
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 86029/2013(OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO
6082/2012 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA DE VÁRZEAGRANDE

EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO RAMOS DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 86029/2013
Data de Julgamento: 06-03-2014

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - ARTIGO 33,

CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06 E ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL -

PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO EM RELAÇÃO À

REDUÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE

DROGAS – IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA

JUDICIAL DESFAVORÁVEL- CRITÉRIO PREVISTO NO ARTIGO 42 DA LEI

DE DROGAS – UTILIZAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE – NATUREZAE

QUANTIDADE DA DROGA JUSTIFICAM O APENAMENTO EM TRÊS ANOS

ACIMADOMÍNIMOLEGAL – EMBARGOS IMPROVIDOS.

A existência de circunstância judicial desfavorável, e, especialmente, a

natureza e a quantidade da droga apreendida – um quilo e cinquenta e sete gramas de

cocaína - justificam o aumento da pena-base em 03 (três) anos acima do mínimo

legal, diante da gravidade concreta da conduta do embargante, nos termos do art. 42

da Lei de nº. 11.343/2006.
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EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO RAMOS DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

Egrégia Turma:

Cuidam os presentes embargos infringentes e de nulidade opostos em

face do julgamento da apelação criminal nº. 6.082/2012, interposto por Carlos Eduardo Ramos

da Silva, onde por maioria, a Turma Julgadora da Terceira Câmara Criminal desproveu o

recurso, vencido o d. Revisor, Des. Rondon Bassil Dower Filho, que, de ofício, readequou a

pena-base imposta ao crime de tráfico ilícito de drogas, obtendo-se a pena definitiva de 06 (seis)

anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa

(acórdão fls. 279 a 297 TJ).

Irresignado com o resultado do julgamento, o embargante, pugna pela

prevalência do voto do d. Revisor, uma vez que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do

Código Penal não foram valoradas idoneamente pelo magistrado de piso, razão pela qual se

mostra adequada a readequação da pena para 06 (seis) anos de reclusão, em obediência ao

princípio da proporcionalidade (fls. 304 a 307 TJ/MT).

O Promotor de Justiça Designado, Dr. Amarildo Cesar Fachone, em

contrarrazões recursais (fls. 311 a 315 TJ/MT) manifestou-se pelo desprovimento do recurso,

asseverando, em síntese, que “... as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao embargante,

acrescidas da significativa quantidade de substância entorpecente apreendida em face da

potencialidade lesiva do entorpecente – cocaína – a fixação da pena, nos moldes do voto

vencedor,qual seja, pena base de 08 anos de reclusão – termo bem aquém do médio (10 anos) –

é a que melhor se adéqua à realidade dos autos”. (sic. fls. 315 TJ/MT).

Conclusos ao Exmo. Sr. Des. Luiz Ferreira da Silva, foram os embargos

infringentes admitidos (fls. 318 TJ), procedendo-se à regular distribuição (fls. 320 TJ).

A douta Revisão foi realizada.

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. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Carlos Eduardo Ramos da Silva embargos infringentes (fls. 304 a 307

TJ/MT), em face do julgamento, não unânime, da Terceira Câmara Criminal, que desproveu o

recurso de apelação nº. 6.082/2012 (acórdão fls. 279 a 297 TJ/MT).

Segue transcrição da ementa do recurso de apelação criminal nº

6.082/2012, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENADO PELA

SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE

ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.

PLEITO ABSOLUTÓRIO NO TOCANTE A PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO

ART. 180 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E

AUTORIA COMPROVADAS – CONSCIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO

VEÍCULO – 2. POSTULADA A DIMINUIÇÃO DA PENA BASILAR IMPOSTA NA

SENTENÇA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ANÁLISE DAS

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DA LEI SUBSTANTIVA PENAL –

INOCORRÊNCIA – UTILIZADO PELO MAGISTRADO SINGULAR ELEMENTOS

CONCRETOS PARA NEGATIVAR OS ANTECEDENTES CRIMINAIS E AS

CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – NATUREZA

E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – CÁLCULO DE PENA

EFETUADO DE MANEIRA ESCORREITA – ATENDIDAS AS REGRAS
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ELENCADAS NOS ARTS. 59 E 68 DO ESTATUTO REPRESSIVO E 93, IX, DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MANUTENÇÃO DA PENA-BASE FIXADA NO

ÉDITO INVECTIVADO – QUANTITATIVO APLICADO JUSTO E SUFICIENTE

PARAA PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DOS CRIMES – DESPROVIMENTO DO

APELO.

1. No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar,

indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem localizado em seu

poder.

2. Impõe-se a manutenção da sanção fixada, quando

observado que o magistrado utilizou-se de elementos concretos para a valoração

das circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal conjugada com o

art. 42 da Lei Antidrogas; e que o cálculo da sanção foi elaborado de maneira

escorreita em observância aos arts. 59 e 68 da Lei Substantiva Penal e 93, IX, da

Carta Magna, estabelecendo quantitativo justo e suficiente para a prevenção e

reprovaçãodo delito”. (sic. fls. 279 e 280 TJ/MT).

Consoante consta dos autos, o embargante foi denunciado pela suposta

prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, artigos 180, caput e

311, caput, ambos do Código Penal.

Segundo a peça acusatória, o embargante ocultava em proveito próprio,

coisa que sabe ser produto de crime, bem como adulterou sinal identificador do veículo

VW/Voyage,cor branco, placa NPN-0989, de Feliz Natal/MT, que havia sido roubado da vítima

Maria Vanuzada Silva em 16 de janeiro de 2010.

Emerge, também, que o embargante guardava na residência localizada

à Rua Macapá, Quadra 43, Bairro Jardim dos Estados, duas sacolas contendo substância

entorpecente, as quais apresentaram resultado positivo para cocaína e peso de 1,057 kg (um

quilo e cinquenta e sete gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou

regulamentar, bem como foi verificado que o mesmo possuía uma mandado de prisão em

aberto.

Após a instrução criminal, o MM. Juiz da Terceira Vara Criminal da

Comarca de Várzea Grande/MT julgou parcialmente procedente a peça acusatória, condenando
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o embargante pela prática dos crimes descritos no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006 e

artigo 180, caput, do Código Penal. Em relação ao crime de tráfico ilícito de drogas, o

magistrado realizou a dosimetria da seguinte maneira:

“(...)

Tráfico de Entorpecente

1- Primeira fase: Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código

Penal).

A culpabilidade do acusado, diante do modo pelo qual o delito foi

praticado é normal e inerente ao tipo penal infringido.

O acusado registra antecedentes criminais, conforme certidão de fls.

125.

A conduta social pode ser tida como normal.

Os motivos e consequências são inerentes ao próprio tipo infringido,

sendo que o comportamento da vítima (sociedade) não pode ser aquilatado no caso.

Quanto às circunstâncias do crime, a quantidade de droga apreendida,

1.057 g (hum quilo e cinquenta e sete gramas) de cocaína, está a indicar uma

exasperação da pena, conforme entendimento da nossa Corte Suprema:

‘A quantidade de substância entorpecente apreendida demonstra o

imenso potencial ofensivo à sociedade, não havendo como desprezar-se que esta

atitude visava tão-somente a obtenção de lucro fácil, mediante procedimento

delituoso. Isto, por si só, justifica a exacerbação da reprimenda posta’. (STF – HC

73097-3- Rel. Maurício Corrêa – DJU 19.04.1996, p. 12.215).

Tudo isso sopesado, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja,

em 08 (oito) anos de reclusão e multa de 800 (oitocentos) dias-multa, à base de

1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e corrigidos até a data do

pagamento.

2- Segunda fase – Circunstâncias legais (artigos 61, 62, 65 e 67 do

Código Penal): Presente na espécie, a circunstância agravante da reincidência.

Todavia, não levarei em consideração, porque já a considerei a fim de tolher a

causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei Antitóxico, posição que
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tomo de modo a evitar o ‘bis in idem’.

3- Terceira fase: Circunstâncias Especiais de Aumento e/ou

Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do Código Penal): Não existem.

4- Expostos os fundamentos da dosimetria, fixo a pena final, em 08

(oito) anos de reclusão e multa de 800 (oitocentos) dias-multa, à base de 1/30 do

salário mínimo (à época dos fatos corrigidos até a data do pagamento) o dia-multa,

pena esta, que imponho ao réu Carlos Eduardo Ramos da Silva, como medida de

justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

(...)”. (sic. fls. 203 e 204).

Denota-se da leitura acima, que o magistrado considerou como

desfavorável ao apelante a circunstância judicial referente aos antecedentes criminais, bem

como levou em consideração para a fixação da pena-base a quantidade e a natureza da

substância entorpecente apreendida (um quilo e cinquenta e sete gramas de cocaína – laudo de

fls. 36 e 103), fixando-a em 08 (oito) anos de reclusão.

Com efeito, a fixação da pena-base, acima do mínimo legal deve ser

satisfatoriamente justificada, em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais

desfavoráveis. In casu, entendo que a fixação da pena-base em 03 (três) anos acima do mínimo

legal, diante da natureza e quantidade da droga apreendida, bem como da existência de

antecedentes criminais em desfavor do embargante, se mostra razoável e proporcional ao delito

cometido.

O artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 dispõe que na fixação das penas o

Magistrado considerará, além do previsto no artigo 59 do Código Penal a natureza e a

quantidade da substância entorpecente, assim a significativa quantidade de drogas, por si só,

justifica a imposição da pena-base acima do limite mínimo, devendo o Juiz, ao analisar o caso

concreto, concluir qual o montante satisfatório à repreensão e reprovação do crime.

A quantidade de droga apreendida é fator de utilidade no exame do grau

de reprovabilidade da conduta a manifestar-se na culpabilidade do agente, bem como no maior

grau de reprovabilidade da conduta do acusado de tráfico.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes do Superior

Tribunal de Justiça:
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"HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. FIXAÇÃO DA

PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS

FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. CAUSA

ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI

N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.

RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL

MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA

DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.

HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Paciente condenado à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial

fechado, mais 600 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06,

porque surpreendido trazendo consigo 596g de maconha e 84g de cocaína.

2. O Tribunal a quo, nos exatos termos do art. 42 da Lei n.º

11.343/2006, considerou que a quantidade e variedade da substância entorpecente

apreendida trouxe maior reprovabilidade à conduta do réu, razão pela qual,

fundamentadamente, fixou a pena-base acima do mínimo legal.

3. Os requisitos legais para a aplicação da minorante inserta no § 4.º

do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, não se encontram devidamente preenchidos na

espécie, já que o acórdão impugnado, de acordo com o conjunto probatório dos

autos, reconheceu tratar-se de Réu que se dedicava à atividade criminosa.

4. Para o afastamento da benesse, é dispensável a comprovação de que

a Paciente integra organização criminosa estruturada, porquanto, conforme o

dispositivo legal em comento, a simples dedicação à atividade criminosa é

circunstância que, per si, obsta a aplicação da minorante.

5. A via estreita do habeas corpus é inadequada à análise dos requisitos

subjetivos necessários à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no §

4.º, do art. 33, da Lei 11.343/06, por ser incabível dilação probatória.

6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 27 de junho de

2012, ao julgar o HC n.º 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a

inconstitucionalidade do § 1.º do art. 2.º da Lei n.º 8.072/90, com a redação que lhe
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foi dada pela Lei n.º 11.464/07, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do

regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados.

7. Desse modo, independentemente da hediondez do crime, quando da

fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, deve o

julgador observar o disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. art. 59, ambos do Código

Penal.

8. O regime prisional mais gravoso mostra-se adequado à espécie,

diante da interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, § 2º, ambos do Código Penal,

inclusive porque fixada a pena-base acima do mínimo legal, o que afasta a

alegação de qualquer ilegalidade.

9. Não obstante o Plenário do Supremo Tribunal Federal ter declarado

incidentalmente a inconstitucionalidade da proibição da conversão da pena

privativa de liberdade em restritivas de direitos, prevista no art. 44 da Lei n.º

11.343/2006, constata-se que, no caso em apreço, a impossibilidade de adotar tal

medida, uma vez que o Paciente não preenche os requisitos previstos no art. 44 do

Código Penal.

10. Ordem de habeas corpus denegada. " (HC 194.709/RJ, Rel. Ministra

LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 17/10/2012)

(g.n.).

"HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO

RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO.

MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO

REMÉDIO CONSTITUCIONAL. MEDIDA IMPRESCINDÍVEL À SUA

OTIMIZAÇÃO. EFETIVA PROTEÇÃO AO DIREITO DE IR, VIR E FICAR. 2.

ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR À IMPETRAÇÃO DO

PRESENTE WRIT. EXAME QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O

DEVIDO PROCESSO LEGAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 3. PLEITO DE

ABSOLVIÇÃO. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. 4.

PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS

JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 5.
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REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. 6. SUBSTITUIÇÃO DA

REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE

DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO

EVIDENCIADO. 7. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a

racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, já

vinha se firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do

cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal

e no Código de Processo Penal. Louvando o entendimento de que o Direito é

dinâmico, sendo que a definição do alcance de institutos previstos na Constituição

Federal há de fazer-se de modo integrativo, de acordo com as mudanças de relevo

que se verificam na tábua de valores sociais, esta Corte passou a entender ser

necessário amoldar a abrangência do habeas corpus a um novo espírito, visando

restabelecer a eficácia de remédio constitucional tão caro ao Estado Democrático

de Direito. Precedentes.

2. Atento a essa evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal

passou a adotar decisões no sentido de não mais admitir habeas corpus que tenha

por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie.

Precedentes. Contudo, considerando que a modificação da jurisprudência

firmou-se após a impetração do presente habeas corpus, devem ser analisadas as

questões suscitadas na inicial no afã de verificar a existência de constrangimento

ilegal evidente, a ser sanada mediante a concessão de habeas corpus de ofício,

evitando-se, assim, prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal.

3. O pedido de absolvição do crime previsto no art. 35 da Lei nº

11.343/2006 por ausência de provas, não pode ser analisado pelo Superior Tribunal

de Justiça sem que se faça necessário um amplo e aprofundado reexame do

conjunto fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus,

remédio constitucional caracterizado pelo rito célere e cognição sumária.

4. Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado no que diz respeito à

fixação da pena-base acima do mínimo legal, se ela foi estabelecida levando em
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consideração a quantidade de droga apreendida - 2 kg (dois quilos) de cocaína -,

porquanto observados os ditames do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

5. No caso, o regime mais rigoroso se mostra adequado, de acordo com

o que preceituam os arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e 42 da Lei de Tóxicos,

mesmo sendo a pena aplicada inferior a 8 anos - 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses

de reclusão -, levando em consideração os mesmos vetores antes mencionados.

6. Inviável a substituição por restritivas de direitos, a teor do que dispõe

o art. 44, I, do Código Penal.

7. Ordem não conhecida. "(HC 248.108/SP, Rel. Ministro MARCO

AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe

02/10/2012) (g.n.).

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer, desprovejo o

recurso de embargos infringentes interposto por Carlos Eduardo Ramos da Silva.

Custas ex vi legis.

É o voto.
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A C Ó R D Ã O

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

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a

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

RUI RAMOS RIBEIRO (Relator), DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA (Revisor), DES.

MARCOS MACHADO (1º Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º Vogal),

DES. GILBERTO GIRALDELLI (3º Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (4º Vogal) e DES.

JUVENAL PEREIRA DA SILVA(5º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE,

DESPROVERAMOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTODO RELATOR.

Cuiabá, 06 de março de 2014.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO - RELATOR

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