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E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CRIMINAL –

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – RECURSO DE

EVANDROMARQUES PENHA AMORIM – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO–

AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃODE UM DOS ACUSADOS NO

ATOILÍCITO – PRINCÍPIO DO IN DUBRIO PRO REO – RECURSO PROVIDO

– RECURSO DE TATIANE CRISTINA SILVA SANTANA – MINORANTE

DESCRITA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 – REQUISITOS

DEVIDAMENTE PREENCHIDOS – ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE

REDUÇÃO DE PENA PARA2/3 (DOIS TERÇOS) – POSSIBILIDADE – PENA

REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO – PREVALÊNCIA DO VOTO

VENCIDO.

Havendo sérias restrições quanto à efetiva participação do embargante no

tráfico de drogas, tendo em vista que nenhumdos elementos provatórios trazidos aos

autos foi capaz de demonstrar de forma concreta e precisa que o acusado tinha

conhecimento que sua esposa tentaria transportar a substância entorpecente para

dentro do presídio, a absolvição é medida que se impõe.

Ainda que haja probabilidade de o acusado estar envolvido na atividade

ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo

condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma

Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é
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absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão

acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de

inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.

A causa de diminuiçãoprevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006,

foi aplicada pela magistrada sentenciante na fração de 1/6 (um sexto), porém, sem

exposição dos motivos pelos quais fixou a redução neste patamar. A ausência de

fundamentação equivale à inexistência de motivos para impedir que a ré faça jus ao

referido direito em toda a sua extensão. Precedentes do STJ.
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EMBARGANTES: EVANDROMARQUES DA PENHA AMORIM
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EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULODA CUNHA

Egrégia Turma:

Evandro Marques da Penha Amorim e Tatiane Cristina da Silva Santana

foram denunciados e processados, perante o Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada em Delito

de Tóxico da Comarca de Cuiabá, pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35,

ambos da Lei n. 11.343/2006.

Concluída a instrução, a denúncia foi julgada parcialmente procedente,

condenando os acusados como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei de Drogas,

sendo que Evandro à pena de 07 (sete) anos de reclusão e Tatiane Cristina à pena de 04 (quatro)

anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a serem cumpridas no regime inicialmentefechado.

Inconformados, Evandro Marques da Penha Amorim e Tatiane Cristina

da Silva Santana recorreram da decisão, fls. 219/232 e 236-250. A defesa do acusado alegou,

preliminarmente, inépcia da denúncia e, no mérito, sustentou insuficiência de provas para a

condenação. Requereu a reforma da sentença para absolvê-lo nos termos do artigo 386, IV e VI,

do Código de Processo Penal ou a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da

Lei n. 11.343/2006. Caso fossem superados esses argumentos, postulava a redução da pena para

o mínimolegal, bem como o reconhecimento da causa de diminuiçãode pena prevista no § 4º do

artigo 33 da Lei de Drogas.

Por outro lado, a Defensoria Pública apresentou as razões recursais em

nome de Tatiane Cristina, suscitando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,

bem como a aplicação da causa de diminuiçãoprevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006

em seu patamar máximo, qual seja: 2/3 (dois terços).

O Ministério Público, em contrarrazões, fls. 252/259, postulou o

desprovimento dos apelos.
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A Terceira Câmara Criminal, na Apelação n. 52648/2011, por maioria e

contra o voto do revisor Desembargador Luiz Ferreira da Silva, que absolveu o acusado Evandro

e fixou a fração de 2/3 (dois terços) para diminuir a pena da denunciada Tatiane, negou

provimento aos apelos.

A defesa do apelante opôs embargos infringentes e requereu o

provimento do recurso para que seja mantido o voto vencido que entendeu pela sua absolvição

com fundamento no art. 386, VII, do CPP, em razão da ausência de provas seguras de que tenha

participado do injusto descrito na exordial acusatória.

Por sua vez, a Defensoria Pública opôs embargos infringentes em nome

de Tatiane Cristina Silva Santana, postulando a aplicação da diminuiçãode pena prevista no § 4º

do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, em dois terços.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões, pugnou pelo

improvimentodos embargos, fls. 359-362 e 363/366.

É o relatório.

À douta revisão.

P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. AMARILDOCÉSAR FACHONE

Senhor Presidente:

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULODA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

DO RECURSO INTERPOSTOPOR EVANDROMARQUES DA PENHA AMORIM

Para demonstrar o que efetivamente ocorreu no caso apresentado nestes

autos, é necessário fazer um breve relato dos fatos que ensejaram a interposição do presente

recurso.
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O embargante foi condenado pela prática do crime descrito no artigo 33,

caput¸ do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, pela seguinte conduta descrita na

exordial acusatória:

“(...) no dia 15 de novembro de 2009, por volta das 10h00min, na

Penitenciária Central do Estado, nesse município de Cuiabá, a denunciada Tatiane

foi presa em flagrante delito porque trazia consigo, com a finalidade de tráfico

(mercancia/fornecimento de drogas) e sob o crivo da associação acima descrita,

uma porção de droga consistente em Cocaína (99,38 gramas), consoante positiva o

auto de apreensão de fls. 17 (...).

Segundo as provas até o presente carreadas, a denunciada Tatiane

recebeu de terceira pessoa componente de sobredita associação, a droga acima

descrita, juntamente com outros objetos, par que introduzisse em sua própria

vagina e levantasse ilicitamente ao seu convivente e associado, Evandro, que

cumpre pena no Presídio Central do Estado.

Conforme o apurado, a acusada agiu previamente orientada pelo

denunciado Evandro, em associação, para que lhe trouxesse a substância proibida

no dia de visitas naquele Presídio, porém, a implicada Tatiane foi descoberta

durante a revista pessoal antes do ingresso na penitenciária e, nesse instante, presa

em flagrante delito (...). (sic fls. 10).

No interrogatório perante a autoridade judicial, o acusado negou a

participação nos fatos narrados na denúncia, in verbis:

“(...) Juíza: É usuário de entorpecente: Acusado: Sim senhora. Juíza:

Que tipo de entorpecente que usa? Acusado: maconha, cocaína, pasta-base. Juíza:

E lá dentro do presídio está fazendo uso? Acusado: Sempre que pode. Infelizmente

a gente é viciado. (...) Juíza: A sua esposa é a Tatiane? Acusado: Sim senhora. (...)

Juíza: Sabia que ela estava entrando no presídio com a droga e esses outros

objetos? Acusado: Não senhora. Juíza: Não tomou conhecimento? Acusado: Não

senhora. Juíza: Não tinha pedido para ninguém levar? Acusado: Não senhora.

Juíza: Estava sendo coagido? Estava sofrendo algum tipo de coação lá dentro do
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presídio? Esta devendo drogas? Acusado: Sim por estar devendo um quantidade

de drogas. (...) Juíza: No dia que ela foi presa o senhor já tinha essa dívida de

drogas? Acusado: Sim senhora. Juíza: Ela tinha conhecimento dessa dívida?

Acusado: Não através da minha pessoa. Juíza: Ela tinha esse conhecimento

através de quem? Acusado: Após o fato ter ocorrido minha mãe foi visitar ela e

depois veio me visitar e explicou o que aconteceu. Juíza: Então não foi o senhor

que pediu para ela levar? Acusado: Em momento algum. (...) Juíza: Tem

conhecimento que ela estava transportando pasta base e ácido bórico? Tomou

conhecimento que era isso que ela estava transportando? Acusado: Não, só depois

que aconteceu minha mãe falou que ela tinha sido presa com drogas. Não citou

detalhes. Juíza: O senhor tomou conhecimento se essa droga que ela estava

transportando ia ser entregue para o senhor ou para outra pessoa? Acusado: Não

tomei conhecimento algum. (...) Juíza: O senhor praticou esses crimes descritos na

denúncia? Acusado: Não senhora. Juíza: Nega a prática desses crimes? Acusado:

Sim senhora. (...) Promotor: Evandro, você afirmou que tinha dívidas de droga?

Acusado: Isso mesmo. (...) Promotor: Você tinha uma dívida de quanta droga e

qual droga? Acusado: Pasta base e cocaína. Promotor: Qunatidade? Acusado:

Um valor de duzentos a trezentos reais. (...) Promotor: Você tinha que pagar essa

dívida em dinheiro ou em droga? Acusado: Em dinheiro. (...) Promotor: Você sabe

como sua esposa conseguiu essa droga para levar lá para o presídio? Acusado:

Não senhor. Promotor: Não faz idéia? Acusado: Não senhor. Promotor: Você

conhece uma pessoa chamada Bia? Acusado: Não me recordo.” (sic cd audiovisual

de fls. 133).

Por outro lado, a denunciada Tatiane Cristina Silva Santana, asseverou

em seu interrogatório que seu marido Evandro não tinha conhecimento que a mesma estava

transportando substância entorpecente para dentro do estabelecimentoprisional, senão vejamos:

“(...) Juíza: A senhora foi presa onde? Acusada: Lá na Penitenciária

Central. (...) Juíza: Qual era o motivo da ida na Penitenciária? Acusada: Visitar o

meu marido que está preso. (...) Juíza: Como é nome de seu marido? Acusada:

Evandro Marques da Penha Amorim. Juíza: Quem efetuou a prisão da senhora?
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Acusada: Foi a Elaine. (...) Juíza: O que que a senhora estava portando?

Acusada: Até o momento antes de ser presa eu não sabia o que era. Depois que eu

fiquei sabendo o que era. Juíza: O que a senhora ficou sabendo que estava

transportando? Acusada: Tinha a droga, uma bateria de celular, um flex de

telefone e carvão de liquidificador. Juíza: E a senhora recebeu isso de quem?

Acusada: de uma mulher. Juíza: Quem é essa mulher? Acusada: O nome eu não

sei. Sei o apelido dela. Juíza: Como que é o apelido dela? Acusada: Bia. Juíza: A

senhora recebeu aonde? Acusada: Lá na porta. Juíza: Ela pediu para a senhora

levar ou como foi o combinado? Acusada: Não, ela falou simplesmente que meu

marido estava sendo ameaçado de morte lá dentro. Na hora eu não soube o que

fazer, como a senhora vê: eu tenho quatro filhos, já tenho um sem pai e não queria

isso para os outros dois. Por esse motivo, na hora da emoção eu não soube o que

fazer. Juíza: E ele sabia que a senhora ia levar essa droga e esses objetos para

ele? Acusada: Não. Juíza: A senhora tinha conversado com ele sobre isso?

Acusada: Não. Juíza: Aonde que a senhora foi encontrada para ela entregar essa

droga? Acusada: Lá na fila ela me chamou e me entregou. Juíza: E como estava

embalada essa droga? Acusada: Estava embalada num saco plástico com uma

outras fitas. Juíza: Tipo de fita? Tipo de embalagem? Que cor? Acusada: Uma

sacola plástica, a cor não me recordo, e uma fita de enrolar caixa de papelão. (...)

Juíza: Aonde a senhora acondicionou esse material? Acusada: Na minha vagina.

Juíza: Em que local? Acusada: No banheiro que tem lá na frente. (...) Juíza: Além

da ameaça que ela falou que seu marido estava sofrendo dentro do presídio, ela

fez outra proposta como dinheiro? Acusada: Não, ela simplesmente falou que

era para mim levar isso que tipo não precisaria mais pagar a droga que ele estava

devendo lá dentro. Juíza: Ele é usuário? Acusada: Ele é. Juíza: A senhora é

usuária? Acusada: Não. (...) Juíza: Como que foi descoberto? Acusada: Porque a

maquinha apitou. Juíza: A senhora já tinha sido presa anteriormente? Acusada:

Não. (...) Juíza: Em nenhum momento a senhora questionou com essa mulher se

realmente essa droga seria entregue para seu marido ou se ela tava fazendo que a

senhora acreditasse que era para seu marido? Acusada: Não. Juíza: Não
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questionou? Simplesmente recebeu? Acusada: É porque na hora eu fiquei sem

saber se era ou não verdade, mas por ele ser usuário (...). Juíza: Não se recusou

em nenhum momento em entregar a droga? Acusada: Não. Juíza: A senhora foi

denunciada pela pratica do crime descrito no artigo 33 e 35, é o tráfico e a

associação. A senhora praticou esses crimes? Acusada: A droga porque eu tava

levando mesmo, agora a associação eu não sei o que significa. Juíza: Se associar

com o marido, ele não tinha conhecimento? Acusada: Não. Juíza: A senhora

disse que não sabia o que tinha naquele pacote, mas ela disse que era droga para

entregar para seu marido? Acusada: Não ela falou que era umas coisas, só que

não disse o que era. Eu perguntei mas ela não respondeu o que era. (...) Promotor:

Então você visitou bastante seu marido? Acusada: Visitei bastante. Promotor: Que

dias você visitava seu marido? Acusada: Quarta e domingo. (...) Promotor: E ele

reclamava de ameaça? Acusada: Não, porque ele nunca comentou nada comigo, só

que eu sou mulher eu vejo na cara da pessoa qual a pessoa tá com algum problema,

então eu via com ele o jeito dele. (...) Promotor: Ele pedia para você levar droga

para ele? Acusada: Nunca pediu. (...).” (sic cd audiovisualde fls. 133).

Por sua vez, a testemunha de acusação Elaine Cristina Fernandes,

ratificou em Juízo o depoimento prestado perante a autoridade policial, asseverando que

participou da prisão em flagrante da denunciada Tatiane, a qual tentou ingressar no

estabelecimento prisional transportando em seu órgão genital substância entorpecente. Afirmou

que no momento da prisão a acusada relatou que estava transportando a droga para entregar ao

seu marido que se encontra recolhido na penitenciária.

A prática do crime de tráfico pela acusada Tatiane Cristina Silva Santana

restou comprovada pelo conjunto probatório produzido nos autos, em especial pelo conteúdo do

seu próprio interrogatório, no sentido de que, efetivamente, tentou ingressar na penitenciária

com a droga. No entanto, afirmou que, no dia de visitas aos apenados, uma mulher chamada Bia

lhe procurou e disse que seu marido estava sendo ameaçado dentro do presídio em razão de ter

assumido dívidas por ser usuário de drogas. Ato contínuo, lhe entregou um pacote contendo

substância entorpecente, o qual era para ser transportado para dentro do estabelecimento

prisional como forma de pagamento do débito. Ademais, ao contrário do que foi narrado na
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denúncia, asseverou que Evandro não sabia que tentaria transportar o entorpecente para dentro

do presídio e que nunca conversou ele sobre esse assunto.

O que se percebe dos elementos trazidos aos autos, com relação ao

embargante, é que há sérias restrições quanto à sua efetiva participação no tráfico de drogas,

tendo em vista que nenhum dos depoimentos transcritos acima aponta qualquer elemento capaz

de demonstrar de forma concreta e precisa que Evandro tinha conhecimento de que sua esposa

entraria no presídio com a substância entorpecente para lhe entregar, estando a condenação

embasada emmeras ilações.

Em conclusão, os fundamentos do voto minoritário são suficientes para

decretar a absolvição do embargante das imputações contidas na denúncia, os quais também

adoto como forma de decidir para evitar tautologia:

“(...) Vale, ainda, ressaltar, que, conquanto o recorrente tenha

confirmado que estava sofrendo ameaças decorrentes de dívidas de drogas dentro

da penitenciária, aduziu que em nenhum momento solicitou que sua companheira

lhe trouxesse entorpecentes, impondo-se asseverar que ainda que seja comum a

ocorrência de tais tipos de crime em conluio, não há nos autos qualquer prova

capaz de confirmar, indene de dúvidas, que o insurgente tivesse conhecimento da

ação delituosa em apuração.

Destarte, no caso dos autos, as provas são duvidosas, porquanto resta

demonstrado que a sanção imposta ao recorrente foi levada a efeito com

supedâneo, exclusivamente, em meras suposições decorrente de como esse tipo de

delito ocorre, elementos, esses, que não servem para embasar a manutenção de

medida tão extremada como a condenação penal, que, no caso em análise, redunda

em pesada pena privativa de liberdade.” (sic fls. 315-316).

Ainda que haja probabilidade de que o embargante estivesse envolvido na

atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo

condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição

Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder

Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista

que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele. No
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processo penal, o ônus de provar a responsabilidade do acusado incumbe ao Ministério Público

que, no caso destes autos, não se desincumbiudesse mister.

Ilustrativamente:

“(...) O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE

SALVAGUARDADAS LIBERDADES INDIVIDUAIS.

- A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em

evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão

punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis

titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal

juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela

Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado.

Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto -

como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. O processo penal

condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um

poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos

incumbidos da persecução penal. Ao delinear um círculo de proteção em torno da

pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível

sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a

opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao

órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao

acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de

defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os

elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público. A própria exigência de

processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de

restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio

exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da

liberdade individual.

O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER ESTATAL DE PROVAR

LICITAMENTE A IMPUTAÇÃOPENAL.

- A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à
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acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público.

Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do

ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema positivo, uma

expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio estado de liberdade que

se reconhece às pessoas em geral. Somente a prova penal produzida em juízo pelo

órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório,

pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um

decreto condenatório. Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que

são sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da

denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente

considerados, para justificar a prolação, pelo Poder Judiciário, de um ato de

condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não

produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do

contraditório. Precedentes.

- Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu

demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma

inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema

de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político

brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os

regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência

(Decreto-Lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória

idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre

assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica -

em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambigüidades, ao esclarecerem

situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se

capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando,

desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer

magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet” (HC n. 73.338/RJ – Relator

Ministro Celso de Mello)

No mesmo sentido leciona Amilton Bueno de Carvalho: “se a acusação
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não se desincumbiu do ônus de superar todas as incógnitas que explodiram no processo, não há

como dar guarida a pedido acusatório – ela podia mas não o fez. O Judiciário penal não pode

ser conivente com prova insegura, frágil, desleixada, pena de ser autofágico – destruir a razão

pela qual existe: garantir ao cidadão que não irá ao presídio sem fundamento preciso a

respeito da autoria do crime” (In: Garantismo Penal Aplicado, p. 177).

Dessa forma, entendo que deva prevalecer o voto vencido proferido pelo

Desembargador Luiz Ferreira da Silva, para absolver Evandro Marques da Penha Amorim das

imputações contidas na denúncia com amparo no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo

Penal.

DO RECURSO INTERPOSTOPOR TATIANECRISTINA SILVASANTANA

A recorrente postula a redução de pena em 2/3 (dois terços), em razão

da incidênciada causa de diminuiçãode pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Ao compulsar os autos verifica-se que a juíza de primeiro grau

reconheceu a incidência da referida minorante, contudo, fixou a fração de 1/6 (um sexto) para

reduzir a pena privativa de liberdade.

Ao proferir o voto minoritário, o Desembargador Luiz Ferreira da Silva

entendeu que “a pretensão da insurgente deve ser acolhida por esta Corte de justiça, tendo em

vista que o togado atuante na instância de piso não expôs os motivos justificadores de seu

convencimento acerca da fração cominada, não observando, destarte, as diretrizes norteadoras

da aplicação da pena. (...) Assim, tenho que o recurso, nesse aspecto, merece provimento, pois

a fixação da fração de 2/3 (dois terços) em virtude do reconhecimento da causa de diminuição

da pena em alusão revela-se mais justa, proporcional e eficaz para a prevenção e reprovação

do crime pelo qual a recorrente foi condenada” (fls. 319).

Conforme se depreende, a causa de diminuição prevista no artigo 33, §

4º, da Lei n. 11.343/2006, foi aplicada pela magistrada sentenciante na fração de 1/6 (um sexto),

porém, sem exposição dos motivos pelos quais fixou a redução neste patamar. É sabido que o

quantum de diminuiçãode pena é critério do julgador, que deverá fundamentar sua decisão, sob

pena de se conferir ao acusado o direito de redução no grau máximo.
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Dessa forma, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a

ausência de fundamentação equivale à inexistênciade motivos para impedir que o réu faça jus ao

referido direito em toda a sua extensão. Portanto, diante ausência de qualquer fundamentação

apta a justificar a redução no patamar mínimo, deve ser assegurada à acusada a diminuição de

pena em 2/3 (dois terços).

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DO

REDUTOR DE PENA NO PATAMAR DE METADE. FALTA DE

FUNDAMENTAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL. CRIME PRATICADO DURANTE A

VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.464/07. APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL

FECHADO. PENA DE CURTA DURAÇÃO. AMBIENTE DELETÉRIO E

PREJUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte Superior de Justiça já decidiu que, para a aplicação da

causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em

patamar inferior ao máximo previsto, de dois terços, imprescindível a adequada

fundamentação, a teor do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

2. (...).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC

119230/SP, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR

CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe

04/04/2011).

Confira-se tambémo HC n. 260934/RJ.

Por essa razão, concluo que também deva prevalecer o voto vencido

proferido pelo Desembargador Luiz Ferreira da Silva para aumentar o quantum estabelecido pela

sentenciante, em razão do reconhecimento da causa de diminuiçãoprevista no artigo 33, § 4º, da

Lei n. 11.343/2006, para o patamar de 2/3 (dois terços), tornando a pena definitivaem 02 (dois)

anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicialfechado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos infringentes a fim

de que prevaleça o entendimento do voto vencido para: absolver o acusado Evandro Marques

da Penha Amorim das imputações contidas na denúncia com amparo no artigo 386, inciso VII,
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do Código de Processo Penal; aumentar para 2/3 (dois terços) a fração de diminuição de pena

pela incidência da minorante descrita no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, tornando a

sanção imposta a Tatiane Cristina da Silva Santana definitiva em 02 (dois) anos, 02 (dois)

meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicialfechado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

(REVISOR)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

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

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

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

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALBERTOFERREIRA PAES(3º. VOGAL)

Não concedo habeas corpus, porque não vejo ilegalidade a ser curada

pela via mandamental.

É como voto.
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V O T O

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

Peço vista dos autos para melhor análiseda matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (5º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 5 DE SETEMBRO DE 2013

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, APÓS TER

VOTADO O RELATOR PELO SEGUIMENTO DOS EMBARGOS E, DE

OFÍCIO, CONCEDENDO HABEAS CORPUS PARA MODIFICAR O REGIME

PARAABERTO, NO QUE FOI ACOMPANHADOPELO REVISOR E PELOS 1º

E 2º VOGAIS, RESTANDOVENCIDO O 3º VOGAL QUE NÃO CONCEDEU O

HABEAS CORPUS. O 4º VOGAL PEDIU VISTAE O 5º VOGALAGUARDA.

V O T O (3-10-2013)

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

Eminentes pares:

Pedi vista em razão de ponderação exposta pelo Des. Alberto Ferreira de

Souza. Ao analisar o voto condutor, a ele anuo e, assim sendo, acompanho o douto Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (5º VOGAL)

Egrégia Turma:

De acordo com o voto do Relator.
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A C Ó R D Ã O

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

CÂMARASCRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a

Presidência , por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. PAULO DA CUNHA

(Relator), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA(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) e DES. RONDON BASSIL

DOWER FILHO (5º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, DERAM

PROVIMENTO AOS EMBARGOS, CONCEDENDO A ORDEM, NOS TERMOS DO

VOTODO RELATOR.

Cuiabá, 3 de outubro de 2013.

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

DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA - PRESIDENTE DE TURMA DE

CÂMARASCRIMINAIS REUNIDAS E RELATOR

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

PROCURADORDE JUSTIÇA
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