
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 34034/2014(OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃONº 80536/2013 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA DE GUARANTÃ
DO NORTE

EMBARGANTE: JÚLIOMORENO TEIXEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 34034/2014
Data de Julgamento: 03-7-2014

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO PRIVILEGIADO

– VALORAÇÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DA DROGA

PARAA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E PARAA APLICAÇÃODA

FRAÇÃO MÍNIMA À MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.

11.343/06 – BIS IN IDEM – VOTOS VENCEDORES QUE APONTAMA

EXISTÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS A JUSTIFICAR A

REDUÇÃO MÍNIMA – QUANTUM SUFICIENTE E ADEQUADO PARA

ATINGIRAS FINALIDADESDA PENA – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal sedimentou o

entendimento de que a valoração da natureza e da quantidade da substância

entorpecente não pode ser utilizada concomitantemente para o

recrudescimento da sanção basilar e para a mitigação da causa especial de

diminuiçãode pena referente ao tráfico privilegiado,sob pena de bis in idem.

Todavia, restando devidamente apontada no acórdão fustigado

outras circunstâncias aptas a demonstrar que o menor grau de redução é o

mais adequado ao caso concreto, não há falar em ilegalidadeda medida.

Recurso desprovido.
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EMBARGANTE: JÚLIOMORENO TEIXEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

RODRIGUES

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos infringentes interpostos por Júlio Moreno

Teixeira contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal desta Corte, que

proveu parcialmente o recurso de apelação n. 80.536/2013, manejado pela defesa, tão

somente para reduzir a reprimenda basilar imposta ao crime de tráfico de drogas,

deixando, contudo, de aumentar a fração de diminuiçãoda minorante descrita no art. 33,

§ 4º, da Lei n. 11.343/06.

Em síntese, o embargante postula a prevalência do voto vencido,

proferido pelo eminente Des. Luiz Ferreira da Silva, para que seja reconhecida a

existência de bis in idem na utilização da quantidade e da natureza da droga apreendida

para, simultaneamente, recrudescer a sanção-base e mitigar a incidênciada minorante do

“tráfico privilegiado”(fls. 374-377, frente e verso).

Em sede de contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça se

manifestoupelo desprovimento da insurgência(fls. 382-386).

Na fl. 389, o relator do apelo conheceu dos embargos interpostos

e determinou a sua distribuição perante esta colenda Turma, ocasião em que me vieram

conclusos os autos.

Eis o breve relatório.
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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

EXMA. SRA. DRA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

RODRIGUES

Egrégia Turma:

Prima facie, tecendo o juízo de prelibação da presente

insurgência, verifico estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade,

tanto os extrínsecos como os intrínsecos, razão pela qual passo a apreciar a questão

meritória posta em julgamento.

Consta dos autos que no dia 24 de julho de 2012, por volta das

18h30min, na Rodovia MT 419, estrada que liga as cidades de Novo Mundo/MT e

Guarantã do Norte/MT, o embargante foi surpreendido enquanto transportava, para fins

de comercialização, 70 invólucros de cocaína, totalizando 71,68Kg da referida

substância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em síntese a exordial acusatória narra o seguinte:

“Apurou-se que na data acima descrita, policiais federais

receberam informações de que seria transportada droga num veículo tipo

caminhoneta, marca Toyota, modelo Hilux, placa JRU-7100, que

possivelmente passaria pela cidade de Guarantã do Norte – MT. Munidos

das informações os policiais federais se deslocaram até o município de

Guarantã do Norte e lá realizaram investigações preliminares, logrando

êxito em abordar,por volta das 18h30min, o indiciado que na ocasião estava

conduzindo o prefalado veículo. Na oportunidade, os policiais observaram

que a carroceria do veículo apresentava sinais de ter sido modificada para o
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transporte de drogas, entretanto, por não possuírem ferramentas adequadas,

bem como em razão de o local não apresentar condições satisfatórias de

luminosidade e segurança, decidiram conduzir o veículo e o ora denunciado

até esta cidade e comarca de Sinop – MT para a realização de busca

veicular e pessoal.

Apurou-se que o veículo foi deslocado até uma oficina nesta

cidade de Sinop-MT e, com o auxílio de profissional especializado, foi

realizada busca e encontrada a droga acima descrita num compartimento

previamente preparado e dissimulado na parte inferior da carroceria do

veículo” (fls. 5-6).

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após a devida

instrução processual, condenado pela prática do crime insculpido no art. 33, § 4º, da Lei

n. 11.343/06, sendo-lhe imposta a reprimenda final de 10 anos de reclusão, no regime

inicialfechado, e 1.000 dias-multa, cujo valor unitário foi estipulado no patamar mínimo.

Inconformado, ingressou perante esta Corte de Justiça com o

recurso de apelação n. 80.536/2013, oportunidade em que o relator, Des. Luiz Ferreira da

Silva, acolheu parcialmente os argumentos da defesa e reduziu a pena-base para o

montante de 10 anos de reclusão, asseverando, ainda, que a valoração da natureza e da

quantidade da droga na primeira e na terceira fase da dosimetria configuraria bis in idem,

razão pela qual aumentou a fração de incidênciada minorante prevista no art. 33, § 4º, da

Lei de Drogas para 2/3, encontrando a reprimenda final de 3 anos de reclusão, no regime

inicialfechado, e 300 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Todavia, o revisor, Des. Gilberto Giraldelli, conquanto tenha

reduzido a sanção basilar para 10 anos de reclusão e também se manifestado pela

existência de bis in idem na dupla valoração promovida, assinalou que as circunstâncias

concretas do caso em análise se revelam suficientes para a manutenção do grau de

redução mínimo, 1/6, razão pela qual encontrou a pena final de 7 anos e 6 meses de

reclusão, no regime inicialfechado, e 750 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário

mínimovigente à época.
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Por fim, o douto vogal, Des. Juvenal Pereira da Silva,

acompanhou o voto proferido pelo então revisor para manter a causa especial de

diminuição de pena na fração mínima, haja vista que as circunstâncias do caso concreto

sugerem a imposição do menor redutor e porque, no seu entendimento, a utilização da

natureza e da quantidade da droga nas duas fases da dosimetria não implicaem qualquer

mácula procedimental.

Desta feita, diante da existência de voto vencido favorável, o

embargante interpôs o presente recurso, ocasião em que pugnou pelo prevalecimento do

voto sobrepujado, para que seja aplicada ao caso a fração máxima correspondente a

minorante do tráfico privilegiado.

Tecida esta necessária síntese processual, passo a apreciar o cerne

da 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

entorpecentes ou os repassa 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.

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 incidência e o

índice de redução possível, que varia entre 1/6 e 2/3.

Desta feita, diante da falta de parâmetros para este cálculo em

cada caso concreto, a maioria dos Tribunais pátrios optou por utilizar as circunstâncias
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judiciais, principalmente a quantidade e a natureza da droga apreendida, para a aferição

do grau de redução necessário e suficientepara a repressão e prevenção do delito.

Neste ponto, muito embora haja divergência jurisprudencial e

doutrinária acerca do assunto, imperioso destacar que a falta de critérios 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 reprovabilidade e a periculosidade peculiar de cada ilícito

perpetrado.

Desta feita, entendo perfeitamente possível que as circunstâncias

judiciais, especialmente a quantidade e a natureza da droga, sejam fatores determinantes

na quantificação do redutor, desde que o mesmo fator não tenha sido considerado na

fixação da pena-base.

No presente caso, verifico que o magistrado sentenciante,

valendo-se da expressiva quantidade de droga encontrada e da sua grave natureza,

aplicou a aludida causa especial de diminuiçãode pena na fração de 1/6, ou seja, em seu

patamar mínimo.

Entretanto, tendo em vista que a quantidade da droga foi utilizada

como parâmetro para o cálculo tanto da primeira como da terceira fase da dosimetria,

resta fatalmente caracterizada a figura do bis in idem, isto é, a dupla valoração negativa

de uma mesma circunstância fática na quantificação da pena, procedimento vedado em

nosso ordenamento jurídico.

Neste ponto, importante destacar que as circunstâncias judiciais

encartadas no art. 59 do Código Penal, bem como aquelas entabuladas no art. 42 da Lei

de Drogas, não se prestam exclusivamentepara o cálculo da pena basilar, mas também à

outras finalidades,como a determinação do regime de cumprimento da pena privativa de

liberdade e a possibilidadede sua substituição por restritivas de direitos.

Consigno, entretanto, que estas outras hipóteses de valoração das

circunstâncias judiciais se remetem à qualidade da pena e não especificamente à sua
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quantidade, razão pela qual é possível a avaliação dos mesmos critérios sem que reste

caracterizado malfazejo bis in idem, eis que a quantidade e a qualidade da reprimenda,

enquanto corolários do princípio da individualização da pena, são analisadas

distintamente, observando cada qual os seus parâmetros e requisitos próprios para a

satisfação das finalidadesdas sanções penais.

Todavia, não há como negar que a utilização da quantidade da

droga como fundamento para aumentar a pena-base e também para amortizar a incidência

da minorante do tráfico privilegiado implicará em dupla interferência de uma mesma

circunstância fática para promover, por mais de uma vez, o aumento efetivo na

quantidade da pena aplicada, o que, a meu ver, é incompatívelcom o nosso ordenamento

jurídico.

Somente a título ilustrativo, ressalto que a hipótese em análise é

similar àquela em que se valora o motivo fútil para qualificar o crime de homicídio e

também para agravar a sua pena-base, bem como, nos casos de crime continuado, a

utilização do número de ilícitosperpetrados para aumentar a reprimenda basilar e, depois,

para exasperar a fração da majorante prevista no art. 71 do Código Penal, conjecturas

totalmente inadmissíveisna ordem constitucional vigente.

Assim, concluo que a utilização da quantidade da droga

apreendida para aumentar a reprimenda basilar e para impedir a aplicação da minorante

do tráfico privilegiadoem seu patamar máximoviola o princípiodo ne bis in idem.

Neste sentido, imperioso salientar que tal posicionamento restou

assentado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos habeas corpus n.

112.776/MS e 109.193/MG, consoante se infere do seguinte precedente daquela Corte,

in verbis:

“Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS

SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL

FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF,ART. 102, I, d E i. ROL

TAXATIVO. NÃO CABIMENTO DE NOVO HABEAS CORPUS CONTRA
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ACÓRDÃO EXARADO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS

CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (ART. 33 C/C ART.

40, I, DA LEI 11.343/06). DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DA

DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA UTILIZADA PARAMAJORAR

A PENA-BASE E PARA FIXAR A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO

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

PATAMARINFERIOR AO MÁXIMO PREVISTO. EXISTÊNCIA DE BIS IN

IDEM. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO COM

FUNDAMENTO APENAS NO ART. 2º, § 1º, DA LEI 8.072/1990.

INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DESTA

CORTE NO JULGAMENTO DO HC 111.840. IMPOSIÇÃO DE REGIME

INICIAL MAIS SEVERO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 719 DO STF.HABEAS CORPUS EXTINTO

POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM CONCEDIDA DE

OFÍCIO. 1. A natureza e a quantidade de drogas apreendidas em poder de

um réu condenado por tráfico de entorpecentes não podem ser utilizadas

na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena de forma cumulativa.

Precedentes: HC 112.776/MS e HC 109.193/MG, Pleno, julgamento

realizado em 19/12/2013. 2. O magistrado sentenciante, de acordo com seu

poder de discricionariedade, deve definir em que momento da dosimetria

da pena a circunstância referente à quantidade e à natureza da droga há

de ser utilizada, vedada a forma cumulativa sob pena de ocorrência de bis

in idem. (...)” (STF; HC 119.927/SP; Primeira Turma; Relator Ministro Luiz

Fux; Julgamento 29.4.2014; DJe 14.5.2014).

Todavia, não obstante a natureza e a quantidade da droga não

possam influenciar o grau de redução da pena, visto que já foram utilizadas para fins de

recrudescimento da reprimenda basilar, não se pode olvidar que as demais circunstâncias

do ilícito, por si só, impossibilitam o acréscimo da fração redutora, consoante bem

apontado nos votos vencedores do acórdão fustigado.
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Com efeito, perlustrando as provas jungidas aos autos,

evidencia-se que o embargante promoveu a adulteração das características naturais do

seu veículo com o objetivo único de promover o transporte espúrio do estupefaciente,

criando um compartimento falso na carroceria para acondicionar a droga e inviabilizara

atuação policial, tanto é que durante a abordagem policial, os agentes federais precisaram

conduzir o agente e seu veículo de Guarantã do Norte/MT, até Sinop/MT, onde havia as

ferramentas necessárias para revelar o conteúdo camuflado.

Ademais, necessário salientar que durante o interrogatório

extrajudicial (fls. 15-16), o increpado confessou que teria sido contratado por traficantes

para realizar quatro carregamentos de droga e que ganharia R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

por cada um deles, ressaltando, ainda, que 20 dias antes dos fatos teria efetuado o

primeiro transporte ilícito entre os municípiosde Campo Novo/MT e Rondonópolis/MT.

Nesse contexto, tenho que as circunstâncias supramencionadas

são suficientespara conduzir a fração mínimade redução do tráfico privilegiado,uma vez

que demonstram envolvimento íntimo do agente com a traficância e o planejamento

minucioso do crime, razão pela qual não merece acolhida a presente irresignação, como

bem apontado nos votos condutores do acórdão reprochado.

Portanto, diante dos argumentos exaustivamente alinhados,

conheço dos embargos infringentesintentados e, no mérito, nego-lhes provimento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULODA CUNHA (REVISOR)

De acordo com o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL)
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De acordo com o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(2º VOGAL)

Peço vênia à eminente Relatora para dela divergir e votar pelo

provimento dos embargos infringentesopostos.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA (3º

VOGAL)

De acordo com o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOSMACHADO (4º VOGAL)

De acordo com o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (5º

VOGAL)

Voto com a divergência pelo provimento dos embargos

infringentesopostos nos autos da Apelação.

Fl. 10 de 12



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 34034/2014(OPOSTO NOS AUTOS DO(A)
APELAÇÃO 80536/2013 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA DE GUARANTÃ
DO NORTE

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTOGIRALDELLI (6º VOGAL)

De acordo com o voto da Relatora.

.
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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 pela DRA.

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES (Relatora), DES. PAULO DA

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

DA SILVA (2º Vogal), DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA (3º Vogal), DES.

MARCOS MACHADO (4º Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (5º

Vogal) e DES. GILBERTO GIRALDELLI (6º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR

MAIORIA, REJEITARAMOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DA

RELATORA.

Cuiabá, 3 de julho de 2014.

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

DOUTORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES -

RELATORA

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

PROCURADORDE JUSTIÇA
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