
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 122838/2013(OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO 117909/2012 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA DE QUERÊNCIA

EMBARGANTE: EDSON DAMACENO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 122838/2013
Data de Julgamento: 09-05-2014

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES – RECURSO DE APELAÇÃO

N.º 117.909/2012 – MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL

FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REGIME PRISIONAL

SEMIABERTO – PREVALÊNCIA DO VOTO DO DESEMBARGADOR

RELATOR – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO § 1º,

ARTIGO 2º, DA LEI N.º 8.072/1990 – FIXAÇÃO DO SEMI-ABERTO –

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, § 2º, ‘B’ DO CÓDIGO PENAL –

EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDO

Declarada a inconstitucionalidade, pelo Plenário do Supremo

TribunalFederal, do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, com a redação dada

pela Lei n. 11.464/2007, cujo dispositivo prevê que a pena por crime de

tráfico será cumprida, inicialmente, em regime fechado, torna-se viável a

cominação do regime de cumprimento da sanção nos moldes dispostos no art.

33 do Código Penal, ainda que a condenação tenha sido com fulcro na

legislaçãoanterior – Lei n.º 6.368/76 –.
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EMBARGANTE: EDSON DAMACENO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos infringentes e de nulidade (fls.

578 a 595 TJMT) opostos por Edson Damaceno, em face do julgamento do

Recurso de Apelação n.º 117.909/2012, interposto pela Defensoria Pública,

em que, a Segunda Câmara Criminal deu provimento parcial ao recurso

(acórdão fls. 556 a 572 TJMT).

Não se conformando com o resultado do julgamento, a

embargante utiliza-se, na integra, do voto do Desembargador Relator Pedro

Sakamoto, como razões dos embargos infringentes:

“Não tem a signatária porque alongar-se nestas

razões, posto que o Insigne Desembargador, Exmo. Sr. Dr. Pedro

Sakamoto realizou exame aprofundado dos autos em seu voto de

fls. 452/458, as quais aqui, esta Defensoria incorpora como

razões do recurso.” (sic. – fls. 595 TJMT)

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça contrarrazoou

(fls. 599 a 604 TJMT) os embargos, opinando pelo desprovimento do

recurso:

“Com essas breves considerações, vislumbra-se que

inexiste fundamento para provimento do presente recurso de

embargos infringentes, primeiro porque duvidosa, inclusive, a
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existência de ponto controverso e, também, porque as

circunstâncias do crime demandam regime mais gravoso para o

início do cumprimento da pena, posto que os mais brandos não

parecem suficientes para a correta repreensão do delito.” (sic. –

fls. 604 TJMT)

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. AMARILDOCÉSAR FACHONE

Ratifico o parece escrito.

V O T O

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

Egrégia Turma:

Como visto, trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade

opostos por Edson Damasceno, em face do julgamento do Recurso de Apelação n.º

117.909/2012, pela Segunda Câmara Criminal,que o proveu parcialmente.

A Defensoria Pública inicialmentearrazoa:

“Ante a divergência ora demonstrada na decisão do

acórdão, mostra-se perfeitamente cabível o reexame da matéria objeto do

dissídio entre os julgadores, via destes embargos infringentes, com base no

disposto do artigo 609 do Código de ProcessoPenal Brasileiro.

Superada essa necessária abordagem quanto ao

cabimento do recurso manejado, quanto ao mérito recursal, tem-se que

igual sorte merece a pretensão da Embargante, pois o Revisor,Exmo. Sr. Dr.
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Pedro Sakamoto, em seu bem abalizado voto de fls. 558/569, tratando

pormenorizadamente do pleito recursal, pronunciou no sentido da reforma

parcial do decisum a quo, como se vislumbra pelo voto a seguir transcrito:”

(sic. – fls. 581 a 582 TJMT)

Após, colaciona, in totum, o voto do Desembargador Pedro

Sakamoto, Relator do Recurso de Apelação n.º 117.909/2012, e, finalizacom o seguinte

parágrafo:

“Não tem a signatária porque alongar-se nestas razões, posto

que o Insigne Desembargador,Exmo. Sr.Dr.Pedro Sakamoto realizou exame

aprofundado dos autos em seu voto de fls. 452/458, as quais aqui, esta

Defensoria incorpora como razões do recurso.” (sic. – fls. 595 TJMT)

Infere-se da concisa argumentação delineada pela Defensoria

Pública, a irresignação quanto ao regime prisional fixado ao embargante para iniciar o

cumprimento da reprimenda imposta.

Todavia, os autos merecem uma especial atenção, conforme o

seguinte relato:

O recurso de apelação interposto (fls. 470 a 485) teve, como

pleito principal, a declaração de inocência do embargante, com supedâneo na suposta

carência de material probante a demonstrar, com segurança, a autoria delitiva, e,

subsidiariamente,a retificação da primeira fase da dosimetria da pena, com minoração da

pena-base aplicada no édito condenatório proferido pelo Juízo da instânciade piso.

Ambos os requerimentos foram analisados pelos membros da

Segunda Câmara Criminal deste sodalício, durante o julgamento realizado em 07 de

agosto de 2013.

Tocante ao pleito absolutório, o Desembargador Relator Pedro

Sakamoto, e o Desembargador Revisor Alberto Ferreira de Souza, em seus respectivos

votos, valoram as provas coligidos durante a persecução criminale concluíramque foram

corretamente sopesadas pela autoridade judiciária sentenciante, importando na

manutenção da condenação, sendo, estes, acompanhados pelo vogal.

Em relação ao pedido de fundo, tangente a dosimetria da pena,
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estes, também, de forma unanime, entenderam pelo provimento do recurso, e fixaram a

pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, não obstante inexistir fundamentação jurídica nas razões

dos embargos infringentes, eis que se apega ao voto do Desembargador Relator Pedro

Sakamoto, restou claro que a motivação da oposição do presente, funda-se na

incongruênciaentre a fundamentação de seu voto e a parte dispositiva:

Da leitura de sua manifestação de mérito aponta-se para o regime

prisional fechado:

“No que se refere ao regime inicial de pena, não obstante o

quantum aplicado na sentença, considerando que as circunstâncias do crime

foram desfavoráveis ao Apelante, já que se utilizou de dinheiro roubado

para a aquisição de drogas para fins de mercancia, as quais estavam

sorrateiramente escondidas dentro do veículo por ele conduzido, fixo o

regime fechado para o inicial cumprimento da reprimenda, nos termos do

art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.” (sic. – fls. 569 TJMT)

Lê-se da parte dispositiva, o contrário:

“Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no

mérito, dou-lhe parcial provimento para readequar a pena base fixada na

sentença, condenando o Apelante à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses

de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao

pagamento de 70 (setenta) dias-multa, mantendo o valor de cada unidade

em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.” (sic. –

fls. 569)

O Revisor Desembargador Alberto Ferreira de Souza fixou o

regime prisional fechado, com a seguinte argumentação:

“Em prossecução, sem embargo da novel inclinação da

jurisprudência do Pretório Excelso, entendemos descabido o regime

semiaberto ao réu, pois, não bastasse a legislação que disciplina os crimes

hediondos e assemelhados [Lei 8.072/90] estipular, em seu art. 2º, § 1º, que

o regime inicial de cumprimento para o delito de tráfico de entorpecente
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será o fechado, independentemente do “quantum” da pena aplicado, a

própria hediondez do ilícito perpetrado [“in re ipsa”] justifica, per se

stante, o regime mais gravoso que o legal, em atenção à imposição

constitucional de um tratamento mais severo aos delitos hediondos e

equiparados [art. 5º, XLIII]. Desse modo, enquanto não estiver remansada

nos Tribunais Superiores a inconstitucionalidade da imposição do regime

inicial fechado, por meio de controle concentrado de constitucionalidade,

reservamo-nos o direito de manter essa inteligência” (sic. – fls. 571 TJMT)

O Desembargador Marcos Machado, atuando como vogal neste

julgamento, quando lhe foi oportunizada a palavra, exarou o seguinte:

“Acompanho o voto precedente para estabelecer o regime

fechado, aderindo-me da fundamentação adotada pelo juízo singular.” (sic.

– fls. 572 TJMT)

Ressai, portanto que, não obstante a contrariedade entre a

fundamentação e a parte dispositiva conhecida no voto do Desembargador Pedro

Sakamoto, seu entendimento pendeu para a fixação do regime prisional semi-aberto, que,

por consequência, de maneira correta foi declarada no acórdão:

“À UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO

APELO E, POR MAIORIA MANTIVERAM O REGIME DE

CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO NA SENTENÇA, VENCIDO,

NESSA PARTE,O D. RELATOR.” (sic. – fls. 573 TJMT)

Pois bem, cinge-se a discussão em relação à fixação do regime

prisionalmais severo ao embargante, qual, busca, nesta oportunidade, a modificação.

A fundamentação para a manutenção do regime prisional fixado

na decisão de mérito proferida em primeira instância, e, repisada no julgamento do

recurso de apelação, fundou-se na norma prevista no artigo 2º, § 1º, da Lei n.º 8.072/90,

que, consabido que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus n.º

111.840/ES, sob relatoria do Ministro Dias Tóffoli, declarou a inconstitucionalidade

incidental do dispositivo. Sendo que, passamos a adotar tal entendimento, fixando o

regime inicialpara cumprimento de pena respeitando o artigo 33 do Código Penal.

Fl. 6 de 13



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 122838/2013(OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO 117909/2012 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA DE QUERÊNCIA

Neste sentido, trago recente julgamento sob minha relatoria para

ilustrar:

“RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO DE

DROGAS – ALMEJADA A PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO

MANTENDO A SENTENÇA QUE APLICOU A CAUSA ESPECIAL DE

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

11.343/06, O REGIME INICIAL ABERTO E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA

PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS –

VIABILIDADE – PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS

PARA O RECONHECIMENTO DESSAS BENESSES – FIXAÇÃO DA

FRAÇÃO REDUTORA CONCERNENTE À REFERIDA MINORANTE NO

MÁXIMO LEGAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – DECLARAÇÃO DE

INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL PELO SUPREMO

TRIBUNAL FEDERAL DO ÓBICE PREVISTO NA LEI DOS CRIMES

HEDIONDOS – REGIME INICIAL ABERTO FIXADO DE ACORDO COM

O ART. 33 DO CÓDIGO PENAL – ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES

ELENCADAS NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – VEDAÇÃO LEGAL À

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AO CRIME DE TRÁFICO AFASTADA

PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM

DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE

PARTES DOS ARTS. 33, § 4º E 44 DA LEI ANTIDROGAS –

ENTENDIMENTO PACIFICADO COM A EDIÇÃO, PELO SENADO

FEDERAL, DA RESOLUÇÃO N. 5/2012, SUPRIMINDO DA LEI ANTIGA

VEDAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

É imperiosa a aplicação da causa de diminuição de pena em

favor do condenado, quando ficar demonstrado o preenchimento cumulativo

das condições previstas no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06.

Impõe-se a fixação da fração relativa à causa de diminuição de

pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em 2/3 (dois terços),

quando constatado que as únicas circunstâncias que poderiam ser utilizadas
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para reduzir o mencionado coeficiente fracionário – quantidade e natureza

da droga –, foram consideradas favoráveis pelo juízo de piso.

Declarada a inconstitucionalidade, pelo Plenário do Supremo

Tribunal Federal, do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, com a redação

dada pela Lei n. 11.464/2007, cujo dispositivo prevê que a pena por crime

de tráfico será cumprida, inicialmente, em regime fechado, torna-se viável

a cominação do regime de cumprimento da sanção nos moldes dispostos

no art. 33 do Código Penal.

Preenchidos os requisitos elencados do art. 44 do Código Penal,

não há mais empecilho legal a concessão de substituição da pena privativa

de liberdade pela restritiva de direitos aos condenados pelo crime de tráfico

de entorpecentes, porquanto o Plenário do Supremo Tribunal Federal

declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade dos arts. 33 § 4.º e 44 da

Lei Antidrogas nas partes que vedam a concessão do benefício em comento.

Ademais, eventuais divergências acerca do efeito vinculante da

decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n.

97.256/RS, restam dirimidas com a edição, pelo Senado Federal, da

Resolução n. 5/2012, que suprime da Lei n. 11.343/06, a vedação à

conversão da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos aos

condenados pela prática do crime de tráfico.”

(TJMT – EIfNu, 10786/2013, DES.RUI RAMOS RIBEIRO,

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data do Julgamento

05/09/2013, Data da publicação no DJE 20/09/2013)

Desta feita, determino que o cumprimento da pena será iniciado

no regime semi-aberto, com supedâneo no artigo 33, § 2º, ‘b’ da Lei Material

Penal. Merece, nesta oportunidade, assertar que em casos de quantidade

vultuosa de entorpecente, tenho admitido a fixação do regime fechado,

todavia, deixo de fixar, ante a impossibilidade de agravar a situação do

recorrente, em recurso exclusivoda defesa – reformatio in pejus –.

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT
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SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO.

IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33

DA LEI DE DROGAS. PRETENDIDA APLICAÇÃO. MATÉRIA NÃO

APRECIADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

EXECUÇÃO. CRIME PRATICADO NA VIGÊNCIA DA LEI N.

11.464/2007. REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO.

POSSIBILIDADE EM TESE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS.

CIRCUNSTÂNCIAS NÃO SOPESADAS PELO JUIZ SENTENCIANTE

PARA A ESCOLHA DO REGIME CARCERÁRIO. REFORMATIO IN

PEJUS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR

RESTRITIVAS DE DIREITOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO

TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova

jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses

de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional

seja utilizado em substituição ao recurso em ação cabível, salvo nas

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

2. Mostra-se inviável a análise, diretamente por este Superior

Tribunal, da pretendida aplicação da minorante prevista no § 4º do artigo

33 da Lei n. 11.343/2006 e da almejada substituição da pena privativa de

liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que essas matérias não

foram apreciadas pela Corte de origem, sob pena de incidir-se na indevida

supressão de instância.

3. Mesmo para os crimes hediondos ou a eles equiparados

cometidos na vigência da Lei n. 11.464/2007, a escolha do regime inicial de

cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da pena

imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,

bem como as demais peculiaridades do caso concreto, para que, então, seja

escolhido o regime carcerário que se mostre o mais adequado para a

prevenção e repressãodo delito perpetrado.
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4. Reconhecida a inconstitucionalidade do óbice contido no § 1º

do artigo 2º da Lei n. 8.072/1990, tem-se que ele não se afigura

fundamentação idônea a justificar a fixação do regime mais gravoso, haja

vista que, para estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena, deve o

magistrado avaliar o caso concreto de acordo com os parâmetros

estabelecidos pelo artigo 33 e parágrafos do Código Penal.

5. Embora seja certo que a quantidade, a natureza da droga

empreendida (na espécie, cocaína) e as demais circunstâncias previstas no

artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 sejam elementos idôneos a justificar a

imposição do modo inicialmente mais gravoso (nos termos do disposto no

artigo 33, § 3º, do Código Penal), não é dado à Corte estadual, em recurso

exclusivo da defesa, agregar nova fundamentação ao decisum

condenatório, sopesando, para fins de justificação do regime inicialmente

mais gravoso, elementos não considerados pelo Juiz sentenciante, sob

pena de incidir na inadmissível reformatio in pejus.

6. Verificando-se que a condenação do paciente já transitou em

julgado, cabe ao Juízo das Execuções Criminais avaliar a eventual

possibilidade de imposição de regime prisional mais brando, uma vez que o

Tribunal de origem não procedeu à análise dos elementos concretos

constantes dos autos, à luz do preconizado no artigo 33 do Código Penal.

7. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício,

apenas para que, afastada a obrigatoriedade de imposição do regime inicial

fechado, o Juízo das Execuções Criminais proceda à análise do caso

concreto, aferindo a eventual possibilidade de fixar à paciente regime inicial

mais brando de cumprimento de pena, à luz do disposto no artigo 33 do

Código Penal.”

(HC 258.935/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,

SEXTATURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 27/09/2013) (n.n.)

Do cotejo dos autos, remanesceu, após o julgamento do Recurso

de Apelação n.º 117.909/20012, uma circunstância judicial a desfavor do embargante –
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circunstâncias do crime –, bem como não lhe abona a quantidade de entorpecente –

33,7g (trinta e três gramas e sete centigramas) – e a natureza da substância – cocaína –.

Portanto, com supedâneo no entendimento atual que propõe a

fixação do regime prisional com o emprego da regra geral prevista na Lei Material Penal,

aos condenados como incurso as penas dos crimes previstos na Lei n.º 6.368/76 e Lei n.º

11.343/2006, fixo, com base no artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, e § 3º, do Código Penal, o

regime prisional semiaberto ao embargante.

Neste sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME

COMETIDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 6.368/76. CAUSA ESPECIAL DE

REDUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO RETROATIVA. COMBINAÇÃO DE

LEIS. INCABÍVEL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA.

POSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA

CORPORAL.

1. A partir do julgamento do EREsp n.º 1.094.499/MG, de

relatoria do Ministro Felix Fischer,o entendimento desta Corte de Justiça se

firmou no sentido de que a aplicação retroativa da Lei n.º 11.343/06 aos

crimes cometidos na vigência da Lei n.º 6.368/76 é inadmissível, por

constituir uma norma híbrida, não prevista no ordenamento jurídico.

2. Contudo, é possível a aplicação integral da nova legislação,

desde que comprovadamente mais vantajosa ao condenado.

3. No que se refere ao regime prisional, diante da reconhecida

inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei n.º 8.072/90, é possível se

impor, para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade,

regime diverso do fechado, como também a substituição da privativa de

liberdade por restritivas de direitos.

4. Mesmo diante da novel legislação, esta Superior Corte de

Justiça já firmou entendimento no sentido de que, avaliadas as

circunstâncias inerentes ao caso concreto, é cabível a concessão de regime

menos gravoso ao condenado pela traficância. Precedentes. 5.
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Com a publicação da Resolução n.º 05/2012, do Senado Federal, foi

suprimida a expressão normativa constante do § 4º, do art. 33, da Lei n.º

11.343/2006, afastando-se a vedação legal à substituição de pena.

6. O exame do caso reserva-se à instância ordinária, tendo em

vista o superveniente trânsito em julgado da condenação, cabendo ao Juiz

das Execuções avaliar se a aplicação da nova Lei de Drogas, na íntegra,

será ou não mais favorável ao réu (Súmula 611/STF), bem como definir o

regime prisional cabível.

7. Ordem parcialmente concedida, para determinar que o Juiz

das Execuções verifique a possibilidade de incidência da benesse prevista no

art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 ao caso concreto, com aplicação integral

da referida norma e, para que examine a possibilidade de fixação de regime

menos gravoso e substituição da pena, com base nas circunstâncias do caso

concreto.

(HC 217742/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE

OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA

TURMA, julgado em 27/09/2012, DJe 04/10/2012)”

Ante ao exposto, acolho os embargos infringentes opostos por

Edson Damasceno, para, fixar o regime prisional semiaberto, com fulcro no artigo 33, §

2º, alínea ‘b’, e § 3º, do Código Penal.

É como voto.
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A C Ó R D Ã O

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

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

Grosso, sob a Presidência do DES. PAULODA CUNHA, por meio da Turma Julgadora,

composta pelo DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Relator), DES. LUIZ FERREIRA DA

SILVA (Revisor), DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA (1º Vogal), DES.

MARCOS MACHADO (2º Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (3º

Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (4º Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (5º

Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (6º Vogal) e DRA. ANTÔNIA

SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES (7ª Vogal convocada), proferiu a seguinte

decisão: À UNANIMIDADE PROVERAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO

VOTODO RELATOR.

Cuiabá, 09 de maio de 2014.

------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORRUI RAMOS RIBEIRO - RELATOR

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