de pena,

substituída por duas restritivas de direito; e 4) de ofício, em relação ao réu João Paulo,

substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito e fixou, para o

cálculo de dias-multa, a fração de 1/30 do saláriomínimovigente à época dos fatos.

Assim, os embargantes pretendem fazer prevalecer o voto

vencido. (fls. 665/682-TJMT).

Em contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer

da lavra do Dr. JOSÉ DE MEDEIROS, pugna pelo improvimentodos embargos, a fimde

prevalecer o voto vencido (fls. 688/700-TJMT).

É o relatório.
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P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. MAUROVIVEIROS

Mantenho o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

(RELATOR)

Egrégia Turma:

Consoante relatado, os presentes embargos infringentes visam à

reforma do acórdão de fls. 633/660-TJMT, para prevalecer o voto vencido da lavra do

eminenteDes. RONDON BASSIL DOWER FILHO.

Na ocasião, o acórdão, por maioria, restou assimeditado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO MESMO FIM -

IRRESGNAÇÃO DEFENSIVA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - REALIDADES

DELITIVAS E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO

CONTEXTO PROBATÓRIO - INVIABILIDADE - PLEITO DA ACUSAÇÃO

PELA CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS PELO DELITO DE

ASSOCIAÇÃO - POSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE

DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DA PENA - CAUSA DE AUMENTO

PREVISTA NO ARTIGO 40, VI, DA LEI DE DROGAS - INCIDÊNCIA -

MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA FRAÇÃO DE ELEVAÇÃO - CAUSA

ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA QUE DEVE SER AFASTADA -

INCOMPATIBILIDADEDA BENESSE COM O DELITO DE ASSOCIAÇÃO

AO TRÁFICO - APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E DA
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DEFESA DESPROVIDO, COM READEQUAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO.

Incabível o acolhimento do pedido de absolvição em relação aos

delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006, quando o

conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria

delitiva do crime, afastando, assim, a tese defensiva.

Evidenciando-se dos autos elementos probatórios válidos e que

confortam a certeza quanto à ocorrência do crime previsto nos artigos 35,

da Lei 11.343/2006, impõe-se a condenação como medida de rigor.

Merece incidir na terceira fase da dosimetria da pena a causa

especial de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei de Drogas, quando,

sobejar dos autos evidências que menores eram instrumentos para a

disseminação de entorpecente, todavia em proporção inferior à aplicada na

sentença.

Sendo consabido que a condenação como incurso as penas do

artigo 35 da Lei n.° 11.343/2006 obsta a incidência da benesse subjetiva

prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, imperioso o recorte do

benefício.” .

O voto vencido havia assimconcluído:

“Diante do que foi exposto, em consonância com o parecer da

cúpula ministerial, nego provimento ao recurso do Ministério Público e

dou parcial provimento ao apelo de Kalil Gibran Freire e Silva,

absolvendo-o em relação ao delito de associação para o tráfico, bem como,

aplicando a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº

11.343/2006. De ofício: Em relação a Kalil: a) afasto a incidência da

majorante ínsita no art. 40, VI da fonte legislativa supracitada; b) fixo o

regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade; c)

substituo a sanção privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a

serem estabelecidas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução. Em relação a

João Paulo dos Santos Lima, aplicando a regra do art. 580 do CPP: a)
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substituo a sanção privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a

serem estabelecidas e fiscalizadas pelo Juízo da Execução; b) fixo, para o

cálculo dos dias-multa, a fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo

vigente à época dos fatos.”

Pois bem.

DA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS KALIL GILBRAN

FREIRE E SILVA E JOÃO PAULO DOS SANTOS LIMA PELO CRIME DE

ASSOCIAÇÃO PARAO TRÁFICO (ART.35 DA LEI 11.343/2006)

Não obstante o voto minoritário, entendo que o delito previsto no

art. 35 da Lei de Tóxicos resta devidamente demonstrado nos autos, porque, na hipótese

versanda há provas suficientes do vínculo associativo existente entre os acusados KALIL

GILBRAN FREIRE E SILVAE JOÃO PAULODOS SANTOS LIMA.

Conforme bem destacado no voto vencedor, às declarações dos

investigadores de polícia e das testemunhas sob o crivo do contraditório, evidenciam o

vínculo associativo. Vejamos:

LUCIANE TORRES DA SILVA,na fase policialdeclarou:

"(...) QUE na data de ontem, sua mãe Maria Odete teria

chamado-a para ir com ela até Cuiabá, segundo ela, para pegar um

negócio, e mesmo ela não tendo dito claramente que se tratava de droga,

sabia do que se tratava, pois ela estava traficando novamente, associada ao

CALIL que mora ali com ela, e ainda ao JOÃO PAULO, ex-namorado

dela, o vulgo BOCA ou MAX. que sua aparelho nos dentes, a menor

CRISTIANE. vulgo CRIS. e o vulgo NEGO MALDITO que reconhece

como sendo o CLAUDINEI FELIZ DE OLIVEIRA, bem como outras

pessoas gue freqüenta a casa de sua mãe, cujos nomes não sabe

informar;(...)" (sic - fls. 24).

Em juízo LUCIANE TORRES DA SILVAdeclarou:

MP: Você mencionou o seguinte, eu queria que você me

explicasse por que, que foi que você disse isso, você disse que, que a sua
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mãe, de fato, estava vendendo drogas na cidade e que ela estava associada

ao Kalil. ao João Paulo, à um tal de Boca ou Max. ao "Nego Maldito"

que é o adolescente e a Cristiane. é. o quê que essas pessoas faziam, qual

que era, porque você disse que elas estavam associadas? Qual que era a

participação dessas pessoas nessa venda de drogas da sua mãe?

DEPOENTE: Porque eles ficavam tudo junto dentro da casa.

MP: O pessoal ia comprar drogas Ia na casa?

DEPOENTE: Ai a gente suspeita, lá na casa.

MP: Essas vezes que o João Paulo pegou a moto do Geniel.

isso aconteceu?

Às vezes ele pegava a moto do Geniel?

DEPOENTE: Eu que emprestava a moto dele, quando ele

estava trabalhando. eu que emprestava.

MP: E era para fazer corre?

DEPOENTE: Eles falavam que não, mas eu emprestava para

a mãe né. Mas quem andava era a mãe e o João Paulo.

MP: Mas eles falavam o quê?

DEPOENTE: Que iam bem ali e já voltavam e demorava

bastante.

MP: E assim, eles nunca chegaram a te explicar para aonde eles

iam, pediam a sua moto, saiam e voltavam. DEPOENTE: É. saiam e

voltavam.

MP: Então o Kalil estava parado ali na casa, naqueles últimos

dias, na casa...

DEPOENTE: É. ele dormia às vezes em quando lá só.

MP: Ele tinha algum relacionamento com a Maria Odete?

DEPOENTE: Não.

MP: E o João Paulo? Aquela época da prisão ele ainda estava

indo lá. Como é que foi essta situação ai?
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DEPOENTE: O João Paulo ele ia sim, ele é. é ele ficava com a

mãe. (ininteligível) que era namorado.

[...]

MP: Você já viu o Kalil entregando droga para alguém ali na

casa?

DEPOENTE: Não, o Kalil não.

MP: Já viu o João Paulo saindo para esses corres aí nessa...

DEPOENTE: Não, o Kalil, o João Paulo saía só com a mãe,

mas eu nunca vi eles, o João Paulo nem o Kalil entregar, eu só vi ele sair

com a mãe.

MP: Por que, que você chegou a dizer que eles estavam

associados, que eles estavam juntos na venda de drogas?

DEPOENTE: (ininteligível)

MP: Porque, que você chegou a essa conclusão?

DEPOENTE: O que?

MP: Que o Kalil, o João Paulo, o Boca, o Max, o "Nego

Maldito" e a Cristiane estavam todos associados?

DEPOENTE: Ah, porque eles ficavam todos juntos na casa.

[...]" (fls. 581/585).

VALDIR BRAGA MARTINS, Investigador de Polícia, na fase

judicial,consignou:

“MP: Vocêpode narrar para gente o quê que aconteceu?

DEPOENTE: Sim. De fato a Senhora Maria Odete, estava

praticando o tráfico de drogas né, ela já tinha sido presa pela polícia civil,

eu até participei da primeira prisão dela, alguns anos atrás tinha sido

condenada, nas mesmas características de crime, ou seja, receptação,

concussão de menor (sic), associação para o tráfico de drogas, e mesmo

presa há alguns dias. antes dela sair da cadeia ela já tinha avisado aos

agentes prisionais que quando ela saísse da cadeia ela ia continuar
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traficando. Todavia não seria pega novamente pela polícia civil, vez que

tinha aprendido como traficar e não ser pega, obviamente que isso não

motivou o nosso trabalho, o que motivou nosso trabalho foi às informações

que recebemos logo após a sua soltura, de que ela havia se associado a dois

traficantes presos em Sinope (sic), por nomes de... Já lembro o nome,

Montana e esqueci o outro nome, mas eu já menciono. Estaria associada a

esse Montana e esse outro rapaz, e o adolescente Glaudinei Feliz, vulgo

Neguinho Maldito, eleja morava em Sinope (sic) e tinha vindo para

(incompreensível), faz parte da família Matias, cujos membros, quase todos,

08 já foram presos pela polícia civil por atos, por tráficos. O Glaudinei

Feliz ele já vendia drogas a mando desses dois traficantes, então a Maria

Odete se uniu ao Glaudinei Feliz, assim que ela saiu da cadeia, corrompeu

a sua filha, como já tinha feito na primeira vez, na primeira prisão dela,

corrompeu a sua sobrinha Júlia, se associou ao Caliu, ao seu namorado o

João Paulo, ao seu genro, marido da sua filha Luciane, e, a outro rapaz

por nome de Max, o vulgo Boca, para traficar drogas.

...estávamos monitorando ela, aguardávamos um momento mais

ideal para fazer a prisão deles, na casa nós vimos que atendia ao público

usuário, o Caliu. o Claudinei Feliz, a Maria Odete. não vimos o João Paulo

entregar a droga, todavia nós sabíamos né que na verdade a gente via o

João Paulo na casa da Avenida Pernambuco, mas tínhamos informações

de que ele fazia o que a gente chama de correria, que é levar a droga na

rua, de motocicleta, entregar para outras pessoas, (...)

[...]

MP: Tá certo. Especificamente então, em relação ao João

Paulo, você falou que nesta casa do Venturini, vocês não chegaram a velo

vendendo drogas?

DEPOENTE: Não, eu particularmente não o vi.

MP: E você disse que ele foi visto na casa perto do cemitério?
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DEPOENTE: É exatamente, saindo com bicicleta indo em

encontro de usuários, a gente passou por uma situação suspeita assim né,

de trocar alguma coisa, então acreditamos gue realmente ele fez algum

tipo de entrega de drgas ali, mas na casa do Venturininão.

MP: A movimentação que vocês virão era dele saindo, se

encontrando com usuários e voltando para a residência?

DEPOENTE: Exatamente.

MP: O Caliu o senhor chegou a ver vendendo drogas né.

entregando para usuários?

DEPOENTE: O Caliu sim, tranguilamente. o Caliu era

integrante.

MP: E o João Paulo?

DEPOENTE: Pois é, então o João Paulo, lá eu não cheguei a

ver o João Paulo, se estava dentro da casa ou não, eu não sei, lá no

Venturini, eu não cheguei a ver o João Paulo, então eu não posso acusá-lo

né, de ter vendido drogas no Venturini, mas o que eu posso confirmar em

relação a ele, é essa situação suspeita, dele ter saído da casa de bicicleta, e

de ido até encontro de usuários e tal, voltado.

MP: Era possível que algumas daguelas pessoas gue estivessem

dentro da casa não soubessem, não...

DEPOENTE: A senhora desculpa, impossível.

MP: Não tivesse conhecimento de que estava sendo usada a casa

para venda de drogas?

DEPOENTE: Impossível, era freqüente o entra e sai de

usuários, a casa era pequeninha (sic). não tem como. (...)” (fls.

594/598).

Ainda, merece relevo a declaração da testemunha JAMESOM

BENEDITO DE SILVA que, em juízo, confirmou que JOÃO PAULO ficava com a

acusada ODETE, e que ele poderia estar ajudando ela no “corre”. Inclusive, ao ser
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perguntado se todo mundo que estava junto com ODETE estava associado com ele

respondeu de afirmativaque “acredita que sim”.

As provas dos autos não deixam dúvidas quanto à prática do

crime de associação para o tráfico de drogas, por parte do recorrente JOÃO PAULO

DOS SANTOS E SILVAe KALILGILBRAN FREIRE E SILVA,inclusivequanto a este

ultimo a venda da droga era feita por ele tanto que não teve dúvida em afirmar que “O

Caliu sim, tranquilamente, o Caliu era integrante”.

Ainda, liga-se as declarações do policial VALDIRas declarações

de LUCIANE TORRES DA SILVA,em que ela disse em juízo que todos ficavamdentro

da casa, e que o acusado JOÃO PAULO emprestava a moto de GENIEL (moto essa

também investigadapor estar sendo utilizada para a entrega da droga).

Aliam-se os fatos narrados por LUCIANE aos depoimentos do

Policial VALDIR, no sentido de ele presenciou JOAO PAULO em atitude suspeita

(saindo para entregar a droga para usuários), bem como, de ser impossível que algumas

daquelas pessoas que estivessem dentro da casa não soubessem do comércio ilícito de

drogas, isso incluindoa pessoa do acusado JOÃO PAULO.

Nesse ponto, não é demais observar que os depoimentos de

policiais, não podem ser desprestigiados, ainda mais quando em harmonia com outras

provas dos autos:

“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais

responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova

idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em

Juízo, no âmbito do devido processo legal. (...) 4. Ordem parcialmente

concedida para trancar a Ação Penal n.º 294.01.2007.004725-1 (Controle

n.º 414/07) no que diz respeito ao delito de associação para o tráfico quanto

ao paciente DANIEL LIBANORI.” (STJ – HC 166.979/SP – Relator:

Ministro Jorge Mussi – Órgão julgador: Quinta Turma – Julgamento:

02/8/2012 – Publicação:DJe 15/8/2012)

Contra os testemunhos acima mencionados, temos as palavras
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dos acusados, sempre respondendo com negativa, e de forma evasiva, sempre procurando

escapar de resposta mais diretas, evitando responder aos detalhes do que consta dos

autos, deixando evidente as tentativas de esquivo.

O próprio acusado JOÃO PAULO, em seu depoimento alega

estar nervoso porque, na época dos fatos, estava sendo ameaçado pela acusada ODETE,

porém, os testemunhos coerente acima transcritos evidencia o oposto, porquanto o

acusado era sempre visto com a ACUSADAODETE e não sai da casa dela.

Analisando os autos de maneira global, situando os depoimentos

judiciais em um contexto maior, vislumbra-se que os acusados estavam reunidos para o

ato ilícito, a comando da acusada ODETE, restando evidente a sociedade criminosa.

Portanto, a prova de prévia reunião de interesses e propósitos

para a distribuição da droga deixa estreme de dúvidas que a conduta de JOÃO PAULOse

subsumiu formal e materialmente ao tipo penal descrito no artigo 35 da lei de drogas,

restando suficientemente demonstradas à autoria e a materialidade delitivas pelos

elementos probatórios trazidos aos autos. Com isso acompanho o entendimento do voto

vencedor, com as seguintes observações:

“As provas dos autos, com atenção especial ao relatório da

autoridade policial, às declarações dos investigadores de polícia e das

testemunhas sob o crivo do contraditório, demonstram o ajuste prévio e um

mínimo de organização a comprovar a permanência e a vontade de Kalil

Gilbran Freire e Silva e de João Paulo dos Santos Lima aos demais corréus

de se associarem para a realização do tráfico de drogas, o que configura o

delito autônomo de associação para o tráfico previsto no artigo 35 da Lei nº

11.343/06.” (fl. 659-TJMT).

Com isso, também filio-me ao entendimento do voto vencedor,

no sentido de que, a condenação pelo delito de associação evidencia a dedicação dos

acusados à atividade criminosa, tornando-se inaplicávela causa especial de diminuiçãode

pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido:
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“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA

DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTANO § 4.º, DO ART. 33, DA LEI N.º

11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE SUA INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE

DE RÉU QUE SE DEDICA AO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA. GRANDE

QUANTIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO

ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. São requisitos para que o Paciente faça jus à aplicação da

causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º

11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a

atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos

precisam ser preenchidos conjuntamente.

2. No caso dos autos, em que se concluiu que o Paciente exercia

o tráfico de drogas com regularidade, não é legitimo reclamar a aplicação

da minorante, pois não estão preenchidos conjuntamente todos os requisitos

legais. (STF, RHC 94.806/PR, 1.ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe

de 16/04/2010.) 5. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC

234.022/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz,Quinta Turma, julgado em 25/6/2013,

DJe 01/8/2013).

Quanto AO AUMENTO PREVISTO NO ART. 40, VI, DA

LEI Nº 11.343/06, o voto vencido, de oficio afastou a incidênciada majorante, aduzindo

que não havendo a comprovação de que os acusados Kalil e João Paulo estavam

associados ou mesmo que agia em concurso com os adolescentes apreendidos na casa de

MARIAODETE.

No entanto, como restou demonstrado nos autos a associação

criminosa por parte dos referidos acusados com a ré ODETE, restando provado, também

que os adolescentes estavam envolvidos, não resta dúvidas de que a causa de aumento

deve ser aplicada, como bem o fez no voto ora atacado.

Ademais, só para frisar, no depoimento da acusada ODETE deixa

claro o envolvimentoda adolescente, sua própria filha:
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“...RÉ: Essa vez eu tinha ido para Cuiabá, na Varzea Grande

com minha filha dai eu desci lá no posto gil e uma amiga dela entregou para

ela.

JUIZ: Entregou para sua filha?

RÉ: AHAM.

RÉ: E ela não sabia o que que era também.

RÉ: Dai entregou para entregar aqui.

RÉ: Dai quando eu desci, quando eu cheguei lá no ônibus ela já

tinha subido no ônibus, já tinha colocado na bolsa.

RÉ: Dai quando eu desci na rodoviária já o Jeniel foi buscar ela

, ele não sabia de nada, daí eu peguei a bolsa dela...

JUIZ: Era para senhora entregar o que?

RÉ: A encomenda que ela não sabia o que que era, que estava

dentro de uma outra bolsa."

Desse modo, restando demonstrado que os acusados estavam

associados entre si para a prática de venda de drogas, merece, do mesmo modo,

prevalecer o entendimentomajoritário constante no acórdão para, de ofício, ser reduzida

a fração relativa à majoração para o mínimo legal, ou seja, 1/6 (um sexto) e não ½ como

disposto na sentença de origem.

Diante do todo exposto, em consonância com o parecer

ministerial, NEGO PROVIMENTO aos embargos infringentes, mantendo a prevalência

do voto proferido pelo i. Vogal, que acolheu o recurso do Ministério Público e negou

provimento ao apelo defensivo de Kalil Gilbran Freire e Silva, prevalecendo a pena, que

concedeu, de ofício, a redução da fração do aumento de pena do artigo 40, VI, da Lei

11.343/2006.

É como voto.
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V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (REVISOR)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

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

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO(3º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (4º

VOGAL)

Senhor Presidente:

Voto no sentido de prover os embargos infringentes.

.
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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. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da

Turma Julgadora, composta pelo DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Relator),

DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Revisor), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(1º Vogal),

DES. MARCOS MACHADO (2º Vogal), DES. PEDRO SAKAMOTO (3º Vogal) e

DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (4º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR

MAIORIA, DESPROVERAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO

RELATOR,VENCIDOO 4º VOGALQUE O PROVEU.

Cuiabá, 6 de agosto de 2015.

------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA- RELATOR

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