
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 67093/2014(OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO Nº 40917/2013 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA DE VÁRZEA
GRANDE

EMBARGANTE: BRUNOMANOEL ALMADA PEREIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 67093/2014
Data de Julgamento: 04-12-2014

E M E N T A

PROCESSO PENAL – EMBARGOS INFRINGENTES –

TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO DE PREVALÊNCIADO VOTO

VENCIDO NO QUE TANGE AO QUANTUM DA PENA BASILAR –

IMPOSSIBILIDADE – INFÍMA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE

APREENDIDO – FATOR IMPRÓPRIO A RELATIVIZAR A

PEJORATIVIDADE INERENTE À SUA NATUREZA – EMBARGOS

DESPROVIDOS.

Mercê do incontrastável poder destrutivo da pasta-base de

cocaína, a pequena quantidade apreendida não tem o condão relativizar a

pejoratividade inerente à sua natureza, sendo imperativo, portanto, ajuizar tal

circunstânciadesfavoravelmenteao acusado.
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EMBARGANTE: BRUNOMANOEL ALMADA PEREIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ALBERTOFERREIRA DE SOUZA

Egrégia Turma:

Tem-se em perspectiva embargos infringentes opostos

por BRUNOMANOEL ALMADA PEREIRA em face do acórdão proferido nos autos

do recurso de apelação criminal n. 40917/2013, da lavra da Primeira Câmara Criminal

deste e. Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, desproveram o apelo, nos termos do

voto do Relator, restando vencido o Revisor que, de ofício, readequou a pena imposta ao

réu – acusado da prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 –,

fixando-a em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente

fechado, bem como ao pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, na razão de

1/30 do saláriomínimovigente à época dos fatos. 

Inconformado com o desenlace da questão judicializada, o

embargante pretende demonstrar a preponderância do voto suplantado, de autoria do

ilustre Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, que negou provimento ao apelo,

porém, de ofício, readequou a pena base infligidaao réu, mercê da ínfimaquantidade de

droga apreendida [15,64g de pasta base de cocaína] e da natureza da peste, já que esta

possui menor índice de pureza e pequeno valor de mercado se comparada à cocaína.   

Contrarrazões apresentadas pela ilustrada Procuradoria-Geral de

Justiça, subscrita pelo eminente Promotor de Justiça Designado, Dr. Amarildo Cesar

Fachone, recomendando o desprovimento do recurso.

É o 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

EXMO. SR. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

(RELATOR)

Egrégia Turma:

No que respeita à insurgência, verifica-se que o embargante

pretende ver preponderar o voto divergente em relação à pena que lhe foi imposta na

primeira instância [05 cinco anos e 09 meses de reclusão e o pagamento de 580

dias-multa], de autoria do eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho, que negou

provimento ao apelo, contudo, de ofício, readequou a reprimenda para 05 (cinco) anos e

03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento

de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa 

A pretensão posta não vem de ser legítima! 

Com efeito, perscrutando os autos, de notar-se que embora a

quantidade do entorpecente na espécie [15,64g de pasta base de cocaína] tenha sido

reduzida, o recrudescimento da pena base em apenas 06 (seis) meses acima do mínimo

legal, dada a natureza da peste – reputada como “droga pesada” pelo Juízo a quo [fl.

128] –, vem de ser de todo razoável na presente hipótese, a teor do art. 42 da Lei n.

11.343/06. 

Releve-se, por curial, que mercê do indiscutívelpoder destrutivo

da pasta-base de cocaína, a pequena quantidade apreendida não tem o condão relativizar

a pejoratividade inerente à sua natureza, sendo imperativo, portanto, ajuizar tal

circunstânciadesfavoravelmenteao acusado. 
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Por conseguinte, negamos provimento  aos embargos

infringentes,a fimde manter incólumeo acórdão invectivado.

É como voto,

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOSMACHADO (REVISOR)

Eminentes Pares:

Alinho-meao voto proferido pelo Douto Relator.

No contexto da pena justa e por ter uma reserva com a iniciativa

de revisão de ofício, não visualizei a justificativapara retirar do juízo natural, no caso o

relator do recurso originário. Portanto, agrego essas considerações à conclusão do

EminenteRelator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO(1º VOGAL)

Senhor Presidente.

Em se tratando de tráfico de entorpecentes, onde o réu é

reincidente, entendo que a dosimetria da pena aplicada está corretíssima, qual seja 05

(cinco) anos e 06 (seis) meses.

A meu ver, o magistrado foi bastante benevolente quanto à

aplicação da pena, por essa razão, não vejo razão para reduzi-la.

Diante da reincidência do ora embargante, acompanho o voto do

Ilustre Relator.

É como voto.
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V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º

VOGAL)

Eminentes Pares:

Provejo o recurso pelo seguinte.

No caso, o juiz estabeleceu a pena considerando todas as

circunstâncias judiciais favoráveis, do art. 59 do Código Penal. Todavia, ao analisar a

natureza e a quantidade pequena de droga apreendida, aumentou a pena-base em 06 (seis)

meses, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Penso que é muita coisa, aumentar a pena em 06 (seis) meses

para essa quantidade de droga! Talvez, se ocorresse a apreensão de 10 (dez) quilos de

droga, ele aplicaria06 (seis) anos!

Na segunda fase, o juiz aplicou a reincidênciae considerou mais

03 (três) meses.

No meu voto diminui 03 (três) meses da pena-base, mantive a

reincidência, ao invés de fixar 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses como o magistrado.

Considerei a quantidade da droga apreendida, prevista no art. 59 e apliquei 03 (três)

meses, quanto às demais circunstânciasmantive a sentença.

É como voto.

M A N I F E S T A Ç Ã O (ORAL)

O SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS (PROCURADOR DE

JUSTIÇA)

Eminentes Pares:

EminentesDesembargadores:

Observemo paradoxo.
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A título de exemplo, se um indivíduo como este foi condenado

pela prática do tráfico de entorpecentes, porque vendeu 05 (cinco) papelotes de cocaína,

tornou-se reincidente, posteriormente, traficou mais 05 (cinco) papelotes ou 15 (quinze)

gramas de cocaína, ele não pode ser beneficiadopela aplicação da redutora, do art. 33, §

4º, da Lei nº 11.343 /06 e cumpre 05 (cinco) anos de reclusão no regime fechado.

Outra situação: se outro indivíduo foi preso pelo tráfico de 37

(trinta e sete) quilos de cocaína, em razão da aplicação dessa redução do § 4º, foi

condenado a pena de 02 (dois) anos ou 01 (um) ano e 08 (oito) meses ou, ainda, 02

(dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Apenas faço essa manifestação para deixar consignado o

paradoxo na aplicação das penas, considerando-se a quantidade de droga apreendida.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO(1º VOGAL)

Em razão da quantidade de droga apreendida, o Des. Rondon

Bassil Dower Filho, está coberto de razão, realmente não justifica um aumento dessa

pena, mas entendo que a reincidênciaexplica esse aumento de 06 (seis) meses.

Portanto, se por um lado a quantidade da droga apreendida não

motivou esse aumento, por outro mantenho esse acréscimo fixado pelo magistrado na

aplicação da penalidadedos 06 (seis) meses, diante da reincidênciado ora embargante.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTOGIRALDELLI (3º VOGAL)

Faço uso da palavra proferida pelo Eminente Des. Marcos

Machado, a meu ver, corretíssima, qual seja “o resultado final é a pena justa”. Embora,
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na melhor técnica não se possa inverter e dizer: “ o réu levará 03 (três) meses, em função

da quantidade e da natureza da droga apreendida e 06 (seis) meses pela reincidência”.

Mas, o resultado final leva-me a seguir o voto do EminenteRelator.

V O T O

EXMO. SR. DES. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (4º

VOGAL)

Neste caso, acompanho o voto do Eminente Relator, até em

razão de não haver pedido da parte quanto à diminuição da pena, o ora embargante está

contentíssimo com aumento da pena em 06 (seis) meses.

É como voto.

V O T O

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

Acompanho o Ilustre autor do voto vencido, porque para mim a

pena boa é a mínima, eis que segundo o Des. Rondon Bassil Dower Filho, que judicou

mais de 20 (vinte anos) na primeira instância: “a prisão por si só não resolve”, daí porque

não tenho nenhumapredileção por pena "alta demais".

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. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA (Relator),

DES. MARCOS MACHADO (Revisor), DES. PEDRO SAKAMOTO (1º Vogal), DES.

RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (3º

Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA(4º Vogal) e DES. LUIZ FERREIRA

DA SILVA (5º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA NEGARAM

PROVIMENTO AOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO

RELATOR,EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Cuiabá, 4 de dezembro de 2014.

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

DESEMBARGADORALBERTOFERREIRA DE SOUZA - RELATOR

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

PROCURADORDE JUSTIÇA
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