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EMBARGANTE: AMARILDO RODRIGUES PAIXÃO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 5944/2015
Data de Julgamento: 06-08-2015

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 DE 1/2

APLICADA PELO RELATOR COM FUNDAMENTO NA NATUREZA,

VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA - CIRCUNSTÂNCIAS

AVALIADASSOMENTE NA TERCEIRA FASE - INOCORRÊNCIA DE

BIS IN IDEM – RECURSO DESPROVIDO.

O c. STF decidiu pela impossibilidadedeutilização 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). “[...]

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: AMARILDO RODRIGUES PAIXÃO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos Infringentes opostos por Amarildo

Rodrigues Paixão contra acórdão no qual fora desprovida a Apelação nº 23054/2014, por

unanimidade, nos termos do voto do Relator, Des. Rui Ramos Ribeiro, e de ofício

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

11.343/2006, na fração de ½, por maioria, também nos termos do voto do relator, para

redimensionar a pena aplicada para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250

(duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmenteno regime aberto, a qual

fora substituída por duas penas restritivas de direitos, concernentes na prestação de

serviços à comunidade e limitaçãode fimde semana.

O douto vogal, contrariamente, aplicou a causa de diminuição na

fração de 2/3 (dois terços) e readequou a pena para 1 (um) ano e 08 (oito) meses de

reclusão, em regime aberto, substituindo-a por duas restritivas de direito, e pagamento

de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

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.

Em contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça, na pessoa do

Dr. José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento dos embargos, aduzindo não
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haver óbice para que o Magistrado utilize, a seu critério e com a devida observação ao

principio da individualização da pena, a quantidade, variedade e a natureza da droga

apreendida com o acusado, na terceira fase da dosimetria da pena. (fls. 292/295-TJ).

É o relatório.

Cuiabá, 17 de março de 2015.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. MAUROVIVEIROS

Ratifico o parecer escrito.
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V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

(RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado o objeto da divergência ora instalada está

adstrito ao patamar de redução do tráfico privilegiado.

O voto condutor restou assimemendado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 –

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE

PROVAS E PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA

PREVISTA NO ARTIGO 28, DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE –

CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A

CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE

ENTORPECENTES – PROVA TESTEMUNHAL QUE REPELE A VERSÃO

DEFENSIVA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA EX OFFICIO –

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA

PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI DE DROGAS – FIXAÇÃO DO

REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA – SUBSTITUIÇÃO

DA PENA PRIVATIVADE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

- RECURSO DESPROVIDO .

Lastreando-se a sentença condenatória em elementos

probatórios válidos e que confortam a certeza quanto à ocorrência do crime

previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, a manutenção do édito

condenatório é medida de rigor.

Na hipótese, não se faz possível a desclassificação de tráfico

ilícito de entorpecente para uso, conforme artigo 28, da Lei 11.343/2006,

tendo em vista que o contexto fático probatório, através dos depoimentos
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dos policiais e da prisão em flagrante do acusado, evidenciam que estava

servindo de instrumento do tráfico ilícito de entorpecentes com a finalidade

de mercancia.

Sendo o apelante primário, de bons antecedentes, e estando

comprovado que não se dedica às atividades criminosas, nem integra

organização criminosa, imperioso o reconhecimento de que este faz jus à

aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º,

da Lei 11.343/2006.

Uma vez redimensionada a pena, que restou inferior a 04

(quatro) anos, e em observância os critérios estabelecidos no art. 59 do

Código Penal, foi fixado o regime aberto para cumprimento da pena, e

preenchidos os requisitos do art. 44 do mesmo Diploma Penal, a pena

privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos.” (fls.

257/257-v-TJ).

O aludido voto aplicou a fração de ½ (metade) – ao considerar

que:

“(...) É pacífico na doutrina e na jurisprudência, que inquéritos

policiais e ações penais em curso não servem para negativar os

“antecedentes” do agente, sob pena de infringência do princípio da

presunção de inocência.

Segundo preleciona Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) sob o império de uma nova ordem constitucional, e

‘constitucionalizando o Direito Penal’, somente podem ser valoradas

como ‘maus antecedentes’ decisões condenatórias irrecorríveis.

Assim, quaisquer outras investigações preliminares, processos

criminais em andamento, mesmo em fase recursal, não podem ser

valoradas como maus antecedentes.” (in, Tratado de Direito Penal –

Parte Geral, 13 ed. 1 vol. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 589).
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No mesmo norte, a jurisprudência do Superior Tribunal de

Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE

ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE

APELAÇÃO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO

ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CAUSA ESPECIAL

DE DIMINUIÇÃO DE PENA NEGADA. FEITOS CRIMINAIS EM

CURSO. IMPOSSIBILIDADE. 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. É inviável negar a aplicação da causa especial de

diminuição de pena prevista no art. 33, 4º, da Lei n.º 11.343/2006

amparando-se na pendência de feitos criminais em curso, haja vista

que é pacífica a jurisprudência deste Sodalício no sentido de que

inquéritos policiais ou ações penais sem trânsito em julgado não

podem ser considerados para se firmar um juízo negativo sobre

antecedentes, conduta social e a personalidade, sob pena de se

vulnerar a garantia da presunção de inocência.

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de

ofício, a fim de afastar o óbice utilizado pelo Colegiado estadual para

negar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista

no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, determinando ao Tribunal de

origem que aplique o aludido redutor, analisando ainda a

possibilidade de substituição da pena privativa, nos termos do art. 44

do Código Penal, e de fixação de regime inicial de cumprimento da
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pena diverso do fechado, à luz do art. 33 e parágrafos do Código

Penal.” (HC 281.509/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS

MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 18/06/2014)

Destarte, reconheço que o recorrente faz jus à causa especial de

diminuição de pena tal como posta no § 4º, do artigo 33, da Lei de

Entorpecentes.

Em relação à fração de diminuição de pena, o art. 42 da Lei n.º

11.343/2006 é expresso 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 produto".

A natureza e quantidade de droga apreendida é fator de

utilidade no exame do grau de reprovabilidade da conduta do acusado de

tráfico.

Na espécie, à luz do art. 42 da Lei 11.343/2006, a natureza, a

variedade e a quantidade de entorpecentes apreendidos, 17,89g (dezessete

gramas e oitenta e nove centigramas) de cocaína, e 11,44g (onze gramas e

quarenta e quatro centigramas) de maconha, justificam a não aplicação do

redutor no grau máximo (2/3), o que me leva a diminuir a pena acima

aplicada em 1/2, resultando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis)

meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, ficando o valor

unitário da multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo”. (fls.

267-v/272-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
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2/3 (dois terços), readequando a pena para 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,

em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e pagamento de 166 (cento e

sessenta e seis) dias-multa, vazado nos seguintes termos:

“[...]b. Muito embora não tenha sido alvo de irresignação

defensiva, deve ser, a pena imposta ao acusado, redimensionada, pois,

mesmo que fixada no mínimo legal, quando da terceira fase dosimétrica, o

magistrado singular deixou de aplicar a benesse do art. 33, §4º, da Lei

11.343/06, em razão da existência de inquéritos policiais em andamento,

classificando-os como indicativos de maus antecedentes.

Assim, inexistente nos autos elementos apto a justificar o

afastamento da referida causa de diminuição, esta deve incidir na fração de

2/3 (dois terços), uma vez, preenchidos os requisitos exigidos para tanto,

encontrando-se a pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e

pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculada à razão de

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Justifico a incidência da fração máxima tendo em vista que, por

utilização da técnica errônea pelo magistrado singular, ao não considerar a

quantidade e diversidade do entorpecente apreendido na primeira fase

dosimétrica, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas, deixo de considerar tal

circunstância em prejuízo do réu, ainda mais por se tratar de recurso

defensivo.

O regime de cumprimento inicial passa a ser o aberto, nos

termos do art. 33, §2º, c, do CP,e respeitados os requisitos do art. 44, do CP,

deve a pena corporal ser substituída por 02 (duas) penas restritivas de

direitos.

Logo, em consonância com o parecer ministerial, nego

provimento ao apelo de Amarildo Rodrigues Paixão, todavia, alterando, de

ofício a pena imposta, fazendo incidir a causa de diminuição do art. 33, §4º,

da Lei 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços), encontrando a pena final
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em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e

pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculada à razão de

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos, substituída

a sanção corporal por 02 (duas) penas restritivas de direitos..” (fls.

273/273-v-TJ).

Observe-se dos autos que o d. relator, ao dosar a pena manteve

inalterada a sanção aplicada pelo magistrado de origem tanto na primeira quando na

segunda fase da dosimetria da pena, modificando a pena de ofício somente na fase

derradeira.

Insta consignar que o magistrado de origem não sopesou o artigo

42 da Lei nº 11.343/06 na primeira fase dosimétrica, desimpedindo sua análise na terceira

fase, sem que isso acarrete violação ao vedado bis in idem.

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), autorizando, porém, que o magistrado

escolha em que fase da dosimetria as circunstâncias referentes à quantidade e à natureza

da droga devem ser consideradas - primeira ou terceira.

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

magistrado de origem e mantidas pelo relator somente na terceira fase da dosimetria da

pena, para definiro patamar de redução, 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).
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In casu, o recorrente foi preso em flagrante por ter em depósito,

17,89g (dezessete gramas e oitenta e nove centigramas) de cocaína, e 11,44g (onze

gramas e quarenta e quatro centigramas) de maconha, inexistindo ilegalidade na

aplicação do redutor no patamar de ½ (metade), de acordo com o previsto nos arts. 42 da

Lei 11.343/06 e 59 do CP, dada a variedade e a quantidade das substâncias entorpecentes

apreendidas.

Em caso análogo, o c. STJ decidiu: “[...] O estabelecimento do

redutor na fração de 2/5 não se mostrou, de modo flagrante, desarrazoado, dada a

variedade e a natureza das drogas apreendidas - 20,5 g de cocaína, 4 g de crack e 1,2 g

de maconha - a atrair a incidência do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006. [...].” (HC

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

julgado em 03/02/2015, DJe 11/02/2015).

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o

DESPROVEJO.

É como voto.
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A C Ó R D Ã O

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

DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato

Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da

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

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

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

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

EMBARGOS DESPROVIDOS À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO

DO RELATOR.

Cuiabá, 06 de agosto de 2015.

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

DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA- RELATOR

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

PROCURADORDE JUSTIÇA
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