
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 60523/2014(OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO 146405/2013 - CLASSE CNJ-417) - COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE: SUELI TERRAS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 60523/2014
Data de Julgamento: 04-09-2014

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CRIMINAL –

TRÁFICO DE DROGAS – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO

REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR

MÍNIMO – PRETENSÃO RECURSAL: MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO

APLICADA PARA O PATAMAR MÁXIMO – FRAÇÃO MÍNIMA

MANTIDA PELO RELATOR COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E

QUANTIDADE DA DROGA - CIRCUNSTÂNCIAS AVALIADAS

SOMENTE NA TERCEIRA FASE - INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM –

RECURSO DESPROVIDO.

O c. STF decidiu pela impossibilidadede utilização da natureza e

quantidade da droga para valorar a pena, cumulativamente, “tanto na

primeira quanto na terceira fase do processo de dosimetria” (HC nº

115466/SP), razão pela qual, “[...] 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. [...]” (STJ, HC nº 280.234/MG).
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EMBARGANTE: SUELI TERRAS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOSMACHADO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos Infringentes opostos por SUELI TERRAS

contra acórdão no qual fora desprovida a Apelação nº 146405/2013, por maioria, nos

termos do voto do Relator, Des. Rui Ramos Ribeiro, para manter sua condenação por

tráfico de drogas em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em

regime semiaberto, e 483 (quatrocentos e oitenta e três) dias-multa, assimementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA -

ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 - IRRESIGNAÇÃO

DEFENSIVA - DOSIMETRIA DA PENA - TERCEIRA FASE - CAUSA

ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE

DROGAS - MAJORAÇÃO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DE PENA

FIXADA NA DECISÃO DE MÉRITO - PATAMARMÁXIMO DE 2/3 (DOIS

TERÇO) - IMPOSSIBILIDADE - REALIDADE DELITIVA - QUANTIDADE

E VARIEDADE DE ENTORPECENTES - MACONHA E COCAÍNA -

MODUS OPERANDI - PERICULOSIDADE CONCRETA -

DISSEMINAÇÃO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO

PRISIONAL - QUANTUM MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO) FIXADO NA

SENTENÇA MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO. A primariedade e os

bons antecedentes do réu não obrigam a redução no percentual máximo

previsto na minorante legal se a realidade delitiva, típica da disseminação

de drogas evidencia sua impropriedade.” (fls. 310-TJ)

O voto condutor manteve a fração mínimaaplicada na sentença –

1/6 (um sexto) – ao considerar que:
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“a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista

no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não vincula o judicante a aplicação do

máximo de redução prevista na legislação, a ele é conferido, pela lei, plena

discricionariedade para fixar a redução no quantum que entender

necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, como no

caso concreto. [...].

In casu, a natureza do entorpecente e sua quantidade não

prestaram para exasperar a pena-base, que, destaco, foi fixada no mínimo

legal que prevê a legislação especial ao delito tipificado no artigo 33 – 05

(cinco) anos –, ainda, as circunstâncias preponderantes nem ao menos

foram valoradas na fase inicial da dosimetria. Portanto, sua aplicabilidade

não é vedada ao estágio derradeiro do cálculo da pena, conforme

precedente recente do Supremo Tribunal Federal [...].

Em que pesem as condições favoráveis previstas na primeira

fase da dosimetria da pena, aponto os elementos extraídos dos autos, que

lhe formaram o juízo: a quantidade de entorpecente e a variedade – 99,03g

(noventa e nove gramas e três miligramas) de cocaína e 90,60g (noventa

gramas e sessenta decigramas) de maconha –; a periculosidade concreta da

apelante, desvelada pelo modus operandi, que introduziu em sua genitália

as substâncias constritas, visando adentrar com eles no estabelecimento

prisional.”(fls. 311/312-TJ)

A embargante alega que a causa de diminuição referente ao

‘tráfico privilegiado’ deveria ser aplicada em seu patamar máximo – 2/3 (dois terços) -,

pois a valoração da quantidade e qualidade da droga, também na terceira fase, caracteriza

bis in idem.

Pede o provimento para que prevaleça o voto proferido pelo

Vogal,Des. Rondon Bassil Dower Filho, que aplicou a causa de diminuiçãona fração de

2/3 (dois terços) e readequou a pena para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de

reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 194 (cento e

noventa e quatro) dias-multa, vazado nos seguintes termos:

Fl. 3 de 10



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 60523/2014(OPOSTO NOS AUTOS DO(A)
APELAÇÃO 146405/2013 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA CAPITAL

“[...] Ao contrário da argumentação acusatória, a quantidade

apreendida não é expressiva. Ainda que fosse, em que pese haver julgados

levando em consideração a quantidade de drogas para aplicar o redutor em

apreço, assinalo que tal entendimento, além de não encontrar previsão

legal, contrasta com a proibição de bis in idem, eis que, a quantidade de

drogas já é ponderada, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, por

ocasião da primeira fase de dosimetria da sanção penal (circunstâncias

judiciais). [...] perfilho do entendimento de que a aferição da quantidade de

substâncias entorpecentes é inútil para aferir o grau de diminuição de pena

no tráfico privilegiado. Deve ser sopesada, tão-somente, na primeira fase

dosimétrica.” (fls. 313/314-TJ)

A i. PGJ manifesta-sepelo desprovimento (fls. 331/335-TJ).

É o relatório.

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. MARCOSMACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A embargante foi condenada a 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e

10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 483 (quatrocentos e oitenta e três)

dias-multa, por tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – (fls. 264/271).

O Juízo singular dosou a pena nos seguintes termos:
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“[...] Por tais razões e circunstâncias que reputo

predominantemente favoráveis à denunciada SUELI TERRAS, entendo

necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime em tela. [...]

aplicar-lhe a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de

reclusão e multa de 500 (quinhentos) dias-multa, à base de 1/30 do salário

mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos monetariamente até a data do

pagamento.

[...] Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou Diminuição da

Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Presente a causa especial

de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 (infração

cometida nas dependências de estabelecimento prisional) razão pela qual

aumento a pena em 1/6 (um sexto) ou seja, 10 (dez) meses de reclusão e

multa de 80 (oitenta) dias-multa, o que eleva a pena para 05 (cinco) anos e

10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Por outro lado, presente a causa especial de diminuição prevista

no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, motivo pelo qual reduzo a pena no

patamar de 1/6, ou seja, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e

multa de 97 (noventa e sete) dias-multa, o que reduz agora a pena para 04

(quatro) anos e 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 483

(quatrocentos e oitenta e três) dias-multa. Inexistindo demais circunstâncias

ou causas especiais, fixo a pena final para a denunciada SUELI TERRAS

como medida de justa e suficiente retribuição pelo crime por ela praticado,

em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa de

483 (quatrocentos e oitenta e três) dias-multa, à base de 1/30 do salário

mínimo vigente à época dos fatos corrigidos monetariamente até a data do

pagamento.

Fixo o regime semiaberto para início de cumprimento da pena,

nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.”

Na Apelação Criminal, a embargante pugnou pela aplicação do

redutor referente à causa de diminuiçãoprevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, em
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seu grau máximo - 2/3 (dois terços) –, pois a quantidade da droga – 99,03g (noventa e

nove gramas e três centigramas) de cocaína e 90,60g (noventa gamas e sessenta

centigramas) de maconha – mostra-se “irrelevante para caracterizar a dedicação à

atividade criminosa [...] a influir apenas e tão somente na quantidade da redução da

pena” (fls. 279/283v).

Pois bem.

A divergência reside no patamar de redução do tráfico

privilegiado.

De fato, o c. STF decidiu pela impossibilidadede utilização da

natureza e quantidade da droga para valorar a pena, cumulativamente,“tanto na primeira

quanto na terceira fase do processo de dosimetria” (HC nº 115466/SP – Relator p/

Acórdão Min. Roberto Barroso – 27.5.2014).

Ao dosar a pena, o Juízo singular não valorou essas

circunstâncias.

Nesse norte, a natureza e quantidade da droga, empregadas pelo

relator somente na terceira fase para definir o patamar de redução da pena, não

caracterizam bis in idem.

Trago decisão do c. STJ:

“[...] 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. [...].” (HC nº 280.234/MG – Relatora: Min.ª Maria Thereza De Assis

Moura – 4.8.2014)

Outrossim, ao utilizar circunstâncias não indicadas pelo juiz da

causa para justificar a manutenção da minorante no patamar de 1/6 (um sexto), o

condutor não incorreu em reforma prejudicial,pois conservou a pena aplicada.

O efeito devolutivo da Apelação autoriza conhecer e rever os

fundamentos contidos na sentença condenatória, desde que não agrave a situação do réu

(STJ, AgRg no HC nº 245.459/RS).
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Anoto orientação do c. STJ:

“[...] A Corte Regional, ao manter o montante de pena-base

fixada, fez uso de novos fundamentos a fim de justificar a mesma majoração

do piso. Isso não implica reformatio in pejus, pois é cediço que o efeito

devolutivo da apelação autoriza, de forma ampla, o Tribunal de origem

conhecer e rever os fundamentos contidos na sentença condenatória desde

que não agrave a situação do réu, o que, com efeito, não ocorreu. [...].”

(AgRg nos EDcl no REsp nº 1304406/SP -Relator Min. Moura Ribeiro –

3.2.2014)

No contexto, a apreensão de 99,03g (noventa e nove gramas e

três centigramas) de cocaína e 90,60g (noventa gamas e sessenta centigramas) de

maconha justifica a aplicação da causa de diminuição no patamar mínimo de 1/6 (um

sexto), conforme fundamentado pelo relator.

Em caso análogo, o c. STJ decidiu:

“[...] Concretamente fundamentada a diminuição da pena (1/6),

na terceira fase da dosimetria, na quantidade de droga (90 gramas de

cocaína), não há ilegalidade manifesta a sanar, demandando revolvimento

fático-probatório a imposição de um outro percentual de redução. [...].”

(HC nº 192.438/SP – Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura –

29.6.2012)

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o

DESPROVEJO.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO(REVISOR)

Acompanho o voto do Relator.
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V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1º

VOGAL)

Voto pela divergênciae provejo os embargos opostos.

V O T O

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

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULODA CUNHA (3º VOGAL )

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (4º VOGAL )

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(5º VOGAL)

Voto pela divergênciae provejo os embargos opostos.
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V O T O

EXMO. SR. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA (6º

VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.
.
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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 , por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES.

MARCOS MACHADO (Relator), DES. PEDRO SAKAMOTO (Revisor), DES.

RONDON BASSIL DOWER FILHO (1º Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º

Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (3º Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (4º

Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(5º Vogal) e DES. ALBERTO FERREIRA

DE SOUZA (6º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA

DESPROVERAM OS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO

RELATOR.

Cuiabá, 4 de setembro de 2014.

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

DESEMBARGADORMARCOSMACHADO - RELATOR

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

PROCURADORDE JUSTIÇA

Fl. 10 de 10


