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E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES - APELAÇÃO CRIMINAL –

TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO INFRINGENTE DE

READEQUAÇÃO DA PENA - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO

LEGAL EM VIRTUDE DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE

APREENDIDO - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO -

FRAÇÃO APLICADA EM 1/6 - AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS

OBJETIVOS - AUTONOMIA DO JULGADOR – RECONHECIMENTO

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - AUSÊNCIA DE OFENSA AO

PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM - RECURSO DESPROVIDO.

Se reconhecido o tráfico privilegiado, não há ofensa ao princípio

do non bis in idem na fixação de patamar de redução de 1/6 decorrente da

quantidade da droga.

A Lei nº 11.343/2006 não estabeleceu critérios objetivos para a

fixação do percentual relativo ao tráfico privilegiado, razão pela qual o

julgador possui plena “autonomia para aplicar a redução no ‘quantum’

reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto”

(STF, HC nº 99.440/SP).
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EMBARGANTE: JORGE PEDROSO

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 interposto por

Jorge Pedroso, em face do acórdão prolatado pela PrimeiraCâmara Criminaldesta Corte

de Justiça, que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação criminal n.

9.770/2014, nos termos do voto do revisor, Desembargador Paulo da Cunha, mantendo a

condenação que lhe foi imposta de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e

600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art.

33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Nas razões recursais juntadas às fls. 323/330, a embargante

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

Filho, que, atuando como relator, deu parcial provimento ao apelo defensivo, para:

reduzir a pena-base por entender exacerbada; aplicar a causa de diminuiçãode pena do §

4º do art. 33 da Lei Antidrogas na fração máxima, afastando o bis in idem; estabelecer a

sanção final em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, preservada a base

de 1/15 do salário mínimo vigente à época do fato; alterar o regime de cumprimento de

pena do fechado para o semiaberto; 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. 334/337, o Procurador de Justiça

José de Medeiros, postula o desprovimento destes embargos.

O juízo de admissibilidade foi exteriorizado à fl. 340,

oportunidade na qual o Desembargador Paulo da Cunha, revisor do recurso de apelação,

determinou a distribuiçãodestes embargos na forma regimental.

É o relatório.

À revisão.
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P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

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

Egrégia Turma:

Como dito no relatório, o embargante postula a prevalência do

voto vencido, da lavra do relator do apelo, Desembargador Rondon Bassil Dower Filho,

que deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo, readequando a dosimetria

da pena fixada àquele nos seguintes termos:

“(...) Passando à dosagem da pena realizada em relação à

Jorge, no que tange ao único delito em que restou condenado, tal seja,

tráfico de entorpecentes, verifica-se que a pena-base foi fixada em dois anos

e três meses acima do mínimo legal, exclusivamente em razão da quantidade

de entorpecente apreendido (1,2 Kg de maconha).

Conquanto seja plausível a argumentação ministerial para ver

negativada circunstância judicial pelo fato de que as investigações deram

conta de que o apelado possuía um "ponto" fixo de venda de drogas na

cidade, ainda assim entendo que a pena basilar encontra-se exacerbada,

devendo sofrer readequação “ex officio” para o “quantum” de 06 (seis)

anos de reclusão, proporcional aos elementos evidenciados e Suficiente para

prevenção e reparação do ilícito.

Na segunda fase dosimétrica, nenhuma atenuante ou agravante

foi considerada ou mesmo constitui pedido recursal.

(...)
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Ademais, preenchidos os requisitos da primariedade, bons

antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar

organização para o mesmo fim, de rigor a manutenção da especial

diminutiva do artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, que deverá incidir na

sua fração máxima porque reiterar neste momento a invocação da

quantidade de entorpecentes, já utilizada para o recrudescimento da

pena-base, implica em repudiável “bis in idem”, conforme já decidido pelo

Pretório Excelso, “in verbis”:(...)

Destarte, aplicando à pena intermediária o patamar máximo de

diminuição de 2/3 (dois terços), ante a causa especial do artigo 33, § 4.º, da

Lei n.º 11.343/2006, estabeleço a pena final em 02 (dois) anos de reclusão,

além do pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, preservada a base de

1/15 do salário mínimo vigente à época do fato, fixada em 1.ª instância com

fulcro no artigo 43, da Lei n.º 11.343/2006.

Por fim, entendo viável também a colocação do apelante em

regime de cumprimento de pena privativa de liberdade menos gravoso.

No caso, considerando que a pena privativa de liberdade pelo

crime de tráfico restou estabelecida em patamar inferior a 04 anos e não se

trata de réu reincidente, atento, entretanto, aos critérios estabelecidos no

artigo 33, § 3.º do Código Penal (art. 59 do CP), entendo que o regime

inicial de cumprimento de pena, deve ser o semiaberto, pois, inexistem

outras circunstâncias indicativas da necessidade de fixação de regime mais

gravoso.

E, preenchendo-se todos os requisitos do artigo 44, do Código

Penal, mormente após a edição da Resolução n.º 05/2012 pelo Senado

Federal, faz-se necessária, ainda que “ex officio”, a substituição da pena

privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme artigo 44, §

2.º, do Código Penal, a serem definidas pelo MM. Juízo da Execução.

Fl. 4 de 24



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 168034/2014(OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃONº 9770/2014 - CLASSE CNJ-417) - COMARCA DE ÁGUA BOA

Com essas considerações, em consonância parcial com o

parecer ministerial, nego provimento ao recurso de apelação interposto pelo

Ministério Público e dou parcial provimento ao apelo interposto por Jorge

Pedroso, tão somente para lhe impor regime menos gravoso para o

cumprimento de pena (semiaberto), após proceder,de ofício, a readequação

da pena para o patamar final de 02 (dois) anos de reclusão, além do

pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, preservada a base de 1/15 do

salário mínimo vigente à época do fato, substituindo-se, também de ofício, a

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

definidas pelo Juízo da Execução Penal. (...).” (Fls. 313v./314v.). Destaques

no original.

Por sua vez, o voto condutor do julgamento exarado pelo revisor,

Desembargador Paulo da Cunha, desacolheu a modificação da sanção aplicada ao

embargante, justificandoseu posicionamento desta forma:

(...) No tocante à pena do réu Jorge Pedroso, o Ministério

Público pretende a elevação da pena-base. Entretanto, observo que a

reprimenda basilar foi estabelecida em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de

reclusão, ou seja, em 02 (dois) anos e 03 (três) meses acima do mínimo

legal, com fundamento na quantidade de droga apreendida (1,2 kg de

maconha), relevando-se o aumento suficiente, proporcional e adequado

para a prevenção e repreensãodo delito, não havendo motivo para reforma.

O réu Jorge pretende ver aplicada a causa de redução de pena

do artigo 41 da Lei de Drogas, entretanto este não colaborou com a

identificação de outros agentes, não tendo nem mesmo admitido a própria

culpa, de modo que não estão preenchidos os requisitos para a incidência da

benesse em questão.

Por outro lado, deve ser mantida a causa especial de redução de

pena do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que preenchidos os

requisitos legais, devendo, contudo, ser ratificado o percentual de redução
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adotado na origem, porquanto as circunstâncias do crime não recomendam

uma maior redução da pena.

Por fim, não merece reparo a sentença no correspondente ao

regime prisional estabelecido, uma vez que as circunstâncias judiciais

desfavoráveis justificam, por si sós, a imposição do regime mais gravoso, no

caso o fechado.

Por essas razões, nego provimento a ambos os apelos, mantendo

inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto. (Fl. 315v.).

Da leitura dos fragmentos dos votos acima reproduzidos,

verifica-se que assiste parcial razão ao embargante, no que diz respeito à prevalência do

voto vencido nos pontos que abrandou a sanção basilar por estar exacerbada, e,

aplicou-lhe a causa de diminuiçãode pena do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas na fração

máximade 2/3 (dois terços), por conta do bis in idem.

Saliente-se, por necessário, que o acolhimento parcial dos

embargos infringentes não pode ser caracterizado como um terceiro julgamento sobre o

tema posto em análise,mas, sim, a necessidade de se conferir aos embargos infringenteso

cumprimento de seu real desiderato, ou seja, de fazer prevalecer o voto vencido na parte

favorável ao embargante, em relação a cada um dos temas postos em debate, sem

engessar o julgador dos infringentes à escolha da totalidade da decisão prolatada pelo

relator ou pelo revisor.

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

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

os julgadores analisarem 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 insurgência deve 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.
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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

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 dispõem a 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.
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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 desembargadores acordarem, 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 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.

Partindo para a análise das matérias postas em debate nesta

irresignação, como dito anteriormente, constata-se que tem razão o embargante ao
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asseverar que a conclusão constante no voto minoritário da lavra do relator da apelação

Desembargador Rondon Bassil Dower Filho em relação ao abrandamento da sanção

basilar deve prevalecer, eis que o magistrado de primeiro grau considerou todas as

circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, como favoráveis àquele,

contudo, em decorrência da quantidade dos alucinógenos apreendidos (1,2kg de

maconha), fixou a pena inicialem 7 (setes) anos e 3 (três) meses de reclusão, ou seja, em

2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão acima do mínimo legal previsto para o tráfico

de drogas.

Com efeito, ainda que a expressiva quantidade de estupefaciente

demonstre a necessidade de fixação da sanção basilar acima do seu quantitativo mínimo,

o incremento realizado pelo presidente do feito mostrou-se exacerbado e

desproporcional, desatendendo, assim, a finalidade maior da Justiça, sob o enfoque da

reprovação do ato e prevenção do crime, motivo pelo qual, em respeito aos limites da

razoabilidade e da proporcionalidade, foi justo o redimensionamento operado no voto

vencido abrandando a pena inicial para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos)

dias-multa.

Da mesma forma, a aplicação da fração máxima da causa de

diminuiçãode pena do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas é a que mais se afigura escorreita

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

pudesse justificar a aplicação de um coeficiente menor, 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, sob pena de incorrer em bis in

idem.

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

ministro Teori 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
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in idem, consoante se infere dos 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 em 07/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO

DJe-211DIVULG 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

Fl. 10 de 24



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 168034/2014(OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃONº 9770/2014 - CLASSE CNJ-417) - COMARCA DE ÁGUA BOA

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

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,
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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.

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
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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

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.
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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

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.
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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.

Desse modo, vê-se que, no caso dos autos, agiu com acerto o

prolator do voto vencido que, embora tenha reconhecido uma maior reprovabilidade da

conduta do embargante pela expressiva quantidade apreendida (1,2kg de maconha),

utilizou os parâmetros do art. 42 da Lei Antidrogas somente na primeira etapa do cálculo

dosimétrico, fixando a fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em 2/3

(dois terços), deixando de considerar a quantidade e a qualidade da droga nesse momento

dosimétrico, por constatar a incidênciade bis in idem.

Todavia, no que diz respeito ao regime de cumprimento de pena,

tem-se que deve ser mantido o regime inicial fechado, conservado pelo Desembargador

Paulo da Cunha, diante da quantidade expressiva de droga apreendida, 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,
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impondo-se destacar, por importante, que a quantidade e qualidade de estupefaciente

foram reconhecidas na primeira fase da dosimetria da pena.

Com relação à benesse prevista no art. 44 do Código Penal,

conquanto também não haja mais empecilho para a substituição de pena aos condenados

pelo crime de tráfico, no caso vertente, a despeito de o embargante ser primário, infere-se

que ele não faz jus à substituição de sua pena privativa de liberdade por restritivas de

direitos, porque não preenche o requisito previsto no inciso III do aludido dispositivo

legal, pois, embora a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, o exame da situação

fático-probatória revela que a aplicação de penas alternativas não será suficiente para a

prevenção e reprovação do crime, principalmente diante da gravidade concreta da

conduta, evidenciada pela expressiva quantidade entorpecente apreendido (1,2kg de

maconha), resultando, um contrassenso conceder essa benesse na hipótese em debate, na

qual se verificoua necessidade de imposição de um regime prisionalmais rigoroso.

Sobre o tema, eis o entendimento das cortes superiores:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.

IMPETRAÇÃO DENEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS.

QUANTIDADE DA DROGA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA

DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REGIME DE

CUMPRIMENTO DA PENA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou

os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem

admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso

constitucional. 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.

Possibilidade de indeferir a substituição da pena por restritiva de direitos e

de fixar o regime de cumprimento da pena forte na quantidade e natureza

da droga. Precedente. 4. A fixação do regime inicial de cumprimento de
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pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

direitos devem ser apreciadas pelo juiz do processo à luz do

preenchimento, ou não, dos requisitos dos artigos 33 e 44 do Código

Penal. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.

(STF - RHC 122804, Relator(a):  Min. Rosa Weber, Primeira Turma,

julgado em 30/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG

13-10-2014 PUBLIC 14-10-2014). Destaquei.

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

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
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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(a): Min. Luiz Fux,

Primeira Turma, julgado em 30/10/2012, publicado em 19/11/2012).

Destaquei.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE

ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. CONDENAÇÃO

CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPETRAÇÃO

SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA

ELEITA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CASO

CONCRETO. GRANDE QUANTIDADE DA DROGA. EXPRESSIVA

QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. NÃO CONHECIMENTO.

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. Esta Corte, na esteira do posicionamento do Supremo

Tribunal Federal, entende ser possível nas condenações por tráfico de

drogas, em tese, a fixação de regime menos gravoso, sempre tendo em conta

as particularidades do caso concreto.

3. É imperioso ter em linha de consideração os ditames

norteadores do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, no sentido de 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
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produto, a personalidade e a conduta social do agente".

4. Devidamente fundamentada a negativa de abrandamento do

regime inicial de cumprimento de pena, em razão da grande quantidade

da substância entorpecente apreendida - 170,8 g de maconha - (art.

42 da Lei n.º 11.343/2006), e da expressiva quantidade de

munições encontradas na posse do paciente - 35 projéteis da marca "CBC",

Cal.

40 - não há constrangimento ilegal a ser sanado.

5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 299.603/SP, Rel.

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em

04/11/2014, DJe 14/11/2014). Destaquei.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE

ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE

APELAÇÃO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL.

IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REGIME DIVERSO DO

FECHADO. POSSIBILIDADE EM TESE. CASO CONCRETO.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. GRANDE

QUANTIDADE DE DROGA. REGIME INICIAL FECHADO

DEVIDAMENTEFUNDAMENTADO.WRIT NÃO CONHECIDO.

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. Esta Corte, na esteira do posicionamento do Supremo

Tribunal Federal, entende ser possível nas condenações por tráfico de

drogas, em tese, a fixação de regime menos gravoso, sempre tendo em

conta as particularidades do caso concreto.
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3. Devidamente fundamentada a imposição do regime inicial

fechado, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,

em especial, diante da quantidade de drogas - 7,35 kg de maconha -, não

há constrangimento ilegal a ser sanado.

4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 292.316/SP, Rel.

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em

14/10/2014, DJe 29/10/2014). 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, e, aplicar a causa de diminuiçãode pena disposta

no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas na fração máxima de 2/3 (dois terços),

redimensionandoa pena aplicada a Jorge Pedroso para 2 (dois) anos de reclusão e 200

(duzentos) dias-multa, mantendo, contudo, o voto vencedor quanto ao regime inicial

fechado e a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOSMACHADO (REVISOR)

Egrégia Turma:

Adoto o relatório lançado pelo d. Relator.

A quantidade de maconha não fora considerada para negar o

benefíciodo tráfico privilegiado,mas para justificaro patamar de redução da pena.

Destaco o raciocínio adotado no voto condutor:

“[...] a reprimenda basilar foi estabelecida [...] com

fundamento na quantidade de droga apreendida (1,2Kg de maconha),

revelando-se o aumento suficiente, proporcional e adequado para a

prevenção e repreensãodo delito, não havendo motivo para reforma.
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[...] deve ser mantida a causa especial de redução de pena do

artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que preenchidos os requisitos

legais, devendo [...] ser ratificado o percentual de redução adotado na

origem, porquanto as circunstâncias do crime não recomendam uma maior

redução da pena.” (Des. Paulo da Cunha - fls. 315v-TJ)

Nesse contexto, não há ofensa ao princípio do non bis in idem,

pois foi reconhecido o tráfico privilegiado.Em outras palavras, se a quantidade da droga

servisse de justificativa para não aplicação do disposto no § 4º do art. 33 da Lei nº

11.343/2006, ocorreria o vício de duplicidade.

A Lei nº 11.343/2006 não estabeleceu critérios objetivos para a

fixação do percentual, razão pela qual o julgador possui plena “autonomia para aplicar a

redução no ‘quantum’ reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso

concreto” (HC nº 99.440/SP - Relator: Min. JoaquimBarbosa - 16.5.2011).

Com essas considerações,DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO(1º VOGAL)

Neste caso, o revisor está mantendo o voto de entendimento

majoritário?

Ele considerou na primeira fase em decorrência da quantidade de

entorpecentes?

ESCLARECIMENTO

O SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS

Des. Pedro Sakamoto, na primeira fase considerou a quantidade

de entorpecentes. E para negar o benefício do parágrafo 4º disse que pela quantidade da

droga, o réu se dedica à atividade criminosa, em razão disso, mudou o regime de
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cumprimento da pena.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO(1º VOGAL)

Por considerar 01 kg (Um quilo) de drogas uma quantidade

expressiva, voto com a divergência, de acordo com o entendimento do revisor Des.

Marcos Machado.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º

VOGAL)

De acordo com o voto do Relator.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

EXMO. SR. DES. GILBERTOGIRALDELLI (3º VOGAL)

Des. Luiz Ferreira da Silva, essa pena ficaria em quanto?

ESCLARECIMENTO

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

A pena ficaria em dois anos de reclusão, duzentos dias-multa em

regime fechado, sem substituição.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTOGIRALDELLI (3º VOGAL)

Ressalto a questão da proporcionalidade, porque traficar

1,200Kg (Um quilo e duzentos gramas) de maconha e ser apenado com dois anos de

reclusão, não parece-me ser aceitável.
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TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 168034/2014(OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃONº 9770/2014 - CLASSE CNJ-417) - COMARCA DE ÁGUA BOA

Peço vênia ao Relator para dele divergir e acompanhar o voto do

revisor, negando provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (4º

VOGAL)

Acompanho o voto do eminente revisor.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (5º VOGAL)

Mantenho a mesma linha de entendimento; acompanho o voto do

revisor.

.
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TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 168034/2014(OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃONº 9770/2014 - CLASSE CNJ-417) - COMARCA DE ÁGUA BOA

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. LUIZ FERREIRA DA SILVA(Relator), DES.

MARCOS MACHADO (Revisor), DES. PEDRO SAKAMOTO (1º Vogal), DES.

RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (3º

Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (4º Vogal) e DES. RUI RAMOS

RIBEIRO (5º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, DESPROVERAM

O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR, VENCIDOS O

RELATORE O 2º VOGAL.

Cuiabá, 5 de fevereiro de 2015.

------------------------------------------------------------------------------------------

DESEMBARGADORMARCOSMACHADO - REDATORDESIGNADO

------------------------------------------------------------------------------------------

PROCURADORDE JUSTIÇA
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