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E M E N T A

EMBARGOS INFRIGENTES – APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO

- ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 – NATUREZA E QUANTIDADE DE

ENTORPECENTE SOPESADAS PARAMAJORARA PENA-BASE E AFASTAR

A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM SEU

GRAUMÁXIMO - AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM – RECURSO DESPROVIDO.

O § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, ao elencar os requisitos exigidos

para o reconhecimento da causa de diminuiçãode pena, possibilitaa redução de 1/6 a

2/3, sem, contudo, apontar os parâmetros a serem considerados quando da aplicação

desta minorante.

“Não há bis in idem na consideração da quantidade de droga para

agravar a pena-base e para negar a redução a maior na terceira etapa da

dosimetria, mas apenas a utilização de um mesmo parâmetro de referência para

momentos e finalidades distintas, objetivando a aplicação de reprimenda

proporcionalmente suficiente à prevenção e reprovação do delito, nas

circunstâncias em que cometido [...]. Ordem denegada.” (STJ, HC nº 124898/MS)
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EMBARGANTE: AMISAEL RODRIGUES DA SILVA

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 AMISAEL

RODRIGUES DA SILVAcontra acórdão de fls.179/192-TJ, no qual foi desprovido o RAC nº

19312/2012, nos termos da respectiva ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, INCISO

V, AMBOS DA LEI N. 11343/2006 – CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO

DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A COLOCAÇÃO DO AGENTE EM LIBERDADE

PARA QUE ASSIM AGUARDE O JULGAMENTO DO APELO – PERDA DE

OBJETO – 2. APLICAÇÃO DA ESPECIAL DIMINUTIVADO § 4º DO ART. 33 DA

LEI DE DROGAS EM SEU GRAU MÁXIMO – INVIABILIDADE – GRANDE

QUANTIDADE DE COCAÍNA ENCONTRADA EM PODER DO AGENTE – ART.

42 DA LEI - 3. INOCORRÊNCIA DE “BIS IN IDEM” A CONSIDERAÇÃO DA

QUANTIDADE DA DROGA PARA MAJORAR A PRIMERIA FASE

DOSIMÉTRICA DA PENA E DIMINUIR O “QUANTUM” NA ÚLTIMA FASE – 4.

FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA

REPRIMENDA – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E QUALIDADE DA

DROGA APREENDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se recurso do réu já está sendo julgado, resta prejudicado o pedido

de recorrerem liberdade.

2. Ainda que se trate de apelante primário, de bons antecedentes, que

não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa,

devem ser observadas as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP, bem

como no art. 42 da Lei nº 11.343/06 para a fixação do patamar de incidência da

fração de redução que pode variar de 1/6 a 2/3.
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3. Não há que se falar em “bis in idem”, ao considerar a quantidade da

droga para aumentar a reprimenda inicial e também para estabelecer o quantum de

diminuição na terceira fase dosimétrica. Precedentes do STJ.

4. A aplicação do regime prisional mais benéfico que o fechado só é

recomendável em casos excepcionais, considerando a função

retributivo-ressocializadora ou preventiva da sanção penal, o que não se viabiliza

no caso vertente, considerando a quantidade da droga apreendida.”

O embargante sustenta que: 1) a natureza e quantidade da droga foram

utilizadas tanto para aumentar a pena-base na primeira fase quanto para fixar a fração de redução

aplicada na terceira fase; 2) a dupla valoração dessas circunstânciascaracteriza bis in idem.

Pede provimento para que prevaleça o voto proferido pelo e. 1º vogal

(fls. 199/210-TJ).

A i. PGJ manifestou-sepelo desprovimento (fls. 214/219-TJ).

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS

Senhor Presidente:

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOSMACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O recurso é cabível (CPP, art. 609), tempestivo e manejado por quem

tem interesse (CPP, art. 609, parágrafo único).

O embargante pugna pela prevalência do voto vencido da lavra do Des.

Luiz Ferreira da Silva, que reconheceu bis in idem calcado na aferição da natureza e quantidade

da droga, na primeira e também terceira fase de fixação de pena.
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Destaco trecho do voto vencido:

“Dessa maneira, é forçoso concluir que a pretensão da defesa visando à

majoração da fração relativa à aludida causa de diminuição da sanção deve ser

acolhida por esta Terceira Câmara Criminal, uma vez que, ao fazê-la incidir em

percentual abaixo do máximo previsto, o togado de piso fundamentou sua decisão

na análise da natureza e na quantidade da droga, utilizando-se dos mesmos

argumentos adotados na avaliação negativa das circunstâncias judiciais, situação,

essa caracterizadora de culpa de dupla valoração dos critérios previstos no art. 42

da Lei Antidrogas.” (187/191-TJ)

Pois bem.

O art. 42 da Lei nº 11.343/06 dispõe que o juiz deve sopesar, com

preponderância sobre as demais circunstâncias judiciaisdo art. 59 do CP, a quantidade e natureza

da droga apreendida, na aplicação da pena-base.

Por sua vez, o § 4º do art. 33 da mesma lei, ao elencar os requisitos

exigidos para o reconhecimento da causa de diminuição de pena, possibilita a redução de 1/6 a

2/3, sem, contudo, apontar os parâmetros a serem considerados quando da aplicação desta

minorante.

Na ausência de variantes específicas, o juiz da causa deve fixar a fração

de redução de pena, de acordo com as circunstâncias judiciaisprevistas no art. 59 do CP e art. 42

da Lei de Drogas.

Com efeito, a valoração da natureza e quantidade de droga, também na

terceira fase, não configura bis in idem, pois ponderados escopos distintos, seja para majorar a

pena-base acima do mínimo legal, seja para estabelecer a fração de diminuição, ante a incidência

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

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do c. STJ:

"[...] O legislador previu apenas os pressupostos para a incidência do

benefício legal disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, deixando de estabelecer

os parâmetros para a escolha entre a menor e maior frações indicadas para a

mitigação, disciplinando a doutrina e a jurisprudência que devem ser consideradas

as circunstâncias previstas no art. 59 do CP e especialmente o disposto no art. 42
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da Lei Antitóxicos. [...]

Não há bis in idem na consideração da quantidade de droga para

agravar a pena-base e para negar a redução a maior na terceira etapa da

dosimetria, mas apenas a utilização de um mesmo parâmetro de referência para

momentos e finalidades distintas, objetivando a aplicação de reprimenda

proporcionalmente suficiente à prevenção e reprovação do delito, nas

circunstâncias em que cometido [...]. Ordem denegada.” (HC nº 124898/MS,

Relator Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 25/10/2010)

“O artigo 42 da Lei de Drogas preleciona que na aplicação da

pena-base deverá o Juiz sopesar, com preponderância sobre as demais

circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a quantidade e natureza da droga

apreendida. II. O § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 apenas elenca os pressupostos

exigidos do réu para obtenção de tal benesse, estipulando que a pena poderá ser

reduzida de 1/6 a 2/3, sem contudo, deduzir os parâmetros a serem considerados

quando da aplicação da minorante. III. Compete ao Julgador, após a análise dos

requisitos estipulados no art. 42 da Lei de Tóxicos, fixar quantum de redução de

pena pertinente ao caso, levando em consideração, inclusive, o montante de droga

que restou apreendido em posse do agente. IV. Não há que se falar em bis in idem

quando o Magistrado, na dosimetria da pena, considerou tal circunstância na

primeira e na terceira fases de aplicação da pena, já que o montante de

entorpecente apreendido foi sopesado com escopos distintos (Precedente). [...].”

(HC nº 174150/MS, Relator Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, Julgado em

05/04/2011)

Se inexiste o óbice descrito no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a

natureza e quantidade da droga apreendida devem servir de critério norteador da fração de

redução da pena.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o DESPROVEJO.

É como voto.
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V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos Infringentes interpostos por AMISAEL

RODRIGUES DA SILVA contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste

Tribunal (fls. 179/192), nos autos do Recurso de Apelação n. 19.312/2012, o qual, por maioria

de votos, manteve intacta a sentença que o condenou pela prática do ilícito insculpidono art. 33,

§ 4º, c.c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 07 (sete) anos,

02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão no regime inicial fechado e o pagamento de 750

(setecentos e cinquenta) dias-multa, cujo valor unitário foi fixado no patamar mínimo.

Em síntese, o Apelante se insurge contra o cálculo promovido na terceira

fase da dosimetria da pena, uma vez que a c. Câmara teria incorrido emmalfadado bis in idem ao

utilizar a quantidade e a natureza da droga apreendida para aplicar a minorante do tráfico

privilegiado em patamar diverso do máximo, qual seja, 1/6 (um sexto), na medida em que esta

mesma circunstância fática teria sido utilizada para a exasperação da pena base imposta.

Desta feita, pugna pela prevalência do voto vencido, de lavra do

eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, que decidiu que “o juiz não pode utilizar a natureza e a

quantidade da droga, concomitantemente, nas duas fases do cálculo dosimétrico” (fls. 191).

Acerca desta questão, deve-se salientar, num primeiro momento, que a

causa de diminuição em debate foi criada para diferenciar o traficante contumaz, que utiliza a

mercancia de drogas como meio de vida, daquele que acaba se sujeitando a transportar drogas

ou repassá-las a terceiros em troca de pequenas quantias, seja para sustentar o próprio vício ou

como meio de sobrevivência.

Assim, fica evidente que o mencionado benefício é fruto de uma opção

do legislador em resguardar a punição proporcional de cada ação conforme a reprovabilidade e

periculosidade que lhe é inerente, evitando que condutas de gravidade indiscutivelmente

distintas, como a atividade do grande traficante e a atuação dos chamados “mulas”, sofram as

mesmas punições, principalmente se levarmos em consideração as graves penas cominadas ao

crime de tráfico de drogas.
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Entretanto, não se pode olvidar que o legislador não estabeleceu

expressamente os critérios a serem adotados para a quantificação da aludida minorante em cada

caso específico, limitando-se a estipular os requisitos para a sua incidênciae o índice de redução

possível, que varia entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços).

Desta feita, diante da aparente falta de parâmetros para este cálculo, a

maioria dos Tribunais pátrios tem entendido que a Lei de Drogas, em seu art. 42, autoriza a

utilização das circunstâncias judiciais, principalmente a quantidade e a natureza da droga

apreendida, para a aferição do grau de redução necessário e suficiente para a repressão e

prevenção do delito:

“Art. 42. 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.”

Neste ponto, muito embora haja divergência jurisprudenciale doutrinária

acerca do assunto, não se pode olvidar que a falta de critérios expressos para a quantificação do

aludido benefício forçaria a aplicação do grau máximo da redução em todos os casos de sua

incidência, o que, por óbvio, não foi o espírito da Lei, que, ao fixar uma variação no redutor,

objetivou diferenciar as condutas praticadas pelos pequenos traficantes, conforme a

reprovabilidadee a periculosidade específicade seus atos.

Desta feita, perfeitamente possível que as circunstâncias judiciais,

especialmente a quantidade e a natureza da droga, sejam fatores determinantes na quantificação

do redutor, principalmente se partirmos do pressuposto de que o legislador estipulou

expressamente, no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, a preponderância das referidas circunstâncias e a

sua primordial relevânciana quantificaçãoda pena.

Nesse contexto, premente assinalar que as circunstâncias judiciaisnão se

prestam exclusivamente para o cálculo da reprimenda basilar, mas também a outras finalidades,

como a determinação do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade e a possibilidade

de sua substituição por restritivas de direitos, uma vez que se tratam de institutos isolados, cada

qual com a sua finalidade específica, cuja aferição depende diretamente e inexoravelmente das

circunstânciasespecíficasdo caso concreto.
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Com efeito, entender que a valoração das circunstâncias judiciais para a

quantificação da reprimenda basilar obsta a sua nova utilização para a aplicação dos demais

institutos dosimétricos implicariaem verdadeiro engessamento do sistema de aplicação de penas,

uma vez que as peculiaridades do fato somente poderiam ser analisadas uma única vez,

inviabilizando o correto aquinhoamento da quantidade e da natureza da sanção adequada e

suficientepara atender as finalidadesda pena.

Dessa forma, tendo em vista que a minorante prevista no art. 33, § 4º, da

Lei n. 11.343/06 constitui novidadouro instituto de aperfeiçoamento da individualizaçãoda pena,

na medida em que objetiva resguardar a aplicação proporcional da reprimenda aos traficantes de

pequena monta, entendo ser perfeitamente possível a avaliação dos mesmos critérios da pena

base sem que caracterize malfazejo bis in idem, até porque a profundidade da referida causa

especial de diminuiçãode pena está intrinsecamenteligada às peculiaridadesdo fato concreto.

Assim, verifico inexistir dupla apenação pelo mesmo fato no caso em

apreço, mas “apenas a utilização de um mesmo parâmetro de referência para momentos e

finalidades distintas, objetivando a aplicação de reprimenda proporcionalmente suficiente à

prevenção e reprovação do delito.” (STJ; AgRg no REsp 1382496/PR; Sexta Turma; Rel.

Ministro Sebastião Reis Júnior; Julgado 13.08.2013; DJe 23.08.2013).

Não é outro o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal

de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO

ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE DE DROGA

ELEVADA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CAUSA

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

FRAÇÃO DO REDUTOR. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA

APREENDIDA. MITIGAÇÃO JUSTIFICADA. REGIME INICIAL.

MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. - Demonstrado, pelas instâncias

ordinárias, o alto grau de reprovabilidade da conduta, decorrente da expressiva

quantidade da droga apreendida, imperiosa uma resposta penal mais efetiva,
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restando plenamente justificada a exasperação da pena-base em 1 (um) ano. -

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. - Na hipótese, a natureza e quantidade da substância apreendida - 50

g (cinquenta gramas) de cocaína - são elementos hábeis a justificar a não aplicação

da minorante em seu grau máximo de 2/3 (dois terços). - Estabelecida a pena em 5

(cinco) de reclusão, e presente circunstância judicial desfavorável, responsável pelo

inclusive pelo aumento da pena-base, o regime adequado para o início do

cumprimento da pena é o fechado (art. 59, II c/c o art. 33, § 3° do CP). - Ausente o

preenchimento do requisito objetivo, pena não superior a 4 (quatro) anos (art. 44, I,

do CP), é inviável à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

direitos. Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg no REsp 1254307/BA; Quinta

Turma; Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE);

Julgado 25.06.2013; DJe 01.08.2013).”

Além disso, imperioso assinalar que, conquanto o Magistrado de

primeiro grau tenha reputado como desfavoráveis na sentença a culpabilidade do agente, a

quantidade e a natureza da droga e os motivos do crime, limitou-se a exasperar a pena base em

02 (dois) meses, o que denota não ter valorado de forma efetiva a apreensão de mais de 03 (três)

quilogramas de pasta base de cocaína na quantificação da reprimenda basilar, constatação que

demonstra a total improcedênciada pretensão recursal.

Portanto, tendo em vista que o Acusado foi preso com uma acentuada

quantidade de droga, cerca de 3,096 Kg (três quilogramas e noventa e seis gramas) de pasta base

de cocaína (fls. 17/18), substância que é uma das mais nocivas à saúde humana, concluo que o

patamar de incidênciada causa especial de diminuiçãode pena deve ser mantido no mínimolegal,
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qual seja, 1/6 (um sexto).

Ex positis, conheço do recurso aviado e, no mérito, nego-lhe

provimento.

É como voto.

V O T O

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

Egrégia Turma:

Peço vênia ao eminente Desembargador Revisor Pedro Sakamoto e ao

Desembargador Relator Luiz Ferreira da Silva,mas tenho entendimento diverso.

Entendo que na medida em que a natureza e a quantidade da droga são

utilizadas nas duas fases no cálculo dosimétrico, independente da quantia que venha a causar a

majoração, entendo que há um prejuízo ao réu, porque um mesmo fato está sendo considerado

por mais de uma vez para prejudicá-lo.

Com a devida vênia, encaminhomeu voto no sentido de dar provimento

aos embargos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA(2º. VOGAL)

Peço vênia à divergênciae acompanho o voto do douto Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (3º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análiseda matéria.
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V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(4º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALBERTOFERREIRA DE SOUZA (5º. VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

EM 03 de outubro de 2013

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO

PEDIDO DE VISTA DO 3º VOGAL, APÓS TER VOTADO O RELATOR,

CONHECENDO E DESPROVENDO OS EMBARGOS, NO QUE FOI

ACOMPANHADOPELO REVISOR E PELOS 2º E 5º VOGAIS, DIVERGINDO

DO 1º VOGAL QUE DEU PROVIMENTO AOS INFRINGENTES. O 4º VOGAL

AGUARDA.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (3º VOGAL)

Egrégia Turma:

Pedi vista dos autos para melhor compreensão do tema posto nos

presentes embargos infringentes e de nulidade opostos em face do julgamento da apelação

criminalnº. 19.312/2012, interposto por AmisaelRodrigues da Silva, onde por maioria, a Turma

Julgadora da Terceira Câmara Criminal, negou provimento ao recurso, vencido o Vogal, Des.

Luiz Ferreira da Silva, que votou pelo parcial provimento do apelo a fim de aplicar o patamar

máximoda causa de diminuiçãoprevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas (acórdão fls. 179
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a 192 TJ/MT).

Irresignado com o resultado do julgamento, o embargante alega que

configura bis in idem considerar a quantidade de droga apreendida como fator desfavorável para

a exasperação da pena-base e, ao mesmo tempo, como critério de fixação do quantum de

diminuiçãoa ser aplicado na terceira fase em relação à minorante prevista no § 4º do artigo 33 da

Lei de Drogas, dessa forma, requer que seja prevalecido o voto do Des. Luiz Ferreira da Silva

para estabelecer a fração máximade 2/3 (dois terços) (fls. 199 a 210).

Consoante consta dos autos, em 27 de julho de 2011, aproximadamente

às dezessete horas e trinta minutos, na Rodovia Federal BR 070, km 286, Comarca de Primavera

do Leste/MT, o acusado Amisael Rodrigues da Silva, ora embargante, foi preso em flagrante

delito por transportar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou

regulamentar, 3,09647 kg (três quilos e noventa e seus gramas e quarenta e sete miligramas)de

pasta base de cocaína, a qual era destinada à venda na cidade de Brasília-DF.

Após a persecutio criminis, o MM. Juiz da Comarca de Primavera do

Leste julgou procedente a denúncia, condenando o acusado pela prática do crime previsto no

artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº. 11.343/06, bem como realizando o

cálculo da pena da seguinte maneira:

“(...)

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, as condições

pessoais do réu e as circunstâncias do fato, verifico que a culpabilidade do acusado

é incontestável, devendo ser graduada no máximo, tendo o acusado plena

consciência da ilicitude de sua conduta, exigindo-se-lhe, pois, conduta diversa,

sendo conhecedor de que a substância apreendida era de uso e venda proscrito no

País. A droga apreendida trata-se de cocaína, na quantidade de 3,096 kg (fl. 16). É

primário (fls. 43). Não há nos autos, elementos que possam definir a sua conduta

social, bem como a sua personalidade. Pelo que consta dos autos o acusado

praticou o crime visando a obtenção de ‘dinheiro fácil’, em prejuízo de vidas, o que

é plenamente reprovável. Não há circunstância merecedora de registro. As

consequências são inerentes ao próprio delito.

Assim, considerados todos estes fatores, fixo-lhe a pena base em 05
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(cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 540 (quinhentos e

quarenta) dias-multa. Considerando a primariedade do acusado e que não se

dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa, aplico a causa

de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 e a diminuo em

1/6 (um sexto), considerando a expressiva quantidade de droga (3,096 kg – fl. 16)

encontrando a pena 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão

e pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa. Reconheço a causa de

aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 e, de igual

forma, considerando a expressiva quantidade de substância entorpecente

apreendida, exaspero a pena em 2/3 (dois terços), encontrando a pena de 07 (sete)

anos, 02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 750 (setecentos

e cinquenta) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de quaisquer

outras circunstâncias ou causas modificadoras.

Tendo em vista o teor contido no §1º, do artigo 1º, da Lei nº. 11.464/07,

estabeleço o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena privativa

de liberdade imposta ao acusado.

(...)”. (sic. fls. 127-verso e 128).

Como visto, a controvérsia cinge-se em saber se a quantidade de droga

apreendida é capaz de servir tanto para o afastamento da pena-base do mínimolegal, quanto para

determinar o quantum de diminuiçãoprevisto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, na terceira

fase.

Cabe destacar que o artigo 59 do Código Penal dispõe:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta

social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências

do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja

necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra
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espécie de pena, se cabível”.(g.n.).

Como se verifica, o legislador elencou no mencionado dispositivo 08

(oito) circunstâncias que devem ser analisadas pelo julgador a fim de estabelecer não apenas a

pena-base, na primeira fase, mas a quantidade de pena privativa de liberdade em todas as fases,

para se chegar a um quantum final que seja “necessário e suficiente para reprovação e

prevenção do crime”, estabelecendo, inclusive, o regime prisional e, se possível, a substituição

da pena.

A. L. Chaves Camargo leciona que:

“A fixação da pena é o marco principal de todo o processo penal, onde

se encontram entrelaçadas as garantias da análise crítica das provas, obtidas com

apoio nos direitos fundamentais, a valoração conceitual do bem jurídico protegido,

contido no tipo penal, e a finalidade de reprovação, ou censura da conduta, que

causou o dano social relevante.

(...)

A culpabilidade tem na imputação subjetiva um meio para limitar a

reprovação jurídico-penal, mas não é possível apurar-se empiricamente seu grau

e conciliá-lo com o quantum da pena. Os demais elementos do artigo 59 do

Código Penal (antecedentes, conduta social, personalidade, motivos,

circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima) integram o

todo do conceito de culpabilidade, podendo-se dizer que são explicativos e não

elementos independentes daquele”. (CAMARGO, A.L. Chaves. Culpabilidade e

Reprovação Penal, 1994, p. 152 e 153). (g.n.).

Assim, a finalidade de repressão e prevenção do delito deve ser

considerada em todas as fases da dosimetria da pena, de modo que o magistrado, a partir da

culpabilidadedo acusado, estabeleça a necessária e adequada resposta do Estado, inclusivesob a

perspectiva do futuro, evitando nova delinquênciae ofensa a outros bens jurídicos.

Dessa forma, a situação daquele que é preso com considerável

quantidade de substância entorpecente, consequentemente, demonstra que o seu biopsíquico não

deve ser considerado de baixa ou média delinquência,pois indica que estava fazendo do tráfico o

seu modo de vida, assim, a sua culpabilidade, inegavelmente, é maior do que a daquela pessoa
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encontrada na posse de ínfima quantidade de droga, de modo que não pode ser aplicada nessas

duas situações o mesmo quantum de redução previsto no § 4º do artigo 33, da Lei 11.343, até

mesmo para resguardar o princípio constitucional da isonomia descrito no caput do artigo 5º da

Carta Magna.

Cabe realçar, ainda, que o próprio ordenamento jurídico prevê outras

possibilidades de considerar a mesma situação em momentos diversos da dosimetria da pena,

sem ocasionar, com isso, violação ao princípio do ne bis in idem. Como ocorre com a agravante

da reincidência(artigo 61, I, do Código Penal) que serve tanto para exasperar a pena na segunda

fase, como para impedir a fixação do regime aberto ou semiaberto, a substituição por restritiva

de direitos (artigo 44, II, do Código Penal), a suspensão condicional da pena (artigo 77, I, do

Código Penal), bem como a própria causa especial de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei de

Drogas, a qual exige dentre outros requisitos, a primariedadedo acusado.

O artigo 42 da Lei de Drogas determina 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". (g.n.).

No caso vertente, como visto, o embargante foi preso na Rodovia

Federal BR 070, km 286, Comarca de Primavera do Leste/MT, quando estava dentro de um

ônibus da empresa São Luz realizando o transporte de 3,09647 kg (três quilos e noventa e seus

gramas e quarenta e sete miligramas) de pasta base de cocaína, a qual era destinada à venda na

cidade de Brasília-DF,circunstânciasestas que demonstram o alto grau de reprovabilidadeda sua

conduta, merecendo uma resposta penal mais efetiva tanto na exasperação da pena-base, quanto

na aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas aquém do seu máximo,

sem com isso, ocasionar bis in idem, pois a quantidade da substância entorpecente está sendo

considerada com finalidadese momentos distintos.

Nesse sentido a Suprema Corte:

“EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INOVAÇÃO

DE FUNDAMENTOS E REFORMATIO IN PEJUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

TESES NÃO VENTILADAS NO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. BENEFÍCIO DO

ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
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DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Inviável a

apreciação de questões não examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob

pena de indevida supressão de instância. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita

a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos

esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena.

Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas.

Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete

apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados,

com a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes e arbitrárias, nas frações

de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 3. A quantidade e

a espécie da droga apreendida, como indicativos do maior ou menor

envolvimento do agente no mundo das drogas, constituem elementos que podem

ser validamente sopesados no dimensionamento do benefício previsto no § 4º do

art. 33 da Lei 11.343/2006. Não se trata de bis in idem, ainda que tais elementos

já tenham sido considerados no dimensionamento da pena-base na condição de

circunstâncias do crime. 4. Inocorrência de bis in idem. 5. Habeas corpus

parcialmente conhecido, e, nesta extensão, denegado”. (HC 117024, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, PROCESSO

ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 24-09-2013 PUBLIC 25-09-2013) (g.n.)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE

TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI N. 11.343/06). NATUREZA E

QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO

PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PENA REDUZIDA EM

PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.

FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE.

COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS

CORPUS: CRFB, ART. 102, I, d E i. ROL TAXATIVO. WRIT EXTINTO, POR

INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O tráfico privilegiado, como

minorante aplicável na terceira fase da dosimetria, pode ter sua extensão definida à
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luz do montante da droga apreendida, permitindo ao magistrado movimentar a

redução dentro da escala penal de um sexto a dois terços, mediante o

reconhecimento do menor ou maior envolvimento do agente com a criminalidade,

máxime por ser conhecida no processo penal a figura da presunção hominis ou

facti, consoante precedentes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal

(Doutrina: LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli:

Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). 2. A Primeira Turma deste

Supremo Tribunal vem reconhecendo a possibilidade de considerar-se a

quantidade da droga apreendida como elemento indicativo do grau de

envolvimento do agente com a vida criminosa, a autorizar maior ou menor

redução da pena pelo art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, ainda que o montante de

entorpecente tenha figurado como elemento desfavorável na primeira fase da

aplicação da pena. Precedentes: HC 107581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira

Turma, julgado em 28/08/2012; HC 102487, Rel. Min. RICARDO

LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01/06/2010. 3. In casu, o Tribunal

de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, ao manter a diminuição da pena

imposta ao paciente no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), baseou-se na

significativa quantidade de droga apreendida (mais de vinte quilos de maconha) e

na sua audácia em transportar tal volume de entorpecente em um ônibus,

acreditando que conseguiria concluir a empreitada criminosa. Inexistência de

quaisquer excessos ou arbitrariedades na condenação imposta ao paciente. 4. A

competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar

habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da

Constituição da República, sendo certo que a presente impetração não está

arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no

caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 5. Habeas

corpus extinto, por inadequação da via processual”. (HC 114282, Relator(a): Min.

LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO

DJe-152 DIVULG 06-08-2013 PUBLIC 07-08-2013) (g.n.)

E tambémo Colendo Superior Tribunalde Justiça:

Fl. 17 de 23



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 155297/2012(OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO
Nº 19312/2012 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA DE PRIMAVERADO LESTE

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.

DESCABIMENTO. 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.

GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

- Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado

pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento do remédio heróico,

adotando orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus substitutivo de

recurso ordinário/especial. Contudo, a luz dos princípios constitucionais, sobretudo

o do devido processo legal e da ampla defesa, 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.

- 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

- 835,40 g 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
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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.

- No caso, apesar de a pena ter sido fixada em 3 (três) anos e 10 (dez)

meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a gravidade concreta do delito, evidenciada

pelas circunstâncias em que ocorreu, justificam a imposição do regime inicial

fechado.

Habeas corpus não conhecido”. (HC 221930/SP, Rel. Ministra

MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE),

QUINTATURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 19/04/2013). (g.n.)

“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. CONSTRANGIMENTO

ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA

ENTORPECENTE APREENDIDA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO.

QUANTUM DE INCIDÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA. INEXISTÊNCIA.

QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.

REGIME FECHADO FIXADO COM BASE NA HEDIONDEZ DO DELITO.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. REGIME DIVERSO DO

FECHADO. POSSIBILIDADE EM TESE. AFERIÇÃO IN CONCRETO DEVE SER

REALIZADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. WRIT NÃO CONHECIDO.

ORDEM CONCEDIDA, 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. Na espécie, não se vislumbra ilegalidade manifesta a ser

reconhecida. As instâncias ordinárias adotaram fundamentos concretos para
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justificar a exasperação da pena-base, não parecendo arbitrário ou desarrazoado o

quantum imposto, tendo em vista a natureza e a quantidade da substância

entorpecente apreendida - 10 invólucros de cocaína -, a atrair a incidência do art.

42 da Lei n.º 11.343/06.

3. O estabelecimento do redutor na fração de 1/3 não se mostrou, de

modo flagrante, desarrazoado, dada a quantidade e a natureza da droga

apreendida - 10 invólucros de cocaína - a atrair a incidência do art. 42 da Lei n.º

11.343/2006. O quantum de redução aplicado fica indene ao crivo do habeas

corpus, pois é matéria que demanda revolvimento fático-probatório. Precedentes

desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

4. Não configura bis in idem a utilização da natureza e da quantidade

das drogas para exasperar a pena-base e para negar a aplicação da benesse

prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 em patamar máximo, porquanto é

cabível que um mesmo instituto jurídico seja apreciado em fases distintas na

dosimetria da pena, gerando efeitos diversos.

5. 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.

6. In casu, foi fixado o regime inicial fechado com base,

exclusivamente, na hediondez do delito, em manifesta contrariedade ao hodierno

entendimento dos Tribunais Superiores.

7. Com o trânsito em julgado da condenação, cabe ao Juízo das

Execuções avaliar o caso sub judice, uma vez que o Tribunal a quo não procedeu à

análise dos elementos concretos constantes dos autos à luz das balizas delineadas

pelos arts. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal.

8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, tão somente para

que, afastada a obrigatoriedade do regime inicial fechado no tocante ao crime de

tráfico de drogas, o Juízo das Execuções, analisando o caso concreto, avalie a

possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento de pena”. (HC

Fl. 20 de 23



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 155297/2012(OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO
Nº 19312/2012 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA DE PRIMAVERADO LESTE

220848/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA

TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 24/10/2013).(g.n.)

“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTANO ART. 33, § 4.º, DA NOVALEI

DE TÓXICOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO. APLICAÇÃO, PELO

JUÍZO SENTENCIANTE, NO PATAMAR DE 1/2. CONFIRMAÇÃO PELO

TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO DE

SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ORDEM

DENEGADA.

1. O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com

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

quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na determinação do

grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da

nova Lei de Tóxicos.

2. Na hipótese, à luz do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, a variedade e a

quantidade das substâncias apreendidas - 65,71g de "maconha" e 16,56g de

"merla" - justificam a não aplicação do redutor em seu grau máximo, qual seja:

2/3.

3. Não havendo ilegalidade na fixação do quantum a ser reduzido pela

minorante do art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, é vedado, na estreita via do habeas

corpus, proceder ao amplo reexame dos critérios considerados para a sua fixação,

por demandar análise de matéria fático-probatória.

4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n.°

97.256/RS, Rel. Min. AYRES BRITTO, declarou, incidentalmente, a

inconstitucionalidade da proibição da conversão da pena privativa de liberdade em

restritivas de direitos, prevista no art. 44 da Lei n.º 11.343/2006.

5. Não obstante o afastamento da vedação legal, constata-se que, no

caso em apreço, não se mostra adequada a conversão da pena privativa de

liberdade em sanções restritivas de direitos, uma vez que o Paciente, conforme

observado na sentença condenatória, não preenche os requisitos previstos no art.
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44, inciso III, do Código Penal.

Precedente.

6. Ordem denegada”. (HC 178964/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ,

QUINTATURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 22/08/2011)(g.n.)

Diante das considerações expendidas, entendo adequada a redução de

1/6 (um sexto) imposta na sentença pelo disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06,

ressaltando, ademais, que o magistrado de piso foi até benevolente em aplicar a minorante em

comento, pois a quantidade expressiva da droga atestaria a dedicação a atividades criminosas

pelo acusado, uma vez que indivíduos iniciantes no tráfico muito provavelmente não ficariam

encarregados de transportar e negociar quantidade tão significativade substância entorpecente,

inclusivecom destino a outro Estado da Federação.

Por todo o exposto, acompanho o douto Relator para desprover o

recurso de embargos infringentesinterposto por AmisaelRodrigues da Silva.

Custas ex vi legis.

É o voto.

.
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A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE

CÂMARASCRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a

Presidência do DES. PAULODA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES.

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

BASSIL DOWER FILHO (1º Vogal),DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA(2º Vogal), DES.

RUI RAMOS RIBEIRO (3º Vogal) e DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA (4º Vogal),

proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA DESPROVERAM OS EMBARGOS, NOS

TERMOS DO VOTODO RELATOR.

Cuiabá, 7 de novembro de 2013.

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

DESEMBARGADORMARCOSMACHADO - RELATOR

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

PROCURADORDE JUSTIÇA
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