
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 30425/2014(OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO 38073/2013 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA DE CÁCERES

EMBARGANTE:MAURO AMÉLIO EUSTÁQUIA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 30425/2014
Data de Julgamento: 04-09-2014

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CRIMINAL –

TRÁFICO DE DROGAS – DOSIMETRIA – GRANDE QUANTIDADE

DE COCAÍNA – ELEVAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE

FUNDAMENTADA – PATAMARDE DIMINUIÇÃO PELO TRÁFICO

PRIVILEGIADO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME INDICAM QUE O

AGENTE INTEGRA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – BIS IN IDEM NÃO

EVIDENCIADO – REGIME INICIAL FECHADO – CONDENAÇÃO

SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVADE

DIREITOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO

DESPROVIDO.

A quantidade de droga apreendida deve ser considerada

preponderante na fixação da pena, consoante disposto no art. 42 da Lei nº

11.343/2006.

Não resta caracterizado bis in idem quando a quantidade de

droga não fora considerada para fixar o patamar de diminuição do tráfico

privilegiado no mínimo legal, e sim como indicativo de dedicação à

atividade criminosa.

A quantia da pena aplicada e a existência de circunstâncias

judiciais desfavoráveis justificam a manutenção do regime inicial fechado,

por força do art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º, do CP.
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A condenação à pena superior a 4 (quatro) anos impossibilita a

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art.

44, I).
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EMBARGANTE:MAURO AMÉLIO EUSTÁQUIA

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 MAURO

AMÉLIO EUSTÁQUIA contra acórdão no qual fora provido o recurso da 1ª

PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES e desprovido o recurso de

MAURO AMÉLIO EUSTÁQUIA - Apelação nº 11421/2013 -, por maioria, nos termos

do voto do Revisor, Des. Paulo da Cunha, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E PORTE

DE ARMA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –

PRETENDIDA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE EM RAZÃO DA

QUANTIDADE DA DROGA – POSSIBILIDADE - APREENSÃO DE MAIS

DE 55 QUILOS DE COCAÍNA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRELIMINAR DE NULIDADE DOS LAUDOS DE CONSTATAÇÃO DOS

ENTORPECENTES – DESCABIMENTO – EXAMES QUE COMPROVAM,

EXTREME DE DÚVIDA, A NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA

APREENDIDA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 RELATIVA À CAUSA

DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS –

IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO QUE SE DEDICA À ATIVIDADE

CRIMINOSA – RECURSO DO MP PROVIDO, E O DA DEFESA

DESPROVIDO.

1. A enorme quantidade de droga (55,82 quilos) e a sua

natureza (cocaína), autoriza a sua exasperação da pena-base para o

patamar de 10 (dez) anos de reclusão, em atenção as disposições do art. 59
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do Código Penal, conjugado com o artigo 42 da Lei de Drogas.

2. É medida imperativa a rejeição da preliminar que

questiona a técnica de amostragem utilizada nos laudos periciais de

constatação, os quais foram uníssonos ao indicar a quantidade e natureza

dos entorpecentes.

3. É inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no

art. 33, § 4º, da Lei de Drogas nas grandes apreensões de entorpecentes.

Isto porque tais carregamentos possuem elevado valor econômico, os quais

não podem ser suportados, isoladamente, por simples "mulas", de modo que

a grande apreensão traz consigo o indicativo de que o agente integra

associação criminosa ou se dedica a este tipo de atividade.

Entretanto, a referida causa de diminuição foi reconhecida pelo

juízo singular e contra ela não se insurgiu o Ministério Público, devendo,

assim, ser mantida, sem contudo ser possível a aplicação de um grau redutor

superior àquele já adotado na sentença, ou seja, em 1/6 (um sexto).

4. A pena de multa é estabelecida na mesma proporção da pena

privativa de liberdade, de modo que, no caso dos autos, não é possível a sua

fixação no mínimo legal.” (fls. 299/299v)

O embargante alega que: 1) as consequências e os motivos do

crime não poderiam ter sido considerados desfavoráveis, diante da “ausência de

fundamentação idônea”; 2) há “proibição da dupla valoração (na primeira e terceira

fase da dosimetria penal) da quantidade e natureza da droga”; 3) “ante a pena a ser

encontrada após o provimento do recurso ser inferior a quatro anos, com todas as

circunstâncias judiciais favoráveis, não há outra solução senão a fixação do regime

aberto”; 4) faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de

direitos.

Pede o provimento para que prevaleça o voto proferido pelo

Relator, Des. Rondon Bassil Dower Filho, que readequou a pena imposta pelo Juízo

singular, fixou o regime inicial aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por duas

restritivas de direitos (fls. 312/336-TJ).
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A i. PGJ manifesta-se pelo desprovimento e “correção do erro

material” consistente na aplicação equivocada da causa de diminuição do tráfico

privilegiado pelo Revisor, “posto que acreditou que este teria sido reconhecido na

instância singela, sem recurso do MP” (fls. 341/348-TJ).

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. AMARILDOCÉSAR FACHONE

Ratifico o parecer escrito.
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V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOSMACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O embargante foi condenado a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de

reclusão por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em

concurso material, e 612 (seiscentos e doze) dias-multa, em regime fechado – art. 33,

caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03 c/c art. 69 do CP – (fls.

188/201).

Ao fixar a pena-base referente ao tráfico em 6 (seis) anos e 6

(seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, o Juízo singular

considerou desfavoráveis os antecedentes, os motivos, as consequências do crime, bem

como a natureza e a quantidade de droga apreendida; na segunda fase, o juiz da causa

atenuou a pena em 4 (quatro) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, em razão da confissão

espontânea, e tornou a pena provisória em 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e

600 (seiscentos) dias-multa; na terceira fase, ante a ausência de causas de aumento e de

diminuição, estabeleceu a pena definitiva em 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e

600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES

pugnou pelo aumento da pena-base ao considerar o “tráfico de mais de 55,82 (cinquenta

e cinco quilos e oitenta e dois centigramas) de cocaína, em uma região de fronteira”

(fls. 220/230).

MAURO AMÉLIO EUSTÁQUIA arguiu a nulidade dos laudos

periciais; e pediu o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado e sua

aplicação no patamar máximo de 2/3 (dois terços); a fixação do número de dias-multa no

mínimo legal, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato

(fls. 241/244).

Pois bem.

A divergência reside na fixação da pena-base para o tráfico de
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drogas, no patamar de redução do tráfico privilegiado, no regime inicial e na

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em relação à pena-base, extrai-se que a busca de “lucro fácil” é

inerente aos delitos de tráfico de drogas, razão pela qual não é passível de valoração

específica como motivo do crime (STJ - REsp nº 982853/PR – Relator: Min. Jorge

Mussi – 19.8.2010).

A fundamentação genérica a respeito dos malefícios das drogas

na sociedade não pode justificar a negativação das consequências do crime (STJ - HC nº

233.077/RO – Relatora: Min.ª Laurita Vaz– 19.3.2013).

Ocorre que a quantidade de droga apreendida deve ser

considerada preponderante na fixação da pena, consoante disposto no art. 42 da Lei nº

11.343/2006.

Nesse sentido, trago à colação aresto do c. STJ:

“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.” (HC nº 201.398/RJ – Relatora: Min.ª Laurita Vaz –

28.2.2013).

Destaco, ainda, julgados deste e. Tribunal:

“Consoante expressa previsão do art. 42, da Lei nº 11.343/06, as

circunstâncias narradas no referido dispositivo devem ser analisadas com

preponderância sobre aquelas previstas no art. 59, do Código Penal, sendo,

portanto, suficientes, só por si, a ensejar aumento da pena-base em patamar

consideravelmente superior ao mínimo, com mais razão ainda quando

apreendida quantidade expressiva de entorpecente [...].” (Apelação

Criminal nº 39318/2011 – Relator: Des. Alberto Ferreira Paes – 12.8.2011).

“[...] A apreensão de grande quantidade de droga em poder do

agente determina a exasperação da pena-base, nos exatos termos do art. 42,

da Lei n. 11.343/06.” (Apelação Criminal nº 53693/2011 – Relator: Des.

Pedro Sakamoto – 10.8.2012).

No contexto, a pena-base fixada pelo Revisor, Des. Paulo da
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Cunha, em 10 (dez) anos de reclusão, mostra-se adequada para a reprovação da conduta,

ao se considerar a apreensão de 55,82kg (cinquenta e cinco quilos e oitenta e dois

gramas) de cocaína.

Quanto à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei n°

11.343/2006, o patamar de diminuição foi fixado em 1/6 (um sexto) pelo Revisor, Des.

Paulo da Cunha, por entender que “nas grandes apreensões de entorpecentes [...] tais

carregamentos possuem elevado valor econômico, os quais não podem ser suportados,

isoladamente, por simples “mulas”, de modo que a grande apreensão traz consigo o

indicativo de que o agente integra associação criminosa ou se dedica a este tipo de

atividade”.

De fato, a apreensão de 55,82kg (cinquenta e cinco quilos e

oitenta e dois gramas) de cocaína, um revólver calibre 38 e cinco munições (fls. 12),

dentro de veículo e em companhia de terceira pessoa não identificada, bem como a

possível utilização do Rio Paraguai para o tráfico de drogas - as mochilas estavam

molhadas e com resquícios de areia – (Luiz Antônio Filiagi - policial rodoviário federal -

CD-ROM de fls. 144), demonstram que o embargante integra organização criminosa.

Ao caso, aplico o seguinte entendimento do Min. Luiz Fux, no

julgamento do RHC nº 121092:

“[...] o montante, a natureza, os apetrechos utilizados e as

circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo

probatório para o magistrado verificar o envolvimento do agente com a

criminalidade, de modo a reconhecer a dedicação do réu à atividade

criminosa ou de verificar que se trata de agente integrante de organização

criminosa.” (STF, 12.5.2014).

Portanto, o patamar de diminuição fora aplicado no mínimo

legal pelo condutor sob o fundamento de indicativos de que o embargante integra

organização criminosa e não pela quantidade de droga, de modo a afastar a alegação de

bis in idem.

Registre-se que o Revisor, Des. Paulo da Cunha, consignou que

o Juízo singular reconheceu a causa de diminuição do tráfico privilegiado, quando fora
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afastada em primeiro grau pelo juiz da causa.

Por efeito, não reconheço que se trate de erro material, o qual

consiste em “equívoco material sem conteúdo decisório propriamente dito [...] e não

aquele que decorre de juízo de valor ou de aplicação de uma norma jurídica sobre o(s)

fato(s) do processo” (STJ – Resp. nº 1021.841 – Relatora: Min.ª Eliana Calmon –

18.6.2010).

Todavia, a controvérsia do acórdão embargado limita-se à fração

de diminuição do tráfico privilegiado, e não ao seu reconhecimento. Do contrário,

prejudicaria o embargante, visto que levaria ao aumento de pena.

No que tange ao regime, a quantia da pena aplicada e a

existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a manutenção do regime

inicial fechado, por força do art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º, do CP.

Por fim, a condenação à pena superior a 4 (quatro) anos

impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP,

art. 44, I).

Aplico orientação deste e. Tribunal:

“[...] Não preenchidos todos os requisitos elencados do art. 44

do Código Penal, não há falar-se em substituição da pena privativa de

liberdade pela restritiva de direitos.” (Apelação Criminal nº 10989/2012 –

Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 1º.12.2012).

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o

DESPROVEJO.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTOGIRALDELLI (REVISOR)

Egrégia Turma:

Conforme exposto pelo douto Relator, trata-se de Embargos
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Infringentes opostos pelo réu Mauro Amélio Eustáquia em face do v. acórdão

prolatado pela Primeira Câmara Criminal desta eg. Corte de Justiça, no julgamento da

Apelação n. 38073/2013, em que restou mantida a condenação do ora Embargante pelos

crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo.

Na ocasião, por maioria, a eg. Primeira Câmara Criminal proveu

o recurso interposto pelo órgão ministerial e exasperou a pena base do acusado com

relação ao crime de tráfico de drogas, ao passo que desproveu o apelo da Defesa para: 1)

estabelecer no piso a fração do redutor do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, bem assim

2) readequar a pena de multa em correspondência com a pena privativa de liberdade

redimensionada por força da procedência do apelo ministerial, e ainda 3) fixar o

dia-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos

fatos, tudo nos termos do voto do eminente Revisor, Exmo. Des. Paulo da Cunha,

restando vencido o ilustre Relator, Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho.

Em suas razões recursais, o Embargante postula a prevalência do

voto vencido, a fim de que a pena base do crime de tráfico seja readequada por meio do

afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais pertinentes aos motivos e

consequências do crime, tal como procedido outrora pelo eminente Relator, e também

para que a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º da Lei Antidrogas seja

aplicada na fração máxima de 2/3, de modo a acarretar, por consequência, a redução da

pena de multa, o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena e a

substituição da reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Em que pese o esforço da defesa do Embargante, a conclusão

que me parece possível depois da análise dos autos, diz com a rejeição da pretensão

meritória dos vertentes embargos infringentes.

Inicialmente, porém, entendo relevante consignar que, assim

como percebido pela ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a mim também não passou

em branco o erro material contido no v. acórdão fustigado, na medida em que o

resultado deveria ser o provimento parcial do apelo da Defesa, e não o seu

desprovimento, pois a douta magistrada de piso não aplicou a causa de diminuição do

art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, porém o douto Revisor, entendendo que ela a teria
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fixado na fração mínima de 1/6 (um sexto), decidiu pela “manutenção” do quantum, e

ainda olvidando que o valor unitário do dia-multa não havia sido estabelecido na r.

sentença recorrida, motivo pelo qual o réu também se inconformava, estabeleceu-o à

razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do crime, mas

afirmando que o recurso defensivo não merecia acolhida.

Sucede que as partes dispuseram de prazo para oferecer

embargos de declaração, que era o meio hábil para sanar o erro material acima

especificado, mas nenhuma delas exercitou a citada figura processual, motivo por que,

neste momento e diferentemente do quanto sustenta a ilustrada Procuradoria-Geral de

Justiça, não é possível a correção da falha, visto que implicaria em prejuízo ao réu por

meio da exclusão do redutor do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, que, como dito

anteriormente, não foi deferido pela MMª Juíza a quo, mas confundindo-se que o havia

sido no grau mínimo, restou assim estabelecido pelo douto Revisor nesta instância.

Ao que se vê, portanto, a fixação em 1/6 (um sexto) da fração

relativa à causa de diminuição do artigo 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, e ainda o

estabelecimento do dia-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo

vigente à época dos fatos, tal como aplicado pelo douto Revisor, deverão ser concebidos

como concessão parcial do pleito defensivo.

Todavia, diante da não interposição do recurso competente por

parte do eventual interessado em proceder à correção da inexatidão que beneficiou o réu

– que seria o Ministério Público –, cuidando-se estes embargos infringentes de recurso

exclusivo da Defesa, não se faz possível o agravamento da situação do réu por meio

deles, caso contrário, este Tribunal incidiria na repudiada reformatio in pejus.

Efetuados, enfim, esses breves esclarecimentos, que explicam o

porquê da impossibilidade de alteração do voto do douto Revisor nos trechos em que se

constatados os erros materiais, passo à análise da pretensão reformatória e verifico que, a

despeito do quanto relatado pelo Embargante, agiu com acerto o eminente Revisor ao

prover o recurso do Ministério Público e exacerbar a pena base do crime de tráfico de

drogas em atenção às disposições do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei n.

11.343/2006, haja vista a expressiva quantidade de substância entorpecente (55,82
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quilos) e a sua natureza subidamente lesiva (cocaína).

A propósito, a regra do art. 42 da Lei n. 11.343/2006

complementa a aplicação daquela constante no art. 59 do Código Penal, no sentido de

determinar a preponderância da quantidade da droga apreendida e da natureza lesiva

desta na análise das circunstâncias judiciais e fixação da pena base, mas sem constituir

uma nona circunstância judicial.

Assim, porquanto o douto Revisor, na elevação da pena base,

levou em consideração tais vetores, nenhum reparo merece o seu voto, valendo

acrescentar, neste sentido, que se a regra legal dispõe que a natureza e a quantidade da

substância entorpecente, em casos excepcionais valorados concretamente (como sói

ocorrer na hipótese em exame), por si sós, já autorizam o destacamento da reprimenda

inicial do piso cominado para o crime de tráfico, e o voto vencedor externou essas

circunstâncias, não fazia sentido a fixação da pena base no mínimo legal, tal como

almejado pelo Embargante, ainda que a fundamentação das circunstâncias judiciais do

art. 59 do Código Penal eventualmente não tenha se mostrado exemplar.

Igualmente, no que concerne à causa de diminuição de pena do

artigo 33, § 4º da Lei de Drogas, há de se ter em conta antes do mais que o legislador

deixou de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior fração

indicada para a mitigação, que varia de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que a

jurisprudência e doutrina pátrias têm adotado, como critério, as circunstâncias judiciais

do art. 59 do Código Penal, em combinação com aquelas do art. 42 da Lei n.

11.343/2006.

No caso, o voto vencedor aplicou a benesse no grau mínimo,

mesmo entendendo que o réu e ora Embargante sequer fazia jus à causa especial de

diminuição de pena, haja vista a enorme quantidade de entorpecente consigo apreendida,

a constituir indicativo de que integraria associação criminosa ou se dedicaria com certa

habitualidade ao comércio ilícito de entorpecentes; e tenho entendimento em sintonia

com aquele expressado pelo eminente Revisor, no sentido de que as circunstâncias que

envolvem o cometimento do crime de tráfico influenciam sobremodo na fixação da

causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, merecendo, por isso,
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valoração caso a caso, mesmo porque, na aplicação da pena, o julgador está obrigado a

observar a proporcionalidade, a razoabilidade e a individualização. Aliás, como ensina

Ricardo Schimitt, “a dosimetria da pena exige do julgador uma cuidadosa ponderação

dos efeitos éticos-sociais da sanção e das garantias constitucionais, especialmente a

garantia da individualização do castigo.” (in Teoria da Sentença. 8ª Edição. p. 111-112)

No caso sub judice chama a atenção a expressiva quantidade de

droga apreendida com o Embargante – 55,82kg (cinquenta e cinco quilos e 82 gramas)

–, e também a natureza da substância – cocaína, que sabidamente são consideradas

circunstâncias preponderantes na análise dos referenciais de pena aplicada na Lei de

Drogas, mormente se levarmos em consideração a expressiva quantidade de pessoas que

poderiam ser atingidas pela droga, seja inalando, injetando ou fumando-a.

Nesse diapasão, reduzir ainda mais a pena do Embargante por

meio da aplicação da fração máxima permitida (2/3), sem dúvida implicaria em ferir de

morte os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena, além da

garantia da individualização da reprimenda, e ainda incidiria o Embargante em situação

processual mais benéfica do que a que faria jus, podendo mesmo servir de estímulo à

reiteração criminosa, dada a pouca efetividade da sanção imposta.

Além do mais, tal como bem salientado pelo ilustre

Procurador-Geral de Justiça em seu parecer, não se descuida que me parece uma

incongruência aumentar a pena base com esteio na quantidade e na natureza do

entorpecente, e depois reduzir a pena em grau máximo na terceira fase exatamente

porque a quantidade da droga já foi utilizada para majorar a pena base.

Assim sendo, entendo por escorreita a prática adotada pelo voto

vencedor, inclusive ressalto que sequer deve ser vista como violação ao princípio do non

bis in idem, visto que a mensuração da quantidade e da natureza da droga se dera em

momentos distintos da fixação da pena, e conquanto o excelso STF tenha se manifestado

recentemente acerca da proibição da dupla utilização de argumentos baseados na

quantidade e qualidade da droga em fases distintas, no caso em testilha temos uma

circunstância relevantíssima e calcada na excepcionalidade, qual seja, a exorbitante

quantidade da droga apreendida com o Embargante, a atrair a adoção dos princípios da
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proporcionalidade e da individualização na aplicação da pena.

De conseguinte, contrariamente ao sustentado pelo Embargante,

deve ser adotada como de melhor técnica na análise dosimétrica da pena a regra já

sufragada anteriormente pelo próprio c. STF e na hipótese referendada pelo voto

vencedor, segundo a qual “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” (HC 117024/MS, Relatora:

Ministra Rosa Weber.Publicação no DJe: 10/09/2013). (grifei).

Por todo o exposto, encaminho meu voto pela REJEIÇÃO

destes Embargos Infringentes, a fim de que permaneça como prevalente o voto da lavra

do douto Revisor, Exmo. Des. Paulo da Cunha.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULODA CUNHA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

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

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.
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V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (3º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (4º

VOGAL)

Peço vênia ao douto Relator para dele divergir e votar pelo

provimento dos embargos opostos.

EM 07 DE AGOSTO DE 2014.

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM

VIRTUDEDO PEDIDO DE VISTADO 2º VOGAL, APÓS TER VOTADO

O RELATOR DESPROVENDO OS INFRINGENTES, TENDO SIDO

ACOMPANHADO PELO REVISOR E PELOS 1º E 3º VOGAIS. O 4º

VOGAL DEU PROVIMENTO.

EM 04 DE SETEMBRO DE 2014

V O T O (VISTA)

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

Egrégia Turma:

Conforme exposto pelo relator, trata-se de embargos infringentes
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interpostos por Mauro Amélio Eustáquia, em face do acórdão prolatado pela Primeira

Câmara Criminal desta Corte de Justiça, que, por maioria, no recurso de Apelação

Criminal autuado sob n. 38.073/2013, deu provimento ao recurso ministerial e

desprovimento ao apelo da defesa, nos termos do voto do revisor, Desembargador Paulo

da Cunha.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 312/336, a embargante

postula a prevalência do voto vencido, exarado pelo Desembargador Rondon Bassil

Dower Filho, que, na condição de relator, negou provimento ao apelo ministerial e deu

parcial provimento ao recurso defensivo, para afastar a aferição pejorativa atribuída às

circunstâncias judiciais do motivo e das consequências do crime e readequar a pena-base

aplicada na sentença, todavia não para o mínimo legal, em virtude da quantidade de

droga apreendida (art. 42 da Lei Antidrogas), e reconhecer a incidência da causa especial

de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois

terços), reduzindo, por conseguinte, a pena imposta para 3 (três) anos, 11 (onze) meses e

10 (dez) dias de reclusão e 205 (duzentos e cinco) dias-multa, e, de ofício, modificando

o regime de cumprimento do fechado para o aberto e substituindo a sanção privativa de

liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas contrarrazões de fls. 341/348, a Procuradoria-Geral de

Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos vertentes embargos e pela “correção do

erro material”, consistente na aplicação equivocada da causa de diminuição prevista no

§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 pelo revisor, “posto que acreditou que este teria sido

reconhecido na instância singela, sem recurso do MP”.

Após o regular processamento do feito, o caso em análise foi

submetido a julgamento perante esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

oportunidade na qual o Desembargador Marcos Machado, na condição de relator,

rejeitou estes embargos infringentes e manteve na íntegra o voto vencedor, consignando

que “a pena-base fixada pelo Revisor, Des. Paulo da Cunha, em 10 (dez) anos de

reclusão, mostra-se adequada para a reprovação da conduta, ao se considerar a

apreensão de 55,82kg (cinquenta e cinco quilos e oitenta e dois gramas) de cocaína (...)

o patamar de diminuição fora aplicado no mínimo legal pelo condutor sob o
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fundamento de indicativos de que o embargante integra organização criminosa e não

pela quantidade de droga, de modo a afastar a alegação de bis in idem (...) a quantia da

pena aplicada e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a

manutenção do regime inicial fechado (...) a condenação à pena superior a 4 (quatro)

anos impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

direitos”.

O relator destes embargos registrou, ainda, que a aplicação da

causa de diminuição pelo Desembargador Paulo da Cunha não caracteriza erro material,

porquanto o “acórdão embargado limita-se à fração de diminuição do tráfico

privilegiado e não ao seu reconhecimento. Do contrário, prejudicaria o embargante,

visto que levaria ao aumento da pena”.

Por sua vez, o Desembargador Gilberto Giraldelli, na condição

de revisor, acompanhou o relator, daí porque pedi vista dos autos para melhor analisar as

matérias postas em debate.

Extrai-se que as divergências no voto condutor, prolatado pelo

Desembargador Paulo da Cunha e no voto vencido, exarado pelo Desembargador

Rondon Bassil Dower Filho, na condição de relator, referem-se à dosimetria da pena,

especificamente em relação à aplicação da pena-base e da causa de diminuição de pena

do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, bem como à imposição do regime de cumprimento

da sanção e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Da análise deste caderno processual, entendo que estes embargos

infringentes devem ser parcialmente providos, para fazer prevalecer a parte do voto

vencido exarado pelo relator do recurso de apelação, Desembargador Rondon Bassil

Dower Filho, na parte em que readequou a pena-base e aplicou a causa de diminuição de

pena do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Nesse aspecto, não obstante o entendimento adotado pelo

Desembargador Gilberto Giraldelli, relator dos Embargos Infringentes n. 41.046/2014,

no sentido de consignar a impossibilidade de se “utilizar os fundamentos do voto

vencido para chegar-se a um terceiro resultado”, registro que não se trata aqui de obter

um terceiro julgamento sobre os temas postos em análise, mas, sim, de conferir aos
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embargos infringentes o cumprimento de seu real desiderato, ou seja, de fazer prevalecer

o voto vencido favorável ao embargante em relação a cada um dos temas postos em

debate, sem engessar o julgador dos embargos infringentes à escolha da totalidade da

decisão prolatada pelo relator ou pelo revisor.

Nessa linha de raciocínio, convém ressaltar que, se é possível o

acolhimento parcial ou total dos pedidos deduzidos nos embargos infringentes, por

dedução lógica os julgadores devem analisar de forma individual cada pedido

formulado, não sendo demais averbar que o art. 609 do Código de Processo Penal reza

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.

Nesse desiderato é possível constatar que tem razão o

embargante ao asseverar que a conclusão constante no voto minoritário da lavra do

Desembargador Rondon Bassil Dower Filho quanto à readequação da sua pena basilar e

à aplicação, na fração máxima, da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei

Antidrogas é a que mais se afigura escorreita para o caso.

Com efeito, o relator do apelo, ao analisar a pena-base aplicada

ao embargante, afastou a avaliação pejorativa dos motivos e das consequências do delito,

readequando a sanção para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,

porquanto manteve como desfavorável, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, a

grande quantidade (55,82kg) e a natureza altamente nociva da droga apreendida

(cocaína), situação que, a meu ver, deve prevalecer.

Digo isso porque, constata-se, da leitura da sentença

condenatória de fls. 188/201, parte da majoração na primeira etapa da dosimetria da

pena foi levada a efeito com base em aspectos inadequados, genéricos e ínsitos ao tipo

penal sob análise, porquanto o seu signatário sopesou os motivos do crime com

supedâneo em elementar da própria ação delitiva, isto é, a obtenção de lucro fácil; e

considerou as consequências do crime, como repudiáveis apoiados em elementos ínsitos

ao próprio tipo penal, uma vez que a afetação da saúde pública é elemento inerente ao
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crime de tráfico, elementos, esses, que devem ser afastados.

Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do

art. 33 da Lei Antidrogas, o magistrado atuante na instância singela assim se manifestou:

Primeiramente, com relação à aplicação do parágrafo 4º, do

art. 33, da Lei n. 11.343/2006, impende consignar que inexiste qualquer

irregularidade a ser sanada. As alegações do recorrente, com relação a

presente matéria visam apenas forçar uma reanálise da sentença objurgada,

não sendo o presente, o meio adequado para tal.

Não há que se falar em ambiguidade, obscuridade, contradição

ou omissão, quanto à aplicação do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n.

11.343/2006, vez que a sentença de mérito encontra-se fundamentada nos

parâmetros legais e no entendimento desta Magistrada, ao tempo de sua

prolação, vejamos.

“Já na terceira fase do sistema trifásico, deixo de aplicar

a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4° da Lei

11.343/06, em razão da grande quantidade de droga apreendida em

poder do acusado, não preenchendo, pois, os requisitos necessários

para a incidência do benefício.

Nesse sentido, trago à baila:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.

APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. NÃO

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33,

§ 4º, DA LEI Nº 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

INEXISTÊNCIA.

1. Diz o art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 que a pena pode

ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o paciente

seja primário, portador de bons antecedentes, não integre organização

criminosa nem se dedique a tais atividades.

2. No caso, o Tribunal a quo afastou a incidência da

benesse pretendida sob o fundamento de que as circunstâncias que
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ladearam a prática delitiva evidenciariam a dedicação do paciente a

atividades criminosas, ainda que não de forma estável e duradoura,

elementares necessárias para a configuração do delito de associação

para o tráfico -art. 35 da Lei nº 11.343/06. 3. Não se olvide que a

elevada quantidade de droga apreendida, a saber, quase 15 (quinze)

quilos de cocaína, é circunstância que impede o reconhecimento da

referida minorante. Precedentes. 4. De se ver, que a mens legis da

causa de diminuição de pena seria alcançar aqueles pequenos

traficantes, circunstância diversa da vivenciada nos autos, dada a

apreensão de enorme quantidade de entorpecente, com alto poder

destrutivo. 5. Ordem denegada.” (STJ - HABEAS CORPUS: HC

141921 SP 2009/0136812-3 - Relator(a): Ministro OG FERNANDES,

Julgamento: 26/10/2010) (grifo nosso)

“Ementa: CRIME DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33,

CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, C/C ARTIGO 61, INCISO I, DO

CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PROVA. PENA.

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. A prova contida nos autos

autoriza a manutenção da condenação do réu como incurso nas

sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo inviáveis as

pretendidas absolvição, por insuficiência probatória ou

desclassificação do crime de tráfico para o previsto no artigo 28, da

Lei de Tóxicos. De salientar que os depoimentos dos policiais merecem

total credibilidade, notadamente quando coerentes e harmônicos com

os demais elementos probatórios. Quanto ao apenamento, foi

corretamente calculado, mostrando-se como necessário e suficiente

para reprovação e prevenção do crime perpetrado, não havendo

motivos para reduzi-lo, eis que existentes circunstâncias desfavoráveis

ao réu. Nesse sentido, correto o reconhecimento e aplicação da

agravante da reincidência, eis que a incidência de tal circunstância

decorre de expressa previsão legal (artigo 61, inciso I, do CP), não
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caracterizando "bis in idem". Por derradeiro, inviável a aplicação da

redutora prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, bem como

a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de

direitos, pois trata-se de réu reincidente. Correta a estipulação do

regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda carcerária

(artigo 2º-§ 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº

11.464/07). APELO IMPROVIDO.” (Apelação Crime Nº

70045186202, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS,

Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 24/11/2011)”

(sentença de mérito – fls. 198/199)

‘In casu’, importante salientar também que em sede de embargos

de declaração não é cabível a modificação da sentença.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. - O Superior Tribunal

de Justiça já deixou assentado: "1. Conforme dispõe o art. 619 do

Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a

suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou

ambiguidade existentes no julgado. 2. A atribuição de efeitos

infringentes somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que,

reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do

art. 619, a alteração do julgado seja consequência inarredável da

correção do referido vício, bem como nas hipóteses de erro material ou

equívoco manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a inversão

do julgado. Precedentes." (passagem da ementa do EDcl no HC

188432/RJ, Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, j. em

15/12/2011). - Na espécie, os aclaratórios não buscam a correção de

eventual defeito do acórdão, mas a alteração do resultado do

julgamento, providência inviável na via recursal eleita. Com efeito, da

peça vestibular, acima reproduzida, verifica-se que o embargante não

apontou em que consistia a alegada obscuridade. - Inviável, assim,
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conhecer da inconformidade. - É certo que o embargante não se

conforma com interpretação constante do julgado, contudo, não é este

o meio adequado para atacar o acórdão. - O embargante pretende, na

realidade, rediscutir o decidido. Os Embargos de Declaração,

contudo, não servem para rediscussão de matéria, isto é "não se

prestam, por isso não são a via própria a corrigir "erro de

julgamento", sob a leitura da parte.". Não há previsão legal para tal.

EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. (Embargos de Declaração Nº

70047398623, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS,

Relator: Marco Aurélio de Oliveira Canosa, Julgado em 28/06/2012)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS

INFRINGENTES. APELAÇÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DE

NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 212

DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA DE

OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. Não havendo a alegada

omissão no acórdão, desacolhem-se os embargos declaratórios, que

buscavam efeitos infringentes e a rediscussão do mérito. Verifica-se

inaproveitável o recurso interposto, à medida que houve, sim,

demonstração do prejuízo. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70049214620,

Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:

Diogenes VicenteHassan Ribeiro, Julgado em 27/06/2012).

Desta feita, a decisão objurgada não apresenta qualquer

contradição, tampouco obscuridade ou omissão a ser sanada, com relação à

aplicação do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, motivo pelo

qual não merece provimento. (Decisão dos embargos de declaração, fls.

212/215). Destaquei.

Assim, considerando que o juízo monocrático utilizou-se

da quantidade e da qualidade da droga para sopesar e fixar a pena-base acima do mínimo

legal, fator, esse, elencado no art. 42 da Lei Antidrogas, não poderá ser novamente
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aferido para afastar a incidência da fração redutora no seu maior quantum, sob pena de

configurar bis in idem, impondo-se, portanto, a fixação da aludida causa redutora em 2/3

(dois terços), nos termos do voto do relator do recurso de apelação.

Sobre essa temática, deve ser ressaltado que, embora a

quinta turma do Superior Tribunal de Justiça ainda defenda a aferição do art. 42

concomitantemente na primeira e na terceira fases da aplicação da pena, o Plenário do

Supremo Tribunal Federal, durante a sessão realizada no dia 19 de dezembro de 2013,

no julgamento do HC n. 112776, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, com votos

favoráveis dos Ministros Teori Zavaschi (relator), Ricardo Lewandowshi (Segunda

Turma), Gilmar Mendes (Segunda Turma), Carmén Lúcia (Segunda Turma), Roberto

Barroso (Primeira Turma) e Joaquim Barbosa (presidente), ficando vencidos os

Ministros Luiz Fux (Primeira Turma), Rosa Werber (Primeira Turma), Dias Toffoli

(Primeira Turma) e Marco Aurélio (Primeria Turma), estando ausente o Ministro Celso

de Mello, que compartilha do mesmo entendimento de seus colegas da Segunda Turma,

foi decidido, por 6x4, que a quantidade e a natureza da droga devem ser analisadas uma

única vez na dosimetria, ou na primeira ou na terceira fase, desde que não

cumulativamente, a fim de se evitar o bis in idem, constando, ainda, ao final daquela

decisão, a autorização para os ministros decidirem monocraticamente as questões

idênticas, confirmando, portanto, o entendimento que a Segunda Turma daquele

colegiado já perfilhava, in verbis:

PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.

MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE

DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS

NO PATAMAR INTERMEDIÁRIO. UTILIZAÇÃO DO MESMO

FUNDAMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE

APREENDIDO. BIS IN IDEM. REGIME INICIAL ABERTO.

IMPOSSIBILIDADE. QUADRO FÁTICO DIVERSO. PRÁTICA DE NOVO

CRIME. FALTA GRAVE. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
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RESTRITIVA DE DIREITOS. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO. I – O Superior Tribunal de Justiça concedeu

habeas corpus de ofício para reduzir a pena-base imposta ao ora

recorrente para 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão – 3 meses acima

do mínimo permitido –, por entender que na primeira fase da dosimetria

deveriam ser valoradas em desfavor do réu apenas a natureza e a

quantidade do entorpecente apreendido. Na sequência, manteve a fração

de 1/3 (um terço) na redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006,

utilizando-se dos mesmos fundamentos, em flagrante bis in idem. II –

Embora o STJ tenha considerado favoráveis ao paciente todas as demais

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a natureza e a

quantidade da droga apreendida foram fatores preponderantes para o

estabelecimento da pena-base 3 (três) meses acima do mínimo legal, nos

termos do art. 42 da Lei 11.343/2006, não havendo, portanto,

constrangimento ilegal a ser sanado neste ponto. III – Quando da

interposição deste recurso ordinário, o quadro fático existente já era outro,

com o regime prisional imposto ao sentenciado decorrente da falta

disciplinar de natureza grave e da unificação das penas que lhe foram

impostas, razão pela qual o pedido de fixação do regime inicial aberto não

merece ser acolhido. IV – Do mesmo modo, não há falar em concessão de

habeas corpus de ofício para determinar a substituição do restante da pena

privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos, uma vez que

incompatível com o cumprimento da pena superveniente em regime fechado.

V – Recurso ordinário provido em parte para determinar ao juízo

processante que proceda à nova dosimetria da pena, respeitadas as diretrizes

firmadas pelo Plenário desta Corte, ou seja, considerando a natureza e a

quantidade do entorpecente apreendido em poder do paciente em apenas

uma das fases da individualização da reprimenda, bem como a duração da

sanção fixada (4 anos e 1 mês de reclusão), sob pena de reformatio in pejus.

(STF – RHC 122175 – Relator: Ministro Ricardo Lewandowski – Órgão
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julgador: Segunda Turma – Julgamento: 20/05/2014 – Publicação: Dje

06/06/2014). Destaquei.

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.

DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º

DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO

(1/6). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA

PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE

RECLUSÃO. ORDEM DENEGADA. I – As instâncias ordinárias

concluíram que o entorpecente apreendido possui elevado potencial

destrutivo, é causador de fortíssima dependência química e apresenta efeito

social devastador, não autorizando, portanto, uma redução maior na pena

fixada. II – O Tribunal estadual assentou, ainda, ser obrigação do

magistrado sentenciante, na esfera de seu poder discricionário, analisar a

nocividade da droga apreendida para fixar o montante de redução da

reprimenda. III – O Plenário desta Corte, na sessão de 19/12/2013,

entendeu ser possível a consideração da quantidade e da natureza da droga

apreendida tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria da

pena, desde que não o seja em ambas as ocasiões, sob pena da ocorrência

de bis in idem. Contudo, no caso sob exame, não há que se falar em bis in

idem, uma vez que a pena-base restou fixada no mínimo legal. IV – Mantida

a reprimenda no patamar superior a 4 (quatro) anos, fica superado o pedido

de conversão da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de

direitos, porquanto não atendido o requisito objetivo previsto no art. 44, I,

do Código Penal. V – Ordem denegada. (STF – HC 110895 – Relator:

Ministro Ricardo Lewandowski – Órgão julgador: Segunda Turma –

Julgamento: 25/02/2014 – Publicação: DJe 11/03/2014). Destaquei.

Registre-se, por relevante, que a Primeira Turma do Pretório

Excelso e a Sexta Turma da Corte Cidadã, que defendiam a tese contrária, recentemente

renderam-se ao entendimento pacificado pelo Plenário da Suprema Corte, considerando
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a existência do bis in idem mencionado linhas volvidas, conforme se depreende dos

arestos abaixo ementados:

HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. TRÁFICO

INTERNACIONAL DE COCAÍNA. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA

E QUANTIDADE DA DROGA. OCORRÊNCIA DE INDEVIDO BIS IN

IDEM. 1. As instâncias de origem consideraram a natureza e a quantidade

do entorpecente tanto na primeira quanto na terceira fase do processo de

dosimetria da pena. Circunstância caracterizadora de indevido bis in idem,

conforme a atual orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal

(HC 112.776 e HC 109.193, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. Ordem

parcialmente concedida apenas para que o juízo de origem refaça a

dosimetria da pena com base na jurisprudência assentada pelo Plenário do

STF. (STF – HC 115466 – Relator:  Ministro Marco Aurélio – Relator p/

Acórdão:  Ministro Roberto Barroso – Órgão julgador: Primeira Turma –

Julgamento: 27/05/2014 – Publicação: DJe 24/06/2014).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM

HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DENEGATÓRIO DE HC PROLATADO

POR CORTE ESTADUAL. IMPETRAÇÃO DE NOVO WRIT NO STJ EM

SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA.

QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA

UTILIZADA PARA MAJORAR 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 PATAMAR INFERIOR AO

MÁXIMO PREVISTO. EXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.

ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO PLENO DO STF. RECURSO

ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE DÁ PARCIAL

PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. As circunstâncias

relativas à natureza e à quantidade de drogas apreendidas em poder de um

réu condenado por tráfico de entorpecentes apenas podem ser utilizadas, na

Fl. 26 de 38



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 30425/2014(OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO 38073/2013 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA DE CÁCERES

primeira ou na terceira fase da dosimetria da pena, sempre de forma não

cumulativa, sob pena de caracterizar o bis in idem. Precedentes: HC

112.776/MS e HC 109.193/MS, Pleno, ambos de relatoria do Min. Teori

Zavascki, sessão de 19.12.13 2. O juiz sentenciante, de acordo com seu

poder de discricionariedade, define em qual momento da dosimetria da pena

a circunstância referente à quantidade e à natureza da droga será utilizada,

desde que não seja de maneira cumulativa para evitar-se a ocorrência de bis

in idem. 3. In casu, a) o magistrado, na sentença condenatória, fixou a

pena-base em 8 (oito) anos de reclusão – patamar acima do mínimo legal –

com fundamento na natureza e quantidade da droga e, na personalidade e

na conduta social do agente, diminuindo-a em 6 (seis) meses em razão de ser

o paciente menor de 21 (vinte e um) anos. Ademais, aplicou a causa especial

de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no patamar de

1/5 (um quinto); b) a Corte Estadual, em sede de apelação, afastou todas as

circunstâncias judiciais desfavoráveis e reduziu a pena-base, mantendo-a,

contudo, em patamar acima do mínimo legal com fundamento na

quantidade, variedade e natureza da droga apreendida. Ato contínuo,

utilizou esses mesmos fundamentos para aplicar a causa de diminuição

prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração de 1/5. c) deveras, a

quantidade da droga apreendida em poder do recorrente – 48 (quarenta e

oito) pedras de crack – foi utilizada tanto para majorar a pena-base na

primeira fase da dosimetria, quanto para fixar a causa de diminuição de

pena em patamar abaixo do máximo previsto no art. 33, § 4º, da Lei

11.343/2006 na terceira fase, ocorrendo o vedado bis in idem. d) outrossim,

o paciente está preso desde 2008 o que resta presumir ter cumprido a pena,

posto não haver nos autos outras informações. 4. Recurso ordinário em

habeas corpus provido e ordem concedida de ofício a fim de determinar a

soltura do paciente, se por outro motivo não estiver preso. (STF – RHC

117990 – Relator: Ministro Luiz Fux – Órgão julgador: Primeira Turma –

Julgamento: 20/05/2014 – Publicação: DJe 05/06/2014). Destaquei.
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PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.

TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART.

40, I, AMBOS DA LEI 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA.

QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA (22 KG). CIRCUNSTÂNCIA

UTILIZADA PARA MAJORAR 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 PATAMAR INFERIOR AO

MÁXIMO PREVISTO. EXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM.

ENTENDIMENTO PACIFICADOPELO PLENO DO STF. REGIME DE

CUMPRIMENTO DA PENA MAIS SEVERO DO QUE O PREVISTO

SEGUNDO O SEU QUANTUM. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS

DO CRIME E GRANDE QUANTIDADE DO ENTORPECENTE

ENCONTRADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVADE LIBERDADE

POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO

ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE

CONCEDIDA. 1. As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de

drogas apreendidas em poder de um réu condenado por tráfico de

entorpecentes, apenas podem ser utilizadas, na primeira ou na terceira

fase da dosimetria da pena, sempre de forma não cumulativa. Precedentes:

HC 112.776/MS e HC 109.193/MS, ambos de relatoria do Min. Teori

Zavascki, 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. 3. In casu, a) o paciente

foi condenado à pena de 2 anos e 11 meses reclusão, em regime inicial

semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, I,

ambos da Lei 11.343/2006, (tráfico internacional de drogas), posto flagrado

pela Polícia Rodoviária Federal, em um ônibus de viagem, transportando

consigo 22 kg (vinte e dois quilogramas) de maconha, proveniente do
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Paraguai que seria revendida em Brasília/DF. b) O magistrado de primeiro

grau e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, consideraram a

quantidade da droga apreendida em poder do paciente para fixar a

pena-base acima do mínimo legal e utilizaram desse mesmo fundamento

para aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei

11.343/2006 na fração de 1/2 (metade). c) O Tribunal Regional Federal da

4ª Região fixou o regime semiaberto e vedou a substituição da pena

privativa de liberdade por restritivas de direitos pois, as peculiaridades do

caso, tráfico internacional, “a quantidade significativa e o grande número

de usuários que seriam atingidos com eventual comercialização, a

substituição seria insuficiente para reprimir o delito em questão” 4. No caso

sub examine, o regime semiaberto foi devidamente fixado com fundamento

na quantidade de droga apreendida, bem como nas circunstâncias do caso

concreto. Precedentes: HC 108.487, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma,

DJe de 14/09/2012 e RHC 101.278, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira

Turma, DJe de 21/05/2010. 5. A conversão de pena privativa de liberdade

em restritiva de direitos depende do atendimento dos requisitos fixados no

art. 44 do Código Penal, o que não ocorre na hipótese, uma vez que as

circunstâncias de caso demonstram que a substituição da pena seria

insuficiente e inadequada para reprovação e prevenção do delito. 6. Ordem

parcialmente concedida para determinar ao Juízo sentenciante ou, se for o

caso, ao Juízo da execução penal, que proceda à nova dosimetria,

analisando as circunstâncias da quantidade da droga apenas em uma das

fases do cálculo da pena. (STF – HC 120604 – Relator: Ministro Luiz Fux –

Órgão Julgador: Primeira Turma – Julgamento: 25/02/2014 – Publicação:

DJe 18/03/2014). Destaquei.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE

DIMINUIÇÃO. PARÂMETRO PARA ESCOLHA DO PATAMAR.

QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. BIS IN IDEM.

Fl. 29 de 38



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 30425/2014(OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO 38073/2013 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA DE CÁCERES

NECESSIDADE DE ACOMPANHAR O ENTENDIMENTO FIRMADO

NO STF. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR

RESTRITIVA DE DIREITOS. ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO.

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA A ORIGEM. 1. Não é extra petita a

decisão que, conhecendo do recurso especial, julga a questão com base em

fundamentos diversos daqueles apresentados pelas partes. É o que se extrai

da Súmula 456/STF, aplicável por analogia, e do art. 257 do RISTJ. 2. Deve

ser reconhecido o bis in idem quando se utiliza a quantidade e qualidade

da droga como fundamento para a fixação da pena-base e para a escolha

do patamar referente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da

Lei n. 11.343/2006. De fato, diante da posição adotada pelo Plenário do

Supremo Tribunal Federal sobre o tema, não há motivo para insistir na

manutenção da tese contrária. 3. Circunstância inerente à autoria não pode

ser utilizada como fundamento para justificar a escolha do patamar

referente à causa de diminuição. 4. Uma vez afastada a vedação legal

prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, diante da sua

inconstitucionalidade, e observado o cumprimento do requisito objetivo, por

força da redução da pena, faz-se ainda necessária a análise do requisito

subjetivo. Então, devem os autos retornar ao Tribunal de origem para que, à

vista dessa nova realidade processual, seja reavaliada a possibilidade de

deferimento da substituição da pena. 5. Agravo regimental parcialmente

provido. (STJ – AgRg no REsp 1256899/SP – Relator: Ministro Sebastião

Reis Júnior – Órgão julgador: Sexta Turma – Julgamento: 10/06/2014 –

Publicação: DJe 27/06/2014). Destaquei.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE

ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEDE DE

APELAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. IMPETRAÇÃO

SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. IMPROPRIEDADE DA VIA

ELEITA. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS

ENTORPECENTES APREENDIDAS. UTILIZAÇÃO PARA
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EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E PARA A NEGATIVA DA CAUSA

ESPECIAL DE DIMINUIÇÃODE PENA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA.

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 revisão criminal. 2. 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. 3.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de

determinar que o magistrado de primeiro grau proceda à nova dosimetria da

pena do paciente, utilizando a quantidade da droga em somente uma das

etapas do cálculo da pena. (STJ – HC 274.071/SP – Relatora: Ministra

Maria Thereza de Assis Moura – Órgão julgador: Sexta Turma –

Julgamento: 27/05/2014 – Publicação: DJe 09/06/2014). Destaquei.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE.

TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE DE

DROGA UTILIZADA DE FORMA CUMULATIVAEM DUAS FASESDA

DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. REGIME INICIAL FECHADO

E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
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POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E

ABSTRATA. ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. O Supremo Tribunal Federal

e o Superior Tribunal de Justiça não têm mais admitido o habeas corpus

como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão

criminal, salvo em situações excepcionais. Precedentes. 2. Quando

manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como

coatora, situação verificada de plano, admite-se a impetração do mandamus

diretamente nesta Corte para se evitar o constrangimento ilegal imposto ao

paciente. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que as

circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas apreendidas

com um condenado por tráfico de entorpecentes só podem ser usadas,

quando da dosimetria da pena, na primeira ou na terceira etapa do cálculo

e sempre de forma não cumulativa, sob pena de bis in idem. Por outro

lado, não há impedimento a que essas circunstâncias recaiam,

alternadamente, na primeira ou na terceira fase da dosimetria, a critério

do magistrado, em observância ao princípio da individualização da pena.

Precedente. 4. Na espécie dos autos, o fundamento para a fixação do regime

fechado e para a não substituição da pena corporal por restritiva de direitos

foi, além do impedimento legal, abstrato e genérico, o que não constitui

motivação suficiente. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de

ofício, para determinar que o Juízo das Execuções Penais refaça, de forma

fundamentada, a dosimetria da pena, observando os parâmetros delineados

nesta decisão, bem como, afastada a vedação legal quanto ao regime de

cumprimento de pena e à substituição da pena, fixe, ante o novo cálculo da

pena, o regime mais adequado ao paciente e, preenchidos os requisitos

objetivos e subjetivos, analise a possibilidade de substituição da pena

privativa de liberdade pela restritiva de direitos. (STJ – HC 287.649/SP –

Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior – Órgão julgador: Sexta Turma –

Julgamento: 15/05/2014 – Publicação: DJe 02/06/2014). Destaquei.

Dessarte, entendo que estes embargos infringentes devem ser
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parcialmente providos para que prevaleça o voto vencido da lavra do relator

Desembargador Rondon Bassil Dower Filho na parte da readequação da sanção basilar e

em relação à aplicação, na fração máxima de 2/3 (dois terços), da causa de diminuição

de pena disposta no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, em decorrência disso, é de rigor

que a pena imposta Mauro Amélio Eustáquia seja modificada, daí porque passo a

redimensioná-la da seguinte forma:

Na primeira fase, a pena foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão e

600 (seiscentos) dias-multa; e, na segunda etapa, a atenuante da confissão espontânea foi

reconhecida e a pena reduzida em 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias-multa, resultando a

pena em formação de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 580 (quinhentos e oitenta)

dias-multa.

Na terceira fase, procedo à redução de 2/3 da sanção em virtude

da aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas,

resultando a sanção de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193

(cento e noventa e três) dias-multa.

Tendo em vista que o embargante foi condenado às penas de 2

(dois) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pelo crime de porte ilegal de arma de

fogo, e 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e

três) dias-multa, pelo delito de tráfico de drogas, por força do art. 69 do Código Penal,

somo as sanções totalizando 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e

205 (duzentos e cinco) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo

vigente à época dos fatos.

Em relação ao regime de cumprimento e a substituição da pena

privativa de liberdade por restritivas de direitos, vejo que devem ser mantidos o regime

inicial fechado e os demais termos do voto vencedor, prolatado pelo Desembargador

Paulo da Cunha, diante da quantidade expressiva de drogas apreendida, bem como sua

qualidade, motivo pelo mantenho o regime de cumprimento da pena no inicial fechado,

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, sendo imperioso destacar que a quantidade e qualidade de
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estupefaciente apreendida foi reconhecida na primeira fase da pena.

Sobre o tema, este é o entendimento das cortes superiores:

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

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,
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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: Ministro Luiz Fux –

Órgão julgador: Primeira Turma – Julgamento: 30/10/2012 – Publicação:

19/11/2012). Destaquei.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO

ESPECIAL. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO

JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO

ADOTADA PELO PRETÓRIO EXCELSO. 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.

INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE

LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. GRANDE

QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO

CONHECIDO. - O Supremo Tribunal Federal, pela sua Primeira Turma,

passou a adotar orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus

substitutivo de recurso próprio. Precedentes: HC 109.956/PR, Rel. Min.

Marco Aurélio, DJe de 11.9.2012, e HC 104.045/RJ, Rel. Min. Rosa Weber,

DJe de 6.9.2012, dentre outros. - O Superior Tribunal de Justiça, na esteira

desse entendimento, tem amoldado o cabimento do remédio heróico, sem

perder de vista, contudo, princípios constitucionais, sobretudo o do devido

processo legal e da ampla defesa. Nessa toada, 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. A propósito: HC

221.200/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 19.9.2012. - Conforme

entendimento sedimento desta Corte, não há falar em bis in idem na
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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 - 3,4 kg (três quilos e quatrocentos gramas) 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 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 4

(quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a gravidade

concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias em que ocorreu -

comércio de expressiva quantidade de entorpecente: 3,4 kg (três quilos e

quatrocentos gramas) de cocaína -, justificam a imposição do regime

inicial fechado, bem como a não substituição da pena por restritiva de

direitos, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal. Habeas corpus

não conhecido. (STJ – HC 203.546/MS – Relatora: Ministra Marilza

Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE) – Órgão julgador: Quinta

Turma – Julgamento: 19/02/2013 – Publicação: DJe 25/02/2013). 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 deu parcial provimento ao apelo da defesa
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(RAC n. 38073/2013) para readequar a pena-basilar e aplicar a causa de diminuição de

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

impondo-se, por consequência, o redimensionamento da pena imposta aMauro Amélio

Estáquia para 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser

cumprida em regime inicial fechado, e 205 (duzentos e cinco) dias-multa.

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 , por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES.

MARCOS MACHADO (Relator), DES. GILBERTO GIRALDELLI (Revisor), DES.

PAULODA CUNHA (1º Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(2º Vogal), DES.

PEDRO SAKAMOTO (3º Vogal) e DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (4º

Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA DESPROVERAM OS

INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTODO RELATOR.

Cuiabá, 04 de setembro de 2014.

------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORMARCOSMACHADO - RELATOR

------------------------------------------------------------------------------------------
PROCURADORDE JUSTIÇA
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