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EMBARGANTE: HELIO GEMELLI

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 154980/2013
Data de Julgamento: 02-10-2014

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO

DE ENTORPECENTES (LEI N. 6.368/76) – CONDENAÇÃO –

ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA –

INOCORRÊNCIA – PENA FIXADA NA SEGUNDA SENTENÇA QUE

NÃO ULTRAPASSOUO QUANTUM DEFINITIVO DA CONDENAÇÃO

FIXADANA SENTENÇA ANULADA– RECURSO NÃO PROVIDO.

A teor do entendimento verificado no âmbito do Supremo

Tribunal Federal, “não há reformatio in pejus na sentença penal

condenatória que, ao manter a pena definitiva fixada, não agrava a pena

aplicada na sentença anulada nem piora a situação dos pacientes”, ainda

que pena basilar da nova sentença supere o quantum que foi aplicado na

sentença anulada, tendo em vista que, mercê do reexame das provas e da

causa à luz da nova instrução criminal, o Julgador prolator da nova sentença

não deve se limitar aos fundamentos da sentença anulada, podendo, portanto,

reafirmar, infirmar ou, até mesmo, alterar as circunstâncias judiciais e legais,

exasperando a pena base, sem se descurar tão somente do patamar de pena

finaldosada na primeira condenação.
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EMBARGANTE: HELIO GEMELLI

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTOGIRALDELLI

Egrégia Turma:

Helio Gemelli interpõe recurso de embargos infringentes

contra acórdão proferido nos autos do recurso de apelação criminal nº. 106332/2012,

oriundo da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício que, por maioria de votos, negou

provimento ao recurso defensivo, para manter a sentença condenatória prolatada pelo

Juízo da Vara Única da comarca de Poconé, nos autos da ação penal n. 72/2000, que o

condenou pela prática do delito tipificado no artigo 12 da Lei 6.368/76, à pena de 04

(quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais 60

(sessenta) dias-multa.

O embargante, em suas razões recursais (fls. 1.390/1.403), busca

o provimento do recurso para que prevaleça o voto vencido, proferido pelo vogal,

Desembargador Pedro Sakamoto, que, apontando existência de reformatio in pejus

indireta, reduziu a pena para 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e declarou a

extinção da punibilidadedo embargante, pela prescrição da pretensão punitiva.

Contrarrazões apresentadas pela Procuradoria-Geral de Justiça

(fls. 1.444/1.451-TJ/MT), postulando o não provimento dos embargos.

Juízo de admissibilidaderecursal lançado às fls. 1.471-TJ/MT.

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. GILBERTOGIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Consta dos autos que o embargante foi inicialmente condenado

pelo Juízo da Vara única da Comarca de Poconé, à pena privativa de liberdade de 04

(quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática dos crimes descritos no

artigo 12 c.c. 18, inciso III, da Lei n. 6.368/76.

Infere-se, ainda, que a pena-base foi fixada pelo magistrado “a

quo” no patamar de três anos e três meses de reclusão, a qual, somente em razão da

incidênciada majorante prevista no art. 18, inc. III, da antiga Lei de Tóxicos, alcançou a

pena definitivade quatro anos e quatro meses de reclusão.

Ocorre que referida decisão restou anulada pelo Superior

Tribunal de Justiça, via Habeas Corpus n.º 28.586-MT (fls. 791-TJ/MT), em julgamento

realizado na data de 17/02/2004, quando a 5ª Turma, por unanimidade,concedeu a ordem

para anular o processo-crime, a partir da audiência de inquirição das testemunhas de

acusação (fls. 791/797).

Este o teor da ementa:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE

INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DO

ADVOGADO CONSTITUÍDO. NÃO NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD

HOC. NULIDADE.

Ausente na audiência de inquirição das testemunhas arroladas

na denuncia, o advogado constituído, deve o Juiz nomear um defensor ad

Fl. 3 de 34



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 154980/2013 (OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO 106332/2012 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA DE POCONÉ
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

hoc para o atoo, sob pena de nulidade absoluta, ainda mais quando se

constata que os depoimentos prestados respaldaram a condenação.

Writ concedido para anular o processo, tão somente em relação

ao paciente, a partir da audiência de oitiva das testemunhas de

acusação.” (fls. 791).

Diante disso, o Juízo a quo desmembrou o processo-crime e

instruiu novamente o feito, proferindo ao final sentença, na qual julgou parcialmente

procedente a pretensão punitiva contida na denúncia, desta feita para condenar o

embargante, Hélio Gemelli,apenas pela prática do crime tipificadono artigo 12, caput, da

Lei 6.368/76, à pena final de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60

(sessenta) dias-multa, afastando a majorante prevista no art. 18, inciso III, da Lei n.º

6.368/76, expondo da seguinte forma:

“Assim, no caso, ainda que se reconheça a extinção da causa de

aumento prevista no art. 18, III, da Lei n.º 6.368/76, tenho que a pena,

em caso de eventual condenação, não poderá ultrapassar o máximo

anteriormente fixada, isto é, em 4 anos e 4 meses, motivo pelo qual não

há que se falar em extinção da pretensão punitiva do Estado, não

obstante a robusta tese suscitada pela brilhante defesa. (...)

A culpabilidade do denunciado, considerando a sua posição

frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e

reprovabilidade acentuada, ante a plena consciência da ilicitude da

conduta praticada. Há que se sopesar, ainda, a grande quantidade

(9.000g) de substância entorpecente que o réu transportava e que seria

distribuída a fim de alimentar a criminalidade e colaborar para

desventura de muitos dependentes.

Aliás, a grande quantidade da substância entorpecente

apreendida, tem, por si só, o efeito de se elevar o potencial ofensivo do

bem jurídico protegido pela Lei, autorizando exasperar a pena além do

mínimo legal, mesmo que, como no caso, o denunciado seja primário.
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De outro lado, o réu afirma que é comerciante, casado,

constando nos autos depoimentos de testemunhas asseverando que ele é

pessoa trabalhadora, não havendo outros elementos sobre a conduta

social e personalidade, razão pela qual deixo de valorar de forma

negativa.

Os motivos e circunstâncias do crime são desfavoráveis, uma vez

que buscou, com sua conduta, obter lucro fácil, em detrimento da saúde

pública, utilizando meio dissimulado para sucesso na empreitada

criminosa, pesando, ainda, o fato de que não se trata da apreensão de um

quilo ou menos de cocaína com os conhecidos “mulas”, mas sim da

apreensão de mais de 09 quilos de cocaína, sendo que se valeu do

transporte da carga de café, para o fim de confundir e dificultar a

operação policial, escondendo a droga no pneu estepe do caminhão, o

que revela que o réu, embora não demonstrada a associação efetiva, se

prestou a auxiliar organização criminosa bem preparada e que

traficavam em grande escala.

O crime não gerou consequências, e a sociedade como vítima,

não contribuiu para o evento criminoso.

Por fim, não se pode olvidar,ainda, que, para a fixação da pena,

deverá ser observada a regra contida no art. 617 do Código de Processo

Penal, a fim de evitar a reformatio in pejus indireta, tendo em vista a

anulação da sentença condenatória proferida, na qual foi fixada a pena

de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses do acusado.

Por essas razões, fixo a pena-base acima do mínimo legal e no

máximo que poderá ser aplicada, isto é, em 04 (quatro) anos e 04

(quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, à razão de um

quinto do salário mínimo vigente à época dos fatos, por considera-la

suficiente para reprovaçãoe prevenção do crime. (fls. 1.169/1.170)

Dessa sentença o embargante recorrera, via apelação, consistindo
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seu resultado na presente controvérsia recursal, fruto da divergência verificada pela

ausência de unanimidadede votos, a saber, se o caso é de vício incutido na sentença, apto

a caracterizar possível reformatio in pejus indireta.

Para tanto, sustenta o embargante que a nova sentença, que lhe

impôs idêntico quantum de pena final, não poderia ter ultrapassado a pena-base fixada na

decisão anulada, ou seja, de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, notadamente,

porque o juízo a quo reconheceu a abolitio criminis em relação à causa de aumento de

pena prevista no artigo 18, inciso III, da Lei 6.368/76.

Ademais, expõe da seguinte forma o embargante:

“Qual o benefício que teve o embargante com a ocorrência do

abolitio criminis do artigo 18, III, da Lei n. 6.368/76, se sua pena ficou

idêntica na nova sentença? Se o embargante pudesse prever a alteração

da Lei n. 6.368/76 não teria recorrido da sentença anulada, pois,

bastaria requerer no juízo da execução penal a extirpação da causa de

aumento de pena que teria uma pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses.”

É vedado que na nova sentença a autoridade “a quo” tenha

fixado a pena-base em quantidade maior que da sentença anulada, ainda

mais quando o juízo monocrático reconhece a incidência do abolitio

criminis em relação à causa de aumento de pena, porém ficou a

pena-base em quantidade superior a anteriormente fixada.”

(... ) o que deve ficar esclarecido é que a violação da reformatio

in pejus indireta ocorreu na fixação da pena-base da nova sentença que

foi de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses, enquanto que na sentença

anulada o juízo de 1ºgrau tinha fixado à pena-base em 03 (três) anos e 03

(três) meses de reclusão.”

Ocorre que, o d. relator do voto condutor do julgado,

Desembargador Alberto Ferreira de Souza, que foi acompanhado pelo Desembargador

Marcos Machado, considerou o seguinte:

“o apelante aventa possível infringência ao disposto no art. 617
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do Código de ProcessoPenal, que dispõe sobre a proibição da reformatio

in pejus. Ocorre que a primeira sentença condenatória, datada de

11/12/2000, que impôs ao apelante a pena de 04 [quatro] anos e 04

[quatro] meses de reclusão, em regime integralmente fechado, mais o

pagamento de 60 [sessenta] dias-multa, foi nulificada pelo STJ

[Acórdão – fls. 791/797-TJ] e STF [Acórdão – fls. 815/821-TJ] via,

respectivamente, Habeas Corpus e Agravo de Instrumento interpostos

pela Defesa, anulando-se o processo a partir da audiência de inquirição

das testemunhas. Aduz o apelante que, em homenagem ao princípio da

proibição da reformatio in pejus indireta, a nova sentença – ora

invectivada –, que impôs ao réu idêntico quantum de pena, não poderia

ter ultrapassado a pena-base fixada no decisum anterior, isto é, 03 [três]

anos e 03 [três] meses de reclusão, máxime se considerado que o juízo a

quo reconheceu a abolitio criminis em relação à causa de aumento de

pena previsto no art. 18, III, da Lei n. 6.368/76.

Perlustrando a temática posta no apelo, de ver-se que a

substância já fora objeto de Habeas de nossa relatoria [Habeas Corpus

n. 20532/2010], impetrado em favor dos réus Hélio Gemelli e Leozir

Pedrinho Gemelli, ocasião em que já restou firmada a nossa inteligência

sobre a aventada violação ao art. 617 do CPP.

Ora, a referida norma é autoexplicativa: é vedado ao Tribunal

[e, por analogia, ao juiz monocrático] agravar a situação do réu, em

sede de recurso exclusivo da Defesa, sob pena de incorrer em violação ao

princípio da reformatio in pejus. Como anteriormente analisado, a

pena-base imposta ao réu na sentença condenatória ora invectivada

superou, de fato, em 01 (um) ano e 01 (um) mês àquela fixada no

decreto condenatório invalidado.

Entrementes, temos que a proibição da reformatio in pejus não

significa que o magistrado esteja impossibilitado de analisar as

Fl. 7 de 34



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 154980/2013 (OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO 106332/2012 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA DE POCONÉ
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

circunstâncias judiciais e a individualização da pena. A vedação diz

respeito apenas à impossibilidade de aumentar a pena final estabelecida

em primeira instância ou agravar de qualquer modo a situação do réu,

quando houver unicamente recurso defensivo.

Desse modo, a despeito da fixação, pelo juízo singular, da

pena-base em quantidade superior ao determinado na sentença

condenatória aniquilada, foi reconhecida a extinção da causa de

aumento de pena prevista no art. 18, III, da Lei nº 6.368/76 [associação

para o tráfico], mercê da inexistência de previsão na nova lei de drogas

em relação ao concurso eventual de agentes, inviabilizando o

reconhecimento da aventada nulidade, diante da inexistência de

agravamento da condenação do réu, empós recurso exclusivo da defesa.

É dizer, apesar de ter fixado a pena-base em quantidade superior ao

determinado na sentença anulada, o juízo a quo manteve a reprimenda

final que lhe foi imposta, não tendo sido agravada a sua situação.

Demais disso, consoante assentado pelo juiz da primeira

instância, “[...] o art. 617 do Código de Processo Penal, assevera que a

pena não pode ser agravada, não fazendo referência, portanto, se a regra

se aplica à pena base, intermediária ou definitiva” [fl. 1.159]. De fato,

aplicando-se a interpretação teleológica ao dispositivo em comento,

temos que a situação do acusado não fora agravada, vez que a pena final

não excedeu, em nada, àquela fixada na sentença aniquilada, ou seja, 04

(quatro) anos e 04 (quatro) meses e 60 (sessenta) dias multa.”

Em sentido contrário, o voto vencido, expressou a seguinte

fundamentação:

Contudo, após a anulação da referida sentença condenatória

pelos Tribunais Superiores e novamente concluída a instrução

processual, o Apelante foi novamente condenado pela prática do crime

insculpido no art. 12, caput, da Lei n. 6.368/76, sendo extirpada, desta
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vez, a majorante anteriormente reconhecida, haja vista a existência de

abolitio criminis em relação a ela, restando impingida a pena base de 04

(quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que permaneceu

inalterada por inexistirem outras circunstâncias a incidir.

Assim, conquanto a reprimenda final imposta na nova sentença

seja idêntica aquela proferida no título anulado, não há como se negar

que a elevação da pena base acabou por culminar em flagrante prejuízo

ao Réu, na medida em que, mesmo ocorrendo a revogação da majorante

que influenciou sobremaneira na quantificação da primeira sanção

imposta, a qual havia transitado em julgado para o Ministério Público, o

Acusado ficou com a sua reprimenda inalterada.

In casu, o prejuízo fica evidente se considerarmos que, caso o

Apelante não tivesse pleiteado a anulação da sentença anterior, hoje ele

seria beneficiado com a abolitio criminis da referida causa de aumento e

sua pena seria reduzida para o patamar de 03 (três) anos e 03 (três)

meses de reclusão.

Dessa forma, fica nítido que nesse caso concreto a elevação da

pena base na nova dosimetria culminou em flagrante reformatio in pejus

indireta, uma vez que, sem sombra de dúvidas, o réu foi prejudicado por

arguir, em recurso exclusivo da defesa, a nulidade que desconstituiu a

sentença condenatória anterior.

Por derradeiro, é importante frisar que a aplicação da pena

privativa de liberdade não pode ter como norte a real possibilidade de

prescrição da pretensão punitiva, mas deve voltar-se exclusivamente para

as características do fato criminoso perpetrado.

Diante de tais considerações, reconheço que a nova sentença

condenatória proferida em desfavor do Apelante incorreu em malfazeja

reformatio in pejus indireta, razão pela qual reduzo a pena privativa de

liberdade imposta ao patamar de 03 (três) anos e 03 (três) meses de
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reclusão, adequando-o aos ditames do título anterior,anulado em recurso

exclusivo da Defesa.

Por fim, tendo em vista que o novo quantum de pena prescreve

no prazo de 08 (oito) anos e considerando o decurso de lapso temporal

superior entre o recebimento da denúncia (13/07/00 – fls. 04/07) e a

sentença condenatória vigente (10/12/09 - fls. 1148/1171),declaro extinta

a punibilidade do agente em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Portanto, conheço do recurso aviado e, no mérito, dou-lhe

parcial provimento para readequar a reprimenda imposta, bem como

reconhecer a extinção da punibilidade do agente.”

Deflui-se dos autos, ainda, que o embargante, além do manejo do

referido recurso do apelo, impetrou ordem de habeas corpus n. 113512-MT (fls. 1.172 e

fls. 1.176) em face da segunda sentença, tendo sido a matéria conhecida e já decidida, em

que pese desfavoravelmenteao embargante, pelo Supremo TribunalFederal, conforme se

constata da ementa do julgado, que abaixo transcrevo:

“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE

ENTORPECENTES. LEI N. 6.368/76. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE

REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INOCORRÊNCIA. PENA

FIXADA PELA NOVA SENTENÇA MANTEVE O QUANTUM

DEFINITIVO DA CONDENAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA ANULADA.

ORDEM DENEGADA. 1. Não há reformatio in pejus na sentença penal

condenatória que, ao manter a pena definitiva anteriormente fixada, não

agrava a pena aplicada na sentença anulada nem piora a situação dos

Pacientes. 2. O Juízo de primeiro grau não está circunscrito ao reexame

dos motivos da sentença anulada, detendo competência para

reexaminar a causa à luz da nova instrução criminal e do art. 59 e

seguintes do Código Penal, podendo, para manter a mesma pena da

sentença penal anulada, substituir por outras as circunstâncias

judiciais ou legais de exasperação a que a decisão anulada tenha

Fl. 10 de 34



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 154980/2013 (OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO 106332/2012 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA DE POCONÉ
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

relevado. 3. Ordem denegada. (HC 113512, Relator(a):  Min. Cármen

Lúcia. 2ª Turma. julgado em 10/12/2013. PROCESSO ELETRÔNICO

DJe-249 DIVULG 16-12-2013 PUBLIC 17-12-2013)”

Dessa forma, ainda que ultrapassado eventual entendimento de

perda superveniente de objeto, ante a clareza da decisão acima exposta, entendo que o

caso não revela qualquer espécie de error in judicando, seja na sentença ou nos votos

vencedores que a mantiveram.

Isso porque, mercê do reexame das novas provas que aportaram

aos autos, em razão do refazimento de praticamente toda a instrução processual, o

Julgador prolator da nova sentença não estaria mesmo adstrito aos limites e fundamentos

encontrados quando da prolação da primitiva sentença anulada. Daí porque, reputo

justificada e acertada a alteração empreendida quando da reanálise das circunstâncias

judiciais e legais que resultaram na exasperação da pena base, máxime, porque como já

observado, não importaram em resultado final superior aquele quantum final da pena

imposta na primeira condenação.

Nesse sentido, a fundamentação traçada pela Ministra Cármen

Lúcia, relatora do habeas corpus citado, a qual se acresce no presente julgado como

razão de decidir:

“Ao contrário do que sustenta o Impetrante, o Juízo de primeiro

grau não estava circunscrito ao reexame dos motivos da sentença

anulada, pois tem ele a competência de reexaminar a causa à luz da nova

instrução criminal e do art. 59 e seguintes do Código Penal, podendo,

para manter a mesma pena da sentença penal anulada, substituir por

outras as circunstâncias judiciais ou legais de exasperação a que a

decisão anulada haja dado relevo.

9. Nesse sentido, o parecer da Procuradoria-Geral da

República: “(...) 15. No mérito, o parecer é pela denegação da ordem.

16. No tocante à fixação da pena base, é certo que a discussão sobre o

acerto da sua quantificação requer necessário revolvimento de matéria
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fático probatória, conduta manifestamente incabível na via estreita do

writ. 17. Não obstante, verifica-se que após a instrução ter sido refeita

no processo de origem, o magistrado observou atentamente os critérios

do art. 59 do CP (culpabilidade, antecedentes, conduta social,

personalidade do agente, circunstâncias e consequências do crime,

comportamento da vítima) para fixar a pena imposta ao paciente,

justificando-se o aumento da pena base em razão da presença de

circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como em razão da grande

quantidade de entorpecentes apreendidos (mais de nove quilos de

cocaína).

18. Desse modo, o magistrado fundamentou adequadamente os

motivos pelos quais fixou a pena base em 4 (quatro) anos e 4 (quatro)

meses de reclusão, não sendo possível na via eleita a revisão da

dosimetria da pena, por envolver o reexame fático-probatório. 19.

Ademais, existindo diversas circunstâncias desfavoráveis aos pacientes,

não há desproporção na fixação da pena-base que, pela legislação

anterior, podendo variar entre 3 (três) a 15 (quinze) anos, dista de seu

mínimo legal em apenas 1 (um) ano e 4 (quatro) meses. 20. Por outro

lado, não há falar em reformatio in pejus. Como se observa na parte em

destaque do excerto da sentença, o Juiz de 1ª instância reconheceu

expressamente a impossibilidade de fixar a pena em patamar superior

ao da sentença anulada. Desse modo, apesar de verificar várias

circunstâncias desfavoráveis, fixou a pena base em 4 (quatro) anos e 4

(quatro) meses, de modo a não ultrapassar o total de pena fixado

anteriormente.

21. Assim, muito embora tenha elevado a pena base do delito

de tráfico de entorpecentes em um patamar maior do que o fixado na

sentença anulada, é certo que o total da nova condenação não superou

o limite de pena imposto na condenação anulada. 22. Inexiste, portanto,
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a alegada reformatio in pejus indireta (...)”.

Posto isso, nego provimento ao recurso de embargos

infringentes,nos exatos limitesda fundamentação acima.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULODA CUNHA (REVISOR)

Entendo que houve a reformatio in pejus, contudo, o Supremo

Tribunal Federal já conheceu do Habeas Corpus e não me vejo em condições de dar

provimento, decidindo contrariamente ao entendimento daquela Corte neste caso

específico.

Embora, a quantidade da droga utilizada pelo juiz já estivesse nos

autos desde a primeira sentença, isso quer dizer que, a instrução não trouxe nenhuma

novidade ao processo.

Com essas ressalvas, acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL)

Peço vista dos autos.

V O T O

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

Recebi o memorial e confesso que estava inclinado em dar

provimento, todavia, constatei que essa matéria já foi submetida ao conhecimento do

STF, a despeito de não haver o efeito vinculante, seria um contra-senso me insurgir

contra decisão do guardião da Constituição Federal.
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Com essas considerações, acompanho o voto do Relator.

V O T O

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

VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

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

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO(5º VOGAL)

Mantenho o entendimento de que houve a reformatio in pejus

indireta e provejo o recurso oposto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (6º

VOGAL)

Egrégia Turma:

Preocupado com a questão de fundo dos presente Embargos

Infringentes, não só por ter recebido memoriais em gabinete, mas, também, por ter

proferido voto nos autos do “Habeas Corpus” n.º 20532/2010, na condição de

convocado na Colenda Segunda Câmara Criminal e lá, inclusive, fiquei vencido é que fiz

um estudo dos autos (físico), ainda que novamente fosse proferir voto na condição de
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simplesVogal.

E antecipo que neste momento irei me redimir da posição

anteriormente adotada porque naquela ocasião não tinha vislumbradopelos debates orais

que, não só, a primeira sentença, como o processo, havia sido anulado por decisão, tanto

do Supremo Tribunal Federal (fls. 815/821), como do Superior Tribunal de Justiça (fls.

791/797); tal fato, implicou na reabertura da instrução criminal, porque na audiência

de oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, não se fazia presente o advogado

constituído do réu, ou mesmo, lhe fora nomeado defensor “ad hoc”.

Tal circunstância torna equivocada a premissa da qual parti para

concluir que existiria reformatio in pejus indireta na espécie, porquanto, a questão

ultrapassa o simples expurgo da causa de aumento outrora prevista no artigo 18,

III, da Lei n.º 6.368/76, ante o advento de “novatio legis in mellius”, ou seja, não se

tratou de mera troca da pena final da primeira sentença para transmudá-la em nova

pena-base como uma espécie de “compensação” em desfavor do Embargante.

Ao contrário, a hipótese revela que o caso concreto, inclusive,

comportaria uma pena-base mais exacerbada diante da quantidade de entorpecente

apreendida (09 Kg de cocaína acondicionada no pneu estepe de um caminhão Mercedes

Benz que trafegava na BR 364 e que se valia do transporte de uma carga de café para

confundir e dificultar a operação policial), mas, o diligente Juízo “a quo”, mesmo

dentro da variante “in abstrato” de 03 (três) a 15 (quinze) anos de reclusão (pena

prevista para o então vigente artigo 12 “caput”, da Lei n.º 6.368/76), cuidou de respeitar

o disposto no artigo 617, do Código de Processo Penal  (Art. 617.  O tribunal, câmara ou turma atenderá

nas suas decisõesao dispostonos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo,porém, ser agravada a pena, quando somente o

réu houver apelado da sentença). (fls. 1170).

Dessa forma, neste momento, seguro pela análise dos elementos

concretos dos autos, rendo-me ao entendimento esposado pelo voto condutor do apelo,

da lavra do Exmo. Des. Alberto Ferreira de Souza e nego provimento aos Embargos

Infringentes.

É como voto.
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EM 07-09-2014

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM

VIRTUDEDO PEDIDO DE VISTADO 1º VOGAL, APÓS TER VOTADO

O RELATORPELO DESPROVIMENTO DOS INFRINGENTES, TENDO

SIDO ACOMPANHADO PELO REVISOR E PELOS 2º, 3º, 4º E 6º

VOGAIS. O 5º VOGALDEU PROVIMENTO.

V O T O (02-10-2014)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL)

Egrégia Turma:

Como narrado pelo douto Relator, trata-se de embargos

infringentes e de nulidade opostos em face do julgamento da apelação criminal nº

106.332/2012, interposta por Hélio Gemelli, onde por maioria, a Turma Julgadora da

Segunda Câmara Criminal negou provimento ao recurso, para manter a sentença

condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos

da ação penal nº 72/2000, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 12

da Lei 6.368/76, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e

04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 60

(sessenta) dias-multa, vencido o vogal, Desembargador Pedro Sakamoto, que votou

pelo provimento do apelo (acórdão fls. 1353/1361v. TJ/MT).

Irresignado com o resultado do julgamento (fls. 1.390/1.403

TJ/MT), o embargante requer a prevalênciado voto divergente do vogal, Desembargador

Pedro Sakamoto, que deu provimento ao recurso, reconhecendo a existência de

reformatio in pejus indireta, e consequentemente, reduzindo a pena do Recorrente para

03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, e declarando extinta a sua punibilidade, em

virtude da prescrição punitiva.

Infere-se dos autos que o Embargante foi condenado pelo Juízo

da VaraÚnica da Comarca de Poconé/MT, pela prática do delito descrito no artigo 12 c/c
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artigo 18, inciso III, ambos da Lei nº 6.368/76, ao cumprimento da pena privativa de 04

(quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo que a pena-base foi fixada em 03

(três) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pela incidênciada causa especial de aumento,

exasperou-se a mesma em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, resultando na pena

definitivajá mencionada.

Entretanto, tal decisão foi anulada pelo Superior Tribunal de

Justiça que, no habeas corpus nº 28.586/MT, impetrado em favor do Recorrente,

concedeu a Ordem para anular o processo, a partir da audiência de inquirição de

testemunhas de acusação.

Realizada nova instrução criminal, o MM. Magistrado a quo

julgou parcialmente procedente a denúncia, excluindo a causa especial de aumento, e

condenando o Embargante, pela prática do delito previsto no artigo 12, da Lei nº

6.368/76, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 04

(quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 60

(sessenta) dias-multa.

Contra a nova sentença, o Embargante interpôs recurso de

apelação, aduzindo a ocorrência de reformatio in pejus indireta, pois a nova pena-base

restou mais elevada que a da decisão anulada, ferindo dessa forma, o preceito contido no

art. 617 do Código de Processo Penal. O apelo foi desprovido por maioria.

Segue transcrição da ementa do recurso de apelação criminal nº

106.332/2012, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES

-CONDENAÇÃO PELO ART. 12 DA LEI N. 6.368/76 - IRRESIGNAÇAO DA

DEFESA - COLIMADO DECRETO ABSOLUTÓRIO ANTE A AUSÊNCIA

DE PROVAS - EXISTÊNCIA DE MERAS PRESUNÇÕES -

IMPROCEDÊNCIA - EXISTÊNCIA DE PROVAS TESTEMUNHAIS E

INDÍCIOS CONDUCENTES À CONDENAÇÃO - AVENTADA VIOLAÇÃO

AO DISPOSTO NO ART. 617 DO CPP - PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA

REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA - DESCABIMENTO - SITUAÇÃO DO
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ACUSADO NÃO AGRAVADA COM O NOVEL DECISUM - NECESSÁRIA

REFUSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA - READEQUAÇÃO

COM A MA NTENÇA DO QUANTUM FIXADO - APLICAÇÃO DA CAUSA

ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33

DA LEI N. 11.343/2006 - INVIABILIDADE - PRINCÍPIO UNITÁRIO -

OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES -APELO

DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição do crime de tráfico de drogas

quando a prova testemunhal e os indícios desnudam, a todas as luzes, a

prática da traficância.

Descabe excogitar de violação ao art. 617 do CPP [princípio da

reformatio in pejus indireta], quando, a partir de uma interpretação

teleológica ao dito dispositivo, a situação do acusado não fora agravada, vez

que a pena final não excedeu, em nada, àquela fixada na sentença

aniquilada.

É legítima a exasperação da pena-base acima do mínimo legal,

posto verificada parcial claudicância na valoração dos critérios descritos

no art. 59 do CP, impondo-se uma readequação de seus fundamentos, sem

perder de vista que o efeito devolutivo da apelação está a permitir que o

Tribunal julgue o recurso defensivo reafirmando, infirmando ou alterando

os motivos expostos na sentença combatida, desde que se adstrinja aos

limites da imputação e não majore a pena aplicada, agravando a situação

do acusado.

Em situação regida pela Lei n. 6.368/76 remanesce

impossibilitada a incidência da minorante presente na novel legislação de

drogas [art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/2006], posto mais branda nesse

peculiar aspecto, vez que, ante o princípio unitário, se afigura inviável a

cisão/fusão das partes mais benéficas das referidas normas, sob pena do

julgador criar uma terceira Lei, arvorando-se em órgão legiferante, em
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manifesta ofensa ao princípio da separação dos poderes.” (fls. 1353/1353v.)

(n. n.)

Descontente com o desprovimento do apelo, o acusado interpôs

o presente recurso de embargos infringentes e de nulidade, tendo como único ponto

embargado a incidência da reformatio in pejus tanto no acórdão embargado, quanto na

sentença de primeiro grau, que mesmo reconhecendo a ocorrência da abolitio criminis do

artigo 18, inciso III, da Lei 6.368/76 (associação para o tráfico), manteve inalterada a

pena definitivado Recorrente, em virtude do aumento na pena-base.

Na sentença condenatória (fls. 1148/1171), ao proceder a

dosimetria da pena, o MM. Magistrado a quo elevou a pena-base em 01 (um) ano e 04

(quatro) meses acima do mínimo legal ante a presença de circunstâncias judiciais

negativas, explicitando:

“Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código

Penal e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI

da Carta Magna, necessário se faz aferir as circunstâncias judiciais,

considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as

causas de diminuição e de aumento.

A pena prevista para o crime de tráfico é de 03 (três) a 15

(quinze) anos de reclusão e multa.

À culpabilidade do denunciado, considerando a sua posição

frente ao bem jurídico violado, se mostra de censurabilidade e

reprovabilidadeacentuada, ante a plena consciência da ilicitude da conduta

praticada. Há que se sopesar, ainda, a grande quantidade (9.000g) de

substância entorpecente que o réu transportava e que seria distribuída a fim

de alimentar a criminalidade e colaborar para desventura de muitos

dependentes.

Aliás, a grande quantidade da substância entorpecente

apreendida, tem, por si só, o efeito de se elevar o potencial ofensivo do bem

jurídico protegido pela Lei, autorizando exasperar a pena além do mínimo
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legal, mesmo que, como no caso, o denunciado seja primário.

De outro lado, o réu afirma que é comerciante, casado,

constando nos autos depoimentos de testemunhas asseverando que ele é

pessoa trabalhadora, não havendo outros elementos sobre a conduta social

e personalidade, razão pela qual deixo de valorar de forma negativa.

Os motivos e circunstâncias do crime são desfavoráveis, uma

vez que buscou, com sua conduta, obter lucro fácil, em detrimento da saúde

pública, utilizando meio dissimulado para sucesso na empreitada criminosa,

pesando, ainda, o fato de que não se trata da apreensão de um quilo ou

menos de cocaína com os conhecidos “mulas”, mas sim da apreensão de

mais de 09 quilos de cocaína, sendo que se valeu do transporte da carga de

café, para o fim de confundir e dificultar a operação policial, escondendo a

droga no pneu estepe do caminhão, o que revela que o réu, embora não

demonstrada a associação efetiva, se prestou a auxiliar organização

criminosa bem preparada e que traficavam em grande escala.

O crime não gerou consequências, e a sociedade como vítima,

não contribuiu para o evento criminoso.

Por fim, não se pode olvidar,ainda, que, para a fixação da pena,

deverá ser observada a regra contida no art. 617 do Código de Processo

Penal, a fim de se evitar a reformatio in pejus indireta, tendo em vista a

anulação da sentença condenatória anteriormente proferida, na qual foi

fixada a pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses do acusado.

Por essas razões, fixo a pena-base acima do mínimo legal e no

máximo que poderá ser aplicada, isto é, em 04 (quatro) anos e 04 (quatro)

meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, à razão de um quinto do

salário mínimo vigente à época dos fatos, por considerá-la suficiente para

a reprovação e prevenção do crime.

Com efeito não há circunstâncias atenuantes e agravantes,

tampouco causa de aumento de pena.
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Por outro lado não olvidando o teor das folhas e certidões de

antecedentes criminais acostadas aos autos, demonstrando a primariedade

do réu, não vislumbro demonstrados elementos a aplicar a causa de

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

Isso porque, segundo restou fundamentado, conquanto não haja

provas seguras a condenar sobre a associação não eventual para a prática

do delito, dúvidas não há de que o denunciado se dedicou à atividade

criminosa e estabeleceu organização criminosa, para tráfico em grande

escala, não se enquadrando como “mula”, mas como organizador do evento

criminoso.

Partindo dessas premissas, inexistindo causas de diminuição

de pena, torno-a definitiva em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de

reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no

regime fechado, por se tratar de crime equiparado a hediondo.” (sic fls.

1.168/1.170)

Da leitura dos excertos da sentença acima transcritos, chega-se

claramente à conclusão, que o Juiz sentenciante fixou a pena-base de forma

fundamentada em elementos idôneos, observando-se os princípiosda proporcionalidade e

razoabilidade, de modo a se preservar o livre convencimento motivado e a

discricionariedadevinculadado julgador, como na hipótese em tela.

Observe-se que a pena-base foi elevada acima do mínimo legal

em virtude da presença de 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, a saber,

culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, inexistindo, dessa forma, qualquer

ilegalidade nessa parte da sentença, ou mesmo a alegada ofensa ao princípio do non

reformatio in pejus.

Sobre o tema, esclarece a doutrina de Edilson Mougenot Bonfim

e Ada PellegriniGrinover que a vedação é que a nova pena seja superior à pena definitiva

imposta na sentença anulada, sem fazer referência alguma à pena-base:

“Quando o processo ou julgamento for anulado pela
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impugnação da defesa, a nova sentença deverá respeitar os limites da

decisão anulada, vedando que o acusado receba pena superior à

anteriormente imposta, em homenagem ao disposto no art. 617 do CPP."

(Bonfim, Edilson Mougenot. Curso de processo penal – 8 ed. – São Paulo:

Saraiva, 2013, págs. 848/849)

“(...) na jurisprudência brasileira, a proibição tem sido

estendida aos casos em que a sentença venha a ser anulada, por intermédio

de recurso do réu: assim, o juiz que vier a proferir nova decisão, em lugar

da anulada, ficará vinculado ao máximo da pena imposta na primeira

sentença, não podendo agravar a situação do réu. Se o fizesse,

argumenta-se, estaria ocorrendo uma reformatio in pejus indireta.”

(Grinover, Ada Pellegrini. Recursos no processo penal: teoria geral dos

recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos

tribunais – 3. Ed. Ver. Atual. E ampl. – São Paulo: Editora Revista dos

Tribunais,2001, pág. 47)

No mesmo norte, o Superior Tribunal de Justiça, analisando

situação análoga à dos autos, assim decidiu: “O princípio da ne reformatio in pejus não

vincula o novo Juízo à pena-base adotada anteriormente, apenas o impede de agravar

a situação do réu.” (HC nº 159.81/SC, Rel.ª Ministra ALDERITA RAMOS DE

OLIVEIRA (Desembargadora Convocada do TJ/PE), DJe 1º.10.12)

Seguindo a mesma orientação, os seguintes julgados dos

Colendos Tribunais Superiores deixam evidentes, que o que a lei inadmite é o

agravamento da pena definitivado réu, ou seja, da sua situação como um todo:

“HABEAS CORPUS. CONSTIUCIONAL. PENAL E

PROCESUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECNTES. REFORMATIO IN

PEJUS. CONCURSO DE ATENUANTE E AGRAVANTE. EFEITO

DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. CORRETA ANÁLISE DAS

CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO

DE QUE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA É CIRCUNSTÂNCIA
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PREPONDERANTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM A

REINCIDÊNCIA: IMPOSIBLIDADE. ORDEM DENGADA.

1. Não se comprova presença de constrangimento ilegal a ferir

direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a

concessão da presente ordem de habeas corpus.

2. Ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo

da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização

definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena,

limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida.

3. Inexistência de reformatio in pejus. Omissis.

6. Ordem denegada.” (HC nº106.113/MT, Relatora Ministra

CÁRMEN LÚCIA, DJe de 1º.12.12)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO

CIRCUNSTANCIADO. 1. RECURSO DE APELAÇÃO AVIADO PELA

DEFESA. NOVA FUNDAMENTAÇÃO TRAZIDA PELO TRIBUNAL DE

ORIGEM PARA MANTER O AUMENTO FIXADO NA SENTENÇA

CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NE

REFORMATIO IN PEJUS. NÃO VINCULAÇÃO DO NOVO JUÍZO À

PENA-BASE ADOTADA ANTERIORMENTE. PRINCÍPIO QUE IMPEDE

APENAS O AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO RÉU. PRECEDENTES

DO STF E DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. 2. RECURSO

IMPROVIDO. 1. Conforme reiterada jurisprudência desta eg. Quinta

Turma, "o princípio da ne reformatio in pejus não vincula o juízo ad quem

aos fundamentos adotados pelo juízo a quo, somente representando

obstáculo ao agravamento da pena, inadmissível em face de recurso apenas

da Defesa. Inteligência do art. 617 do Código de Processo Penal." (HC nº

236.180/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 11.9.13) 2. Agravo

regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no HC: 244725 ES

2012/0115352-3, Relator: MinistroMOURARIBEIRO, Data de Julgamento:
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21/11/2013, T5 - QUINTATURMA, Data de Publicação:DJe 26/11/2013)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO

PRÓPRIO. DESCABIMENTO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PLEITO DE

REDUÇÃO. APELAÇÃO DEFENSIVA. NOVA FUNDAMENTAÇÃO.

REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AMPLA

DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. HABEAS CORPUS

NÃO CONHECIDO.

- Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento

firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento do

remédio heróico, adotando orientação no sentido de não mais admitir

habeas corpus substitutivo de recurso ordinário/especial. Contudo, a luz dos

princípios constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da ampla

defesa, 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.

- Inexiste o alegado constrangimento ilegal se as instâncias

ordinárias, em decisões motivadas e utilizando as peculiaridades do caso,

firmaram o entendimento de que não são favoráveis todos os vetores do

artigo 59 do Código Penal, aumentando de forma razoável e proporcional, a

pena-base, sendo certo que a alteração dessa conclusão demandaria o

reexame aprofundado dos fatos, procedimento inviável na via eleita.

- Não há falar na ocorrência de reformatio in pejus em

decorrência de novos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para

justificar a majoração da pena-base, pois é consabido que o efeito

devolutivo da apelação autoriza, de forma ampla, a Corte de origem

conhecer e rever os fundamentos contidos na sentença condenatória, desde

que não agrave a situação do réu.

Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.211/RS, Rel. Ministra
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MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO

TJ/SE), QUINTATURMA, julgado em 07/5/2013, DJe 10/5/2013)

“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.

CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. AUMENTO DE 3/8

EM RAZÃO DAS DUAS MAJORANTES. RECURSO EXCLUSIVO DA

DEFESA. NOVA FUNDAMENTAÇÃO TRAZIDA PELO TRIBUNAL DE

ORIGEM PAR MANTER O AUMENTO FIXADO NA SENTENÇA

CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS

DENEGADO.

1. Omissis.

2. O princípio da ne reformatio in pejus não vincula o juízo ad

quem aos fundamentos adotados pelo juízo a quo, somente representando

obstáculo ao agravamento da pena, inadmissível em face de recurso apenas

da Defesa. Inteligência do art. 617 do Código de Processo Penal.

Precedentes.

3. Ordem de habeas corpus denegada. (HC nº236.180/RS, Rel.

Ministra LAURITAVAZ,DJe 11.9.13)

Por fim, insta consignar ainda, que a matéria dos presentes

embargos já foi discutida e decidida pelo Supremo TribunalFederal, no habeas corpus nº

113.512/MT, da relatoria da Ministra Carmem Lúcia, que denegou a Ordem, nos

seguintes termos:

“ (...)

8. Verifica-se, na espécie, que o Juízo de primeiro grau

corretamente definiu a pena na segunda condenação, não agravando a pena

aplicada na sentença anulada nem piorando de qualquer modo a situação

dos Pacientes.

Ao contrário do que sustenta o Impetrante, o Juízo de primeiro

grau não estava circunscrito ao reexame dos motivos da sentença anulada,

pois tem ele a competência de reexaminar a causa à luz da nova instrução
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criminal e do art. 59 e seguintes do Código Penal, podendo, para manter a

mesma pena da sentença penal anulada, substituir por outras as

circunstâncias judiciais ou legais de exasperação a que a decisão anulada

haja dado relevo.

9. Nesse sentido, o parecer da Procuradoria-Geral da

República:

“(...) 15. No mérito, o parecer é pela denegação da ordem.

16. No tocante à fixação da pena base, é certo que a discussão

sobre o acerto da sua quantificação requer necessário revolvimento de

matéria fático probatória, conduta manifestamente incabível na via estreita

do writ.

17. Não obstante, verifica-se que após a instrução ter sido

refeita no processo de origem, o magistrado observou atentamente os

critérios do art. 59 do CP (culpabilidade, antecedentes, conduta social,

personalidade do agente, circunstâncias e consequências do crime,

comportamento da vítima) para fixar a pena imposta aos paciente,

justificando-se o aumento da pena base em razão da presença de

circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como em razão da grande

quantidade de entorpecentes apreendidos (mais de nove quilos de cocaína).

(…)

18. Desse modo, o magistrado fundamentou adequadamente os

motivos pelos quais fixou a pena base em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses

de reclusão, não sendo possível na via eleita a revisão da dosimetria da

pena, por envolver o reexame fático-probatório.

19. Ademais, existindo diversas circunstâncias desfavoráveis aos

pacientes, não há desproporção na fixação da pena-base que, pela

legislação anterior,podendo variar entre 3 (três) a 15 (quinze) anos, dista de

seu mínimo legal em apenas 1 (um) ano e 4 (quatro) meses.

20. Por outro lado, não há falar em reformatio in pejus. Como se
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observa na parte em destaque do excerto da sentença, o Juiz de 1ª instância

reconheceu expressamente a impossibilidade de fixar a pena em patamar

superior ao da sentença anulada. Desse modo, apesar de verificar várias

circunstâncias desfavoráveis, fixou a pena base em 4 (quatro) anos e 4

(quatro) meses, de modo a não ultrapassar o total de pena fixado

anteriormente.

21. Assim, muito embora tenha elevado a pena base do delito

de tráfico de entorpecentes em um patamar maior do que o fixado na

sentença anulada, é certo que o total da nova condenação não superou o

limite de pena imposto na condenação anulada.

22. Inexiste, portanto, a alegada reformatio in pejus indireta

(...)”. (n. n.)

Assim, não estando o MM. Magistrado sentenciante vinculado à

pena-base anteriormente fixada, restando devidamente fundamentada a elevação da nova,

em virtude da verificação de circunstâncias judiciais negativas, e não havendo

agravamento na pena definitivado Recorrente, não há que se falar em reformatio in pejus

indireta.

Entretanto, entendo que o regime fechado fixado na sentença e

mantido no acórdão guerreado, fundamentado apenas na hediondez do delito, ofende o

princípio da individualização da pena, desvirtua sua principal função, que é a

“ressocialização”, e ainda, que diverge frontalmente da atual orientação das Cortes

Superiores.

Brilhante o ensinamento de Claus Roxin sobre a execução da

pena:

(...) servindo a pena exclusivamente fins racionais e devendo

possibilitar a vida humana em comum e sem perigos, a execução da pena

apenas se justifica se prosseguir esta meta na medida do possível, isto é,

tendo como conteúdo a reintegração do delinquente na comunidade.

Assim, apenas se tem em conta uma execução ressocializadora. O facto da
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idéia de educação social através da execução da pena ser de imediato tão

convincente, deve-se a que nela coincidem prévia e amplamente os direitos e

deveres da colectividade e do particular, enquanto na cominação e

aplicação da pena eles apenas se podem harmonizar através de um

complicado sistema de recíprocas limitações. (ROXIN, Claus, Problemas

Fundamentaisde Direito Penal. 1ª Ed. São Paulo: Veja,1986, pág. 40)

In casu, o Recorrente permaneceu solto toda a instrução criminal,

e não há nos autos notícia da prática de outro delito por parte do mesmo, o que nos leva a

inferir que a sua segregação nesse momento processual, nenhumvalor prático teria, aliás,

representaria a contrario sensu, uma verdadeira “dessocialização”.

Ademais, o Supremo TribunalFederal – no julgamento do HC n.º

111.840/ES, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – declarou, incidenter tantum, a

inconstitucionalidadedo § 1º do art. 2.º da Lei n.º 8.072/90, com redação dada pela Lei

n.º 11.464/06. Tal dispositivo impunha o regime inicial fechado para as condenações por

crimes hediondos e equiparados. Confira-se:

"Habeas corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes. Crime

praticado durante a vigência da Lei nº1a.464/07. Pena inferior a 8 anos de

reclusão. Obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado.

Declaração incidental de inconstitucionalidade do §1º do art. 2ºda Lei n.º

8.072/90. Ofensa à garantia constitucional da individualização da pena

(inciso XLVI do art. 5º da CF/88). Fundamentação necessária (CP,art. 33, §

3º, c/c o art. 59). Possibilidade de fixação, no caso em exame, do regime

semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ordem concedia.

1. Verifica-se que o delito foi praticado em 10/10/09, já na

vigência da Lei n.º11.464/07, a qual institui a obrigatoriedade da imposição

do regime inicialmente fechado aos crimes hediondos e assemelhados.

2. Se a Constituição Federal menciona que a lei regulará a

individualização da pena, é natural que ela exista. Do mesmo
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modo, os critérios para a fixação do regime prisional inicial devem-se

harmonizar com as garantias constitucionais, sendo necessário exigir-se

sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de crime

hediondo ou equiparado.

3. Na situação em análise, em que o paciente, condenado a

cumprir pena de seis (6) anos de reclusão, ostenta circunstâncias subjetivas

favoráveis, o regime prisional, à luz do art. 33, § 2º, alínea b, deve ser o

semiaberto.

4. Tais circunstâncias não elidem a possibilidade do magistrado,

em eventual apreciação das condições subjetivas desfavoráveis, vir a

estabelecer regime prisional mais severo, desde que o faça em razão de

elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade

de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do

§ 3ºdo art. 33, c/c o art. 59, do Código Penal.

5. Ordem concedia tão somente para remover o óbice constante

do § 1º do art. 2º da Lei n.º 8.072/90, com a redação dada pela Lei n.º

11.464/07, o qual determina que "a pena por crime previsto neste artigo será

cumprida inicialmente em regime fechado". Declaração incidental de

inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da obrigatoriedade de fixação do

regime fechado para início do cumprimento de pena decorrente da

condenação por crime hediondo ou equiparado." (HC n.º 111.840/ES;

Relator(a): Ministro Dias Toffoli;Julgamento: 27/6/2012; TribunalPeno)

Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à

repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do art. 33, 2º e 3º c/c art. 59,

ambos do Código Penal.

Com efeito, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal,

penso que cabe ao Juízo das Execuções, analisando o caso concreto, avaliar a

possibilidadede modificaçãodo regime inicialde cumprimento de pena do Recorrente.

Nesse sentido:
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“EMENTA Habeas corpus substitutivo de recurso ordinário

constitucional. Artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.

Inadequação da via eleita ao caso concreto. Precedente da Primeira Turma.

Writ extinto por inadequação da via eleita. Flexibilização circunscrita às

hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Alteração

do regime prisional estabelecido e negativa de substituição da pena

privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade.

Obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado. Declaração

incidental de inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90.

Ofensa à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI

do art. 5º da CF/88). Fundamentação necessária (CP,art. 33, § 3º, c/c o art.

59). Constrangimento ilegal patente. Ordem concedida de ofício. 1.

Impetração manejada em substituição ao recurso ordinário constitucional

prescrito no art. 102, inciso II, alínea a, da Carta da República, a qual

esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária

datada de 7/8/12, assentou, quando do julgamento do HC nº 109.956/PR,

Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus

que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário. Writ não conhecido. 2.

Nada impede, entretanto, que esta Suprema Corte, quando do manejo

inadequado do habeas corpus como substitutivo (art. 102, inciso II, alínea a,

da CF), analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade,

abuso de poder ou teratologia. 3. Com o advento da nova Lei de Drogas (Lei

nº 11.343/06), vedou-se, por efeito do que dispõe o seu art. 44, a

possibilidade de conversão das penas privativas de liberdade em penas

restritivas de direitos precisamente em casos como o ora em exame, relativos

à prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Dita vedação foi afastada pelo

Plenário desta Suprema Corte no HC nº 97.256/RS, da relatoria do Ministro

Ayres Britto (DJe de 16/12/10), com declaração incidental de

inconstitucionalidade da proibição da substituição da pena privativa de
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liberdade por restritiva de direitos. 4. Esta Corte Constitucional, no

julgamento do HC nº 108.840/ES, de minha relatoria, igualmente removeu o

óbice constante do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada

pela Lei nº 11.464/07, o qual determina que “[a] pena por crime previsto

neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado“, declarando, de

forma incidental, a inconstitucionalidade da obrigatoriedade de fixação do

regime fechado para o início do cumprimento de pena decorrente da

condenação por crime hediondo ou equiparado. 5. Ordem concedida de

ofício para determinar ao juízo da execução que analise os requisitos

necessários à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de

direitos, ou pela conjugação dessa com a de multa, nos moldes do que

alude o art. 44 do CP, bem como que fixe, à vista do que dispõe o art. 33,

§§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime inicial condizente. 6. Writ extinto por

inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício.” (HC 109137,

Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/10/2012,

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 03-12-2012 PUBLIC

04-12-2012) (n. n.)

No mesmo norte é o entendimento do Superior Tribunal de

Justiça:

“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. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. QUANTUM DE

INCIDÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. QUANTIDADE

DE DROGAS. REGIME FECHADO FIXADO COM BASE NA

HEDIONDEZ E NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. REGIME

DIVERSO DO FECHADO. POSSIBILIDADE EM TESE. AFERIÇÃO IN

CONCRETO DEVE SER REALIZADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
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WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

(...)

3. Esta Corte, na esteira do posicionamento do Supremo

Tribunal Federal, entende ser possível nas condenações por tráfico de

drogas, em tese, a fixação de regime menos gravoso, bem como a

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sempre

tendo em conta as particularidades do caso concreto.

4. In casu, a imposição do regime inicial fechado baseou-se,

exclusivamente, na hediondez e na gravidade abstrata do delito, em

manifesta contrariedade ao hodierno entendimento dos Tribunais

Superiores. Ademais, sequer foi analisada a possibilidade de substituição da

pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quanto aos pacientes

DEIVID e SIDNEY.

5. Com o trânsito em julgado da condenação, cabe ao Juízo das

Execuções avaliar o caso sub judice, uma vez que o Tribunal a quo não

procedeu à análise dos elementos concretos constantes dos autos à luz das

balizas delineadas pelo arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44 e incisos, do Código Penal.

6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, tão somente

para que, afastadas a obrigatoriedade do regime inicial fechado no tocante

ao crime de tráfico de drogas e a fundamentação referente à gravidade

abstrata do delito, o Juízo das Execuções, analisando o caso concreto,

avalie a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento de

pena, quanto aos três pacientes, e de substituição da pena privativa de

liberdade por restritivas de direitos, quanto aos pacientes DEIVID e

SIDNEY.” (HC 271.147/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS

MOURA, SEXTATURMA, julgado em 16/9/2014, DJe 26/9/2014)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO

PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA

MENORIDADE. APLICAÇÃO. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. NÃO
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PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIME INICIAL DE

CUMPRIMENTO DA PENA. LEI 8.072/1990.

INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. SUBSTITUIÇÃO

DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE

DIREITOS. REPRIMENDA CORPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO)

ANOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE

OFÍCIO.

- Fixado o regime inicial fechado com base no § 1º do art. 2º da

Lei 8.072/1990, posteriormente declarado inconstitucional pelo Supremo

Tribunal Federal (HC 111.840/ES, julgado em 27/6/2012), cabe ao Juízo da

Execução reavaliar os elementos concretos dos autos, à luz do art. 33, §§ 2º

e 3º, do Código Penal, para verificar qual o regime inicial adequado para o

paciente. Precedentes: AgRg no HC 257.178/SP, Rel. Min. Assusete

Magalhães, 6ª Turma, DJe 23.9.2013; HC 226.064/DF, Rel. Min. Maria

Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, DJe 24.4.2013.

(...)

- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício,

para reduzir a reprimenda, em razão da atenuante da menoridade (art. 65, I,

do CP), bem como estabelecer que o Juízo das Execuções Penais examine a

possibilidade de fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento

da pena.” (HC 241.509/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD

(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA,

julgado em 04/9/2014, DJe 30/9/2014)

Por todo o exposto, acompanho o voto do eminente Relator, no

sentido de que sejam desprovidos os embargos infringentes opostos por Helio Gemelli,

prevalecendo assim o voto vencedor proferido no julgamento da apelação criminal

106.332/2012.

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. GILBERTO GIRALDELLI (Relator), DES. PAULODA CUNHA

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

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

MACHADO (4º Vogal), DES. PEDRO SAKAMOTO (5º Vogal) e DES. RONDON

BASSIL DOWER FILHO (6º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA,

DESPROVERAM OS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO

RELATOR.

Usou da palavra o Sr. Dr. Anderson Nunes de Figueiredo.

Cuiabá, 2 de outubro de 2014.

------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORGILBERTOGIRALDELLI - RELATOR

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