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EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 5942/2015
Data de Julgamento: 06-08-2015

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES – CRIME DE TRÁFICO DE

DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA VISANDO À

PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO A FIM DE QUE SEJA

FIXADOO REGIME INICIAL SEMIABERTO– PLEITO ACOLHIDO

– CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –

VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES –

REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO DE ACORDO COM O

ART.33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Para a fixação do regime de sanção, além das regras do caput e

seu §2º do artigo 33 do CP, considera-se também o que dispõe o §3º do

art. 33, de modo que, em vista das circunstâncias judiciais negativas,

tendo o apelante maus antecedentes, com reiteração delitiva em crimes de

mesma natureza e conduta social negativa, deve iniciar a expiação da

sanção em regime fechado
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EMBARGANTE: DEJACLIUTOVIEIRAMOREIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Turma:

Cuidamos presentes embargos infringentese de nulidade opostos

por Dejacliuto VieiraMoreira, em face do julgamento do Recurso de Apelação Criminal

nº 92267/2014, julgado pela Primeira Câmara Criminal, que, onde por maioria,

mantiveram o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, vencido o d. Relator

que votou pela modificação (acórdão fls. 314/317-TJ/MT).

Não se conformando com o resultado do julgamento, o

embargante, requer prevalência do voto divergente que negou provimento ao recurso, ao

argumento de que é merecedor do regime mais brando que o fechado, ante a valoração

negativa de uma circunstância judicial, sendo que a possibilidade dos maus antecedentes

repercutirem “ad eternum” na vida pregressa dos rés já está sendo apreciada pelo

Supremo TribunalFederal no Recurso Extraordinário nº 593818.

O ilustre Procurador de Justiça, Doutor José de Medeiros, em

contrarrazões recursais (fls. 332/335-TJ/MT) manifestou-se pelo desprovimento do

recurso, por entender que apesar do embargante ter sido condenado à pena de 05 (cinco)

anos e 04 (quatro) meses, sendo possível a fixação do regime fechado para início de

cumprimento de pena.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. MAUROVIVEIROS

Mantenho o parecer escrito.
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V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

(RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de embargos infringentes interposto por

Dejacliuto Vieira Moreira, em face do acórdão prolatado pela Primeira Câmara

Criminal desta Corte de Justiça que, por maioria mantiveram o regime inicial fechado

para o cumprimento da pena, nos termos do voto revisor, Desembargador Paulo da

Cunha.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 324/328, o embargante

postula a prevalência do voto vencido exarado pelo relator, para fixar o regime

semiaberto para o cumprimento da sanção, ao argumento de que não deve cumprir a pena

privativa de liberdade em regime mais gravoso, em razão tão somente da valoração

negativa dos maus antecedentes, porque a pena privativa de liberdade aplicada foi de 05

(cinco) anos e 04 (quatro) meses, ainda, que a possibilidade dos maus antecedentes

repercutirem “ad eternum” na vida pregressa dos rés já está sendo apreciada pelo

Supremo TribunalFederal no Recurso Extraordinário nº 593818.

Nas contrarrazões encartadas às fls. 332/335, a

Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-sepelo desprovimento destes embargos.

Da análise deste caderno processual, é forçoso concluir que os

embargos não merecem acolhimento, porquanto sem a necessidade de adentrar na

questão já sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal de que é inconstitucional o § 1º

do art. 2º da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, cujo texto prevê

que a pena fixada aos que praticam crimes hediondos será cumprida, inicialmente, em

regime fechado, sendo, portanto, viável a cominação do regime de cumprimento da

sanção nos moldes dispostos no artigo 33 do Código Penal.

É certo que ainda que a sanção imposta seja compatível com o
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regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, não quer

dizer que o embargante faça jus automaticamente a referido regime.

Isto porque, para a fixação do regime, além do dispositivo acima,

deverão ser observadas simultaneamente as circunstâncias previstas no artigo 59 do

Código Penal, em vista do disposto no §3º do artigo 33 do Código Penal.

Assim, considerando a hipótese em questão, e tendo em conta

que nem todas as circunstâncias foram favoráveis ao embargante, possuindo ele maus

antecedentes, com reiteração em delitos da mesma espécie, e conduta social negativa,

deve ser aplicado regime inicialmais gravoso, nos termos do §3º do artigo 33 do Código

Penal. É que o regime semiaberto não se representa como o apropriado para o início do

cumprimento da sanção.

Por fim, importa ressaltar que a questão acerca da prevalência dos

maus antecedentes por tempo indeterminado ainda não teve o mérito apreciado pelo

Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 593818, sendo somente

reconhecida a repercussão geral sobre o tema, não obstando, portanto, a interpretação

das Cortes de Justiça sobre os maus antecedentes à luz do caso concreto.

Em razão disso, o embargante deverá iniciar o cumprimento de

sua pena no regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, 'c', §3º, do Código

Penal.

Posto isso, em consonância com a manifestação da

Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento a estes embargos para que prevaleça o

voto vencedor da lavra do Desembargador Paulo da Cunha, que manteve o regime inicial

fechado para o cumprimento inicialda pena privativa de liberdade.

É como voto.

Fl. 4 de 13



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 5942/2015 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A)
APELAÇÃO 92267/2014 - CLASSE: CNJ-417) COMARCA DE BARRA DO
GARÇAS

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (REVISOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos infringentes e de nulidade (fls. 325 a 328

TJ/MT) opostos por Dejacliuto Vieira Moreira, em face do julgamento do recurso de

apelação criminal nº 92.267/2014, em que, à unanimidade desproveram ao recurso, e de

ofício, redimensionarama pena imposta, e por maioria fixaram o regime fechado para o

cumprimento da pena, nos termos do voto do Revisor Desembargador Paulo da Cunha,

vencido o d. Relator Desembargador Rondon BassilDower Filho que modificouo regime

inicialde cumprimento da pena para o semiaberto (acórdão fls. 314 a 317-v TJ/MT).

A decisão embargada restou assimementada:

“APELAÇÃO – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –

ALEGADA ESCASSEZ PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONDUTA

DO APELANTE QUE SE ENQUADRA EM UM DOS VERBOS

CONTEMPLADS NO TIPO PENAL DE TRÁFICO – EXISTÊNCIA DE

PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – 2. ALEGAÇÃO

DE BIS IN IDEM NA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES E DA

REINCIDÊNCIA EM RAZÃO DE DUAS SENTENÇAS CONDENATÓRIAS

– INOCORRÊNCIA – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – 3.

AFASTADA, DE OFÍCIO, A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –

INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DO REGISTRO DA DATA DO TRÂNSITO

EM JULGADO – PARECER PELO DESPROVIMENTO – RECURSO

DESPROVIDO, COM ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.

1. Resistindo à negativa de autoria do apelante, elementos nos

autos aptos à conclusão de que sua conduta se subsume a qualquer um dos

verbos elencados no crime de tráfico, dando como certa a autoria e
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materialidade delitiva, deve ser mantida a sentença condenatória.

2. Pode o magistrado negativar os antecedentes e considerar

presente a reincidência sem incidir em bis in idem, desde que, fundado em

títulos condenatórios distintos.

3. Estando a reincidência especada em sentença condenatória

sem o devido registro da data do trânsito em julgado, é de rigor seu

afastamento, mesmo como providência de ofício.” (Ap, 92267/2014,

DES.RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA

CRIMINAL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data da publicação no DJE

03/12/2014).

Não se conformando com o resultado do julgamento, o

embargante objetiva a prevalência do voto vencido, quanto ao regime inicial de

cumprimento de pena, ou seja, no semiaberto.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do

Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou pelo desprovimento do recurso (fls.

332 a 335 TJ/MT).

Realizado este breve relatório dos autos, passo a sua análise.

Como visto, trata-se de embargos infringentes e de nulidade (fls.

325 a 328 TJ/MT) opostos por Dejacliuto Vieira Moreira, em face do julgamento do

recurso de apelação criminal nº 92.267/2014, em que, à unanimidade desproveram ao

recurso, e de ofício, redimensionaram a pena imposta, e por maioria fixaram o regime

fechado para o cumprimento da pena, nos termos do voto do Revisor Desembargador

Paulo da Cunha, vencido o d. Relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho que

modificou o regime inicialde cumprimento da pena para o semiaberto (acórdão fls. 314 a

317-v TJ/MT).

Não se conformando com o resultado do julgamento, o

embargante objetiva a prevalência do voto vencido, quanto ao regime inicial de

cumprimento de pena, ou seja, no semiaberto.

Destaco que a Primeira Câmara Criminaldessa Egrégia Corte de

Fl. 6 de 13



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 5942/2015 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A)
APELAÇÃO 92267/2014 - CLASSE: CNJ-417) COMARCA DE BARRA DO
GARÇAS

Justiça à unanimidade desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargante, no

qual objetivava a absolvição do delito de tráfico de drogas, e de ofício redimensionarama

pena imposta, e por maioria fixaramo regime inicialde cumprimento da pena no fechado.

No voto vencido o douto Relator Desembargador Rondon Bassil

Dower Filho, após redimensionar de ofício a pena imposta ao embargante, alterou o

regime inicialde cumprimento da pena para o semiaberto, nos seguintes termos:

“II – O pleito alternativo consiste no redimensionamento da

pena basilar sob o argumento de bis in idem, pois, existentes 02 (duas)

sentenças penais condenatórias, uma foi considerada para negativar a

culpabilidade, e a outra, como reincidência na segunda fase dosimétrica.

Todavia, da análise da dosimetria realizada pelo juízo

sentenciante, à fl. 251, extrai-se que a culpabilidade foi valorada como

normal à espécie. E, ainda que no mesmo parágrafo tenha se destacado a

questão da reincidência do apelante, acredito que seja em referência já aos

maus antecedentes.

Muito embora me posicione favorável ao entendimento de que

não há bis in idem em situação análoga àquela exposta na decisão singular,

a realidade dos autos retratam situação diversa, merecendo reparos, a pena

imposta ao acusado.

A assertiva supra se justifica, uma vez que, os dois códigos

referidos pelo magistrado sentenciante, e de fato constantes na folha de

antecedentes do apelante, estão desacompanhados das respectivas datas de

trânsito em julgado, não servindo, portanto, a caracterizar, seja maus

antecedentes, seja reincidência.

Nesse sentido:

‘[...] 3. Somente se configura a agravante da

reincidência quando houver uma sentença condenatória

transitada em julgado em data anterior aos fatos. Ausente o

trânsito em julgado, a exclusão da referida agravante é medida
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que se impõe. [...].’  (TJMG -  Apelação Criminal

 1.0699.13.005323-3/001, Relator(a): Des.(a) Denise Pinho da

Costa Val , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/10/2014,

publicação da súmula em 17/10/2014)

Dos autos, o único registro na folha de antecedentes do apelante

em que consta a data do trânsito em julgado da sentença condenatória é

verificado à fl. 131, todavia, transitou em julgado no ano de 2007, servindo,

portanto, apenas para negativar os antecedentes do acusado.

Por conseguinte, permanece negativa apenas a circunstância

judicial dos antecedentes, tal como, justificado alhures, não merece reparos

a pena basilar fixada pelo magistrado singular,permanecendo, assim, em 05

(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 530

(quinhentos e trinta) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, pelas razões já expostas,

necessário afastar, ex officio, a agravante da reincidência, e diante da

inexistência de qualquer circunstância atenuante, a pena intermediária

permanece idêntica à basilar.

Na terceira, e última, fase dosimétrica, o apelante não faz jus ao

benefício inserto no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, por ostentar maus

antecedentes, e não havendo causas de aumento da pena que venham a

interferir na pena em construção, esta se concretiza no patamar de 05

(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 530

(quinhentos e trinta) dias-multa, fixada a unidade à razão de 1/30 (um

trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Por derradeiro, considerando o previsto no art. 33, §2º, b, CP,

altero, de ofício, o regime inicial de cumprimento de pena, que passa a ser o

semiaberto.”

No voto vencedor o Revisor Desembargador Paulo da Cunha,

desproveu o recurso de apelação criminal, e de ofício readequou a pena imposta, mas em
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face das circunstâncias judiciais desfavoráveis, manteve o regime inicial de cumprimento

da pena no fechado, in verbis:

“Após analisar os autos cheguei à mesma conclusão exposta

pelo douto Relator, no sentido de que não merece provimento o apelo

defensivo, pois o arcabouço probatório é idôneo e suficiente para a

sustentação do édito condenatório.

Tambémnão visualizo ilegalidade na fixação da pena-base, uma

vez que o apelante possui maus antecedentes, sendo proporcional e

adequada a elevação adotada.

Na segunda fase, não tenho problemas em aderir a solução

adotada por Vossa Excelência, no sentido de afastar a agravante da

reincidência, por não ter nos autos a data da ocorrência do trânsito em

julgado.

Igualmente, na terceira fase, comungamos da compreensão de

que o réu não faz jus à causa especial de redução de pena no § 4º, do art.

33, da Lei de Drogas, por possuir maus antecedentes.

Entretanto, no que se refere ao regime prisional, ouso divergir

de Vossa Excelência, pois entendo que as circunstâncias judiciais

desfavoráveis autorizam e recomendam a manutenção do regime inicial

fechado estabelecido na sentença.”

Destaco que no julgamento do recurso de apelação criminal nº

92.267/2014, acompanhei o voto do douto Revisor Desembargador Paulo da Cunha.

Extrai-se do v. acórdão que foi afastado a circunstância

agravante da reincidente, haja vista que não havia nos autos a devida certidão de trânsito

em julgado, não servindo para caracterizar a reincidência.

Igualmente, consta dos autos que o único registro na folha de

antecedentes do embargante, em que consta o trânsito em julgado da sentença

condenatória no ano de 2007, pelo delito tipificado no artigo 121, parágrafo 3º do

Código Penal, não podendo ser utilizado como reincidência, mas servindo como

Fl. 9 de 13



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 5942/2015 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A)
APELAÇÃO 92267/2014 - CLASSE: CNJ-417) COMARCA DE BARRA DO
GARÇAS

circunstânciadesfavorável em relação aos antecedentes criminais.

O douto Revisor Desembargador Paulo da Cunha diante da

circunstância judicial de antecedente criminaldesfavorável ao embargante, nos termos do

artigo 33, § 3º, entendeu pela manutenção do regime inicial de cumprimento da pena no

fechado.

No caso, fixada a pena-base acima do mínimo legal, com o

reconhecimento de circunstância judicial desfavorável, correta a decisão que impôs o

regime inicialfechado de cumprimento de pena.

Isso porque, conforme ditame do artigo 33, § 3.º, do Código

Penal, segundo o qual “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena

far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”. Neste

sentido: HC 240.896/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. LAURITAVAZ,DJe 15/08/2012.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO

ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.

ALEGAÇÃO DE QUE OS PACIENTES NÃO POSSUEM MAUS

ANTECEDENTES. NÃO JUNTADA AOS AUTOS DA FOLHA DE

ANTECEDENTES INDICADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

REGIME PRISIONAL FECHADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA

JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO

CONHECIDA.

...

3. A parte Impetrante não fez prova constituída nos autos do

presente writ de que os Pacientes não possuem maus antecedentes, deixando

de juntar as folhas de antecedentes criminais às quais fez referência o

magistrado sentenciante, o que inviabiliza a alegação de que houve

impropriedade na valoração negativa dos maus antecedentes, nos termos do

art. 59 do Código Penal.

4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC
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111.840/ES, afastou a obrigatoriedade de se fixar o regime inicial fechado

para os condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se

observar,para o estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena,

o disposto no art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.

5. No caso, a pena-base restou fixada acima do mínimo legal,

ante a presença de circunstância judicial desfavorável. Assim,

considerando o quantum de pena estabelecido, incidem na espécie as

regras previstas no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código

Penal, de modo que é cabível o regime inicial fechado.

6. Ordem de habeas corpus não conhecida.” (HC 289.663/RJ,

Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2014,

DJe 27/05/2014).

Por todo o exposto, improvejo os embargos infringentes opostos

por Dejacliuto Vieira Moreira, mantendo o regime inicial de cumprimento da pena no

fechado, ante a circunstância judicialdesfavorável dos antecedentes criminais,nos termos

do artigo 33, § 3º, do Código Penal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOSMACHADO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.
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V O T O

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

Acompanho o voto do relator.

V O T O

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

VOGAL)

Senhor Presidente:

Voto no sentido de prover os embargos infringentes.

.

Fl. 12 de 13



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 5942/2015 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A)
APELAÇÃO 92267/2014 - CLASSE: CNJ-417) COMARCA DE BARRA DO
GARÇAS

A C Ó R D Ã O

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

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

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

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

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

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

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

MAIORIA, DESPROVERAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO

RELATOR,VENCIDOO 4º VOGAL.

Cuiabá, 6 de agosto de 2015.

------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA- RELATOR

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