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REQUERENTE:MÁRCIO ALVESDE SOUZA

Número do Protocolo: 66825/2014
Data de Julgamento: 05-03-2015

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –

APLICAÇÃO DA MINORANTE REFERENTE AO TRÁFICO

PRIVILEGIADO – VIABILIDADE – BENEFÍCIO NEGADO COM

FUNDAMENTO INIDÔNEO PARATALMISTER – PREENCHIMENTO

DOS REQUISITOS INSERIDOS NO ART.33, § 4º, DA LEI DE DROGAS

– PENA FINAL READEQUADA – PLEITO PELA APLICAÇÃO DO

REGIME INICIAL MAIS BRANDO – PLAUSIBILIDADE – REGIME

MAIS GRAVOSO IMPINGIDO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM

NORMA TIDA COMO INCONSTITUCIONAL PELO STF – PLEITO

PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA – PREENCHIMENTO DOS

REQUISITOS AUTORIZADORES – AÇÃOPROCEDENTE.

Partindo do pressuposto de que a negativa da minorante do

tráfico privilegiado foi calcada em fundamentos inidôneos para tal mister,

torna-se cogente a aplicação do referido instituto em seu grau máximo,

mormente quando os elementos probatórios jungidos aos autos demonstram

estar adimplidos os requisitos inseridos no art. 33, § 4º, da Lei n.

11.343/2006.

Considerando que o art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990 foi

declarado inconstitucional pelo Pretório Excelso (STF; HC 111.840/ES),

imperiosa a reforma da decisão que impôs o regime inicial fechado com

supedâneo, exclusivamente,no referido dispositivo legal, mormente quando a
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reprimenda final foi aplicada no patamar mínimo.

Viável a substituição da pena quando presentes os requisitos

descritos no art. 44 do Código Penal.

Ação julgada procedente.
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REQUERENTE:MÁRCIO ALVESDE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta por Márcio Alves de

Souza objetivando a reanálise do édito condenatório que lhe foi imposto nos autos da

ação penal n. 624-25.2010.811.0064 (cód. 329815), que tramitou na 1ª VaraCriminal da

Comarca de Rondonópolis/MT,em razão da prática do crime de tráfico de drogas.

Em síntese, o autor alega o preenchimento dos requisitos

necessários para a concessão da causa especial de diminuiçãode pena descrita no art. 33,

§ 4º, da Lei n. 11.343/06, instituto que não foi aplicado na sentença condenatória, motivo

pelo qual a pena deveria ser minorada na fração máximae, consequentemente, concedido

o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de

direitos (fls. 2-9).

A ação veio instruída com os documentos de fls. 10-91.

Na decisão de fl. 104, acolhi o pedido ministerial de fl. 98 e

determinei que a parte autora promovesse a juntada de cópia integral da ação penal de

origem, ônus processual que foi devidamente adimplido(fls. 108-421).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou,

às fls. 425-429, pela improcedência da revisional, consoante se infere do excerto abaixo

reproduzido:

“Sumário: Revisão Criminal – Pretendida a aplicação da causa

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

incidência foi negada pela Terceira Câmara Criminal – Improcedência –

Requerente com antecedentes criminais e que se dedicava às atividades

criminosas, eis que tinha na traficância o seu meio de vida –

Impossibilidade de aplicação de regime menos gravoso que o fechado,
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tampouco a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de

direitos – Circunstâncias do caso demandam a fixação do regime mais

gravoso, sob pena de não atendimento das finalidades da pena – Pela

improcedência da revisional” (fl. 425).

Eis o breve relatório.

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. PEDRO SAKAMOTO(RELATOR)

Egrégia Turma:

Preenchidos os requisitos necessários, conheço da presente

revisão criminal.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o autor foi

preso em flagrante delito porque no dia 20.1.2010, por volta das 15h30min, na rua Tupi,

n. 1636, Jardim Participação, Município de Rondonópolis/MT, ele foi surpreendido

enquanto mantinha em depósito, com a finalidade de entrega a consumo de terceiros,

18,391g de cocaína e outros produtos destinados ao embalo e preparação da substância

entorpecente.

Com efeito, dessume-se da denúncia o seguinte quadro fático:

“Segundo se apurou, investigadores de polícia receberam

diversas informações apócrifas de que no endereço situado na Rua Tupi, n.

1636, Jardim Participação, funcionava ponto de venda de substância

entorpecente no qual a pessoa responsável pela venda utilizava um veículo

Fiat/Tipo.
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Procederam campanas no local, onde visualizaram o

denunciado MÁRCIO sair com o veículo mencionado nas informações.

Constataram ainda grande movimentação de pessoas no local, entrando e

saindo, razão pela qual na data dos fatos procederam abordagem da

residência.

Ao adentrar na residência, os investigadores lograram encontrar

o denunciado MÁRCIO na cozinha, raspando a pedra de substância

entorpecente apreendida.

Instado, o denunciado MÁRCIO confirmou a propriedade da

droga, porém alegou que adquiriu para consumo próprio” (fls. 110-111).

Diante de tais fatos, o Ministério Público denunciou o requerente

como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e, após o regular trâmite

processual, a exordial acusatória foi julgada procedente e o acusado condenado à pena

privativa de liberdade no patamar de 5 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial

fechado, bem como à pena pecuniária de 566 dias-multa, fixados na fração mínima (fls.

291-305).

Irresignada, a defesa ingressou com recurso de apelação (RAC

105.011/2010) pleiteando a sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do

ilícito para aquele descrito no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, ocasião em que a

Terceira Câmara Criminal desta Corte, por unanimidade, não acolheu o pedido

formulado, mas, de ofício, reduziu a pena-base para o patamar mínimo, encontrando a

reprimenda final de 5 anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença

condenatória, conforme se depreende do acórdão acostado às fls. 396-406.

Diante deste quadro, após o trânsito em julgado da referida

condenação, o autor sustenta, na presente via, que o juízo a quo deixou de aplicar a causa

especial de diminuição de pena referente à figura do tráfico privilegiado, de modo que

seria imperiosa a reforma da condenação atacada para reconhecer a benesse em seu grau

máximo, bem como conceder o regime inicialaberto e a substituição da pena privativa de

liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem, tecida esta breve síntese fática e processual, passo a
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apreciar os pedidos formulados.

Inicialmente,premente aduzir que o magistrado de primeiro grau,

ao proferir o édito condenatório, afastou a incidênciado benefício do tráfico privilegiado

ao argumento de que o réu seria portador de maus antecedentes, conforme se infere do

excerto abaixo reproduzido:

“O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 prevê uma causa

de diminuição da pena para os delitos tipificados no art. 33 caput e

assemelhados, desde que atendidos certos requisitos, quais sejam ser o

agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades

criminosas nem integrar esta mesma modalidade de organização.

Verifica-se dos autos que o acusado embora primário, possui

maus antecedentes (fl. 104, 109 e 114/5), não atendendo, portanto, aos

requisitos elencados no §4º, do art. 33. Assim, não faz jus à aplicação da

causa de diminuição da pena” (fls. 302-303).

Da mesma forma, conquanto este Tribunal, em sede de

julgamento de recurso de apelação, tenha reduzido a pena-base ao patamar mínimo,

afastando todas as circunstâncias judiciais inidoneamente valoradas em desfavor do

acusado, decidiu pelo não cabimento da minorante em apreço, nos seguintes termos:

“Registro, por último que, embora possua apenas investigações

criminais em andamento, não se podendo dizer que o apelante ostente por

isso maus antecedentes, e ainda que o art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/06,

conceda o benefício somente aos agentes do delito, que “seja primário, de

bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre

organização criminosa” o apelante não faz jus à referida benesse,

tampouco dos demais beneplácitos legais, considerando-se que, a meu

sentir, a sanção penal que lhe foi imposta, com a redução de ofício

operada fixou a reprimenda no mínimo possível para a prevenção e

repressão do crime cometido, de modo que, qualquer diminuição

porventura operada, inviabilizará o objetivo visado com a condenação.

Além disso, já se encontrando no mínimo legal a pena definitiva, não se
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admite a redução abaixo de tal patamar, conforme entendimento

jurisprudencial sumulado do STJ (Súmula 231)” (fl. 403 – grifo nosso).

Diante do transcrito, fica nítida a impropriedade dos fundamentos

lançados no julgamento do recurso de apelação com o escopo de vedar a aplicação da

figura do tráfico privilegiado, isso porque inexiste qualquer óbice para que as minorantes

conduzam a reprimenda finala patamar aquém do mínimolegal cominado ao tipo penal.

Assim, considerando que as decisões que afastaram a incidência

da causa especial de diminuiçãode pena insculpidano art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006

foram todas calcadas em argumentos inidôneos para tal mister, revela-se premente a

desconstituição da sentença definitiva para computar na dosimetria de pena o referido

benefícioem seu grau máximo.

Ademais, insofismável decotar que a minorante em debate

demanda, para a sua aplicação, o preenchimento de alguns requisitos, conforme se

depreende da inteligência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o qual passo a

transcrever:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter,preparar,produzir,fabricar,

adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer

consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer

drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com

determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de

500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as

penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão

em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons

antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre

organização criminosa” (Redação alterada pela Resolução n. 5/2012, do

Senado Federal).

Desta feita, diante da redação da norma explicitada, fica
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evidenciado que o reconhecimento do instituto comumente denominado como tráfico

privilegiado somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não

se dedicar às atividades criminosase nem integrar organização criminosa.

Nesse contexto, considerando que o acórdão supramencionado

afastou qualquer mácula ao histórico criminal do agente, tem-se que o privilégio

pretendido não pode ser negado por tal motivo, posto que primário e portador de bons

antecedentes, até porque as certidões de fls. 147, 149, 203, 208 e 213-214 não exprimem

a existênciade condenação definitivaem seu desfavor.

Na mesma linha, inexiste qualquer indício nos autos de que ele

integre organização criminosa, fator que se compatibiliza com o benefício requerido,

restando apenas aferir eventual dedicação à prática de ilícitos.

Entretanto, tendo em vista que o termo “dedicado à atividade

criminosa” é extremamente vago, necessário se faz uma análise do seu conceito para,

somente então, partirmos para a apreciação do caso em voga.

Acerca do tema, transcrevo as palavras do doutrinador Jorge

VicenteSilva:

“Assim, é dedicação à atividade criminosa, v.g, a ocupação do

agente com condutas que configuram infração penal.

A dedicação contemplada na norma tem a característica de

permanência, estabilidade, continuidade, reiteração etc., o que exclui desta

condição apenas uma ou algumas condutas do agente, perpetradas de forma

isolada.

Portanto, para que se configure a hipótese ora em estudo, há

necessidade de que o agente pratique condutas infracionais penais

reiteradamente, de forma estável, permanente e contínua” (SILVA, Jorge

Vicente. Comentários à nova lei antidrogas - manual prático: direito material

e processual penal. Curitiba: Editora Juruá, 2006. p. 76).

Perfilhando o mesmo entendimento supramencionado, tenho que

a dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se

utiliza da atividade ilícita como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do
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crime para seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios

de trabalho lídimos.

Nesse contexto, analisando detidamente os autos, não verifico da

prova produzida a existência de elementos contundentes acerca da utilização do tráfico

como meio de vida pelo agente, mormente se considerarmos a pequena quantidade de

droga apreendida e a sua primariedade.

Portanto, reformo a condenação definitiva fustigada, aplicando

no grau máximo a minorante do tráfico privilegiado, o que conduz a reprimenda final ao

patamar de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Da mesma forma, no que tange à postulada alteração do regime

inicialde cumprimento da pena, a legislaçãopátria alberga os fundamentos defensivos.

Com efeito, conquanto o pedido vertido na peça inaugural

descreva o pleito de alteração do regime inicial de cumprimento da pena como

consequência lógica da eventual concessão da minorante requerida, não é possível

ignorar que o regime fechado foi impingido pelo juízo de primeiro grau com base na

vedação contida no art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, in verbis:

“Diante disso, a pena definitiva permanece intacta em 05 (cinco)

anos e 08 (oito) meses de reclusão a serem cumpridos em regime

inicialmente fechado conforme determinação do art. 2º, §1º da Lei nº

8.072/90” (fl. 42 – grifo nosso).

Outrossim, conquanto a Terceira Câmara Criminal desta Corte,

no julgamento do recurso de apelação n. 105.011/2010, tenha reduzido de ofício a pena

ao patamar mínimo, isto é, 5 anos de reclusão, verifico que o regime mais gravoso foi

mantido sem maiores elucubrações sobre o tema, conforme se denota da parte final do

voto condutor:

“Em face do exposto, nego provimento ao recurso aviado em

favor de Márcio Alves de Souza, porém, de ofício, readequo a pena para 05

(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo

inalterados os demais termos da sentença” (fls. 52-53 – grifo nosso).

Dessa forma, tendo em vista que as circunstâncias judiciais foram
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todas sopesadas em favor do increpado, resta nítida a flagrante ilegalidadena imposição

do regime fechado para o inicial cumprimento da pena, visto que tal disposição foi

aplicada exclusivamente com base em norma tida como inconstitucional pelo Pretório

Excelso (STF; HC 111.840/ES).

Nesta quadra, considerando, ainda, que a pena final foi

readequada para 1 ano e 8 meses de reclusão e inexistindooutros fatores, resta imperiosa

a concessão do regime inicialaberto para o inicialcumprimento da pena.

Por fim, preenchidos os requisitos inseridos no art. 44 do Código

Penal, determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de

direitos, a serem estipuladas pelo juízo das execuções penais.

Ex positis, conheço da presente ação e, no mérito, julgo-a

procedente para reconhecer a incidência da minorante do tráfico privilegiado em seu

grau máximo e, consequentemente, reduzir a pena final do requerente ao patamar de 1

ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, a qual fica substituída por duas

restritivas de direitos, bem como a pena pecuniária de 166 dias-multa, no valor unitário

mínimo.

Comunique-se o juízo das execuções penais para as providências

necessárias.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

(REVISOR)

Egrégia Turma:

Márcio Alves de Souza, com fulcro no inciso I, do art. 621, do

CPP interpôs a presente Revisão Criminal para pugnar pela aplicação, na fração máxima

(2/3) da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06,

sendo-lhe fixado o regime aberto para seu cumprimento, convertendo-se ao final a pena

corporal em restritivas de direitos.
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Pelo que vejo foi ele condenado em 1º grau de jurisdição, à pena

de 05 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do

crime de tráfico de drogas.

Em recurso de apelação n. 105011/2010, pleiteou a absolvição

alegando insuficiênciade provas ou, ao menos, a desclassificação do delito para o crime

de posse de entorpecentes para uso próprio.

Julgado o apelo, foram os pleitos desprovidos, readequando-se

de ofício a pena base para confirmar todas as circunstâncias judiciais favoráveis,

afastando os “maus” antecedentes já que consideradas, na sentença condenatória,

certidões que não indicavamtrânsito em julgado de seus registros.

Assim, restou a reprimenda basilar fixada em 05 anos de reclusão,

sendo, de ofício, analisada a possibilidade de aplicação do §4º, do art. 33, da Lei n.

11.343/03, e negado o benefíciopor entender da seguinte forma:

“(...)

Registro, por último que, embora possua apenas investigações

criminais em andamento, não se podendo dizer que o apelante ostente por

isso maus antecedentes, e ainda que o art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/06,

conceda o benefício somente aos agentes do delito, que “seja primário, de

bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre

organização criminosa” o apelante não faz jus à referida benesse, tampouco

dos demais beneplácitos legais, considerando-se que, a meu sentir, a sanção

penal que lhe foi imposta, com a redução de ofício operada fixou a

reprimenda no mínimo possível para a prevenção e repressão do crime

cometido, de modo que, qualquer diminuição porventura operada,

inviabilizará o objetivo visado com a condenação. Além disso, já se

encontrando no mínimo legal a pena definitiva, não se admite a redução

abaixo de tal patamar, conforme entendimento jurisprudencial sumulado do

STJ (Súmula 231).

(...)”.

Pois bem.
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Após analisar a situação trazida em revisão criminal, vejo que, de

fato, houve um equívoco quando da análise da aplicação da causa de diminuição, fato não

atentado pelo d. Defensor de Márcio Alves de Souza à época do julgamento do recurso

de apelação.

Note que mesmo sendo afastado os “maus antecedentes” do

peticionário, o acórdão não aplicou o disposto no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, por

já estar a pena base no mínimo legal, não se admitindo a redução abaixo de tal patamar,

invocando-se a Súmula 231 do STJ.

No entanto, é de conhecimento geral que a referida súmula não

incide sobre as causas de diminuição de pena, devendo ser observadas apenas no

momento da segunda fase dosimétrica, quando da ocorrência de atenuantes.

Se é assim, o simples fato de estar a pena já fixada no mínimo

previsto (05 anos de reclusão) não impediriao reconhecimento e aplicação do §4º, do art.

33, da Lei n. 11.343/06 se preenchidos os requisitos exigidos no dispositivo legal (desde

que primário, de bons antecedentes, sem dedicação às atividades e organização

criminosas).

E de fato, compulsando os autos, não vejo razões para negar a

Márcio Alves de Souza o benefícioaqui pleiteado.

De se ver que o revisionando foi preso em flagrante, dentro de sua

casa, raspando uma pedra de cocaína que pesava 18,391g (dezoito gramas e trezentos e

noventa e ummiligramas).

E rogando vênia ao entendimento do douto parecerista, vejo que,

não há notícias concretas no sentido de ser, Márcio Alves de Souza, um traficante

habitual, não existindo registros de outra sentença condenatória contra si.

De certo que as considerações produzidas pela digna

Procuradoria Geral de Justiça se mostram, a princípio, escorreitas porque de fato, há nos

autos indícios de que o revisionando passou a se dedicar às atividades criminosas em

função das declarações policiais no sentido de que a casa do requerente era muito

frequentada por usuários de drogas. Essa situação, aparentemente, inviabilizaria a

aplicação da causa de diminuição, já queMárcio, assim agindo, teria passado a se dedicar
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ao tráfico de drogas. No entanto, não é desta forma que vejo a questão.

De início, friso que só o fato de Márcio Souza não apresentar

antecedentes criminais e ser primário, inexistindo real indício de participação em

organização criminosa, recomenda o afastamento da suposta dedicação como requisito

para a incidênciada causa, em qualquer contexto.

Por outro lado, a qualificaçãodo que seja “a dedicação do agente

à atividade criminosa”, como sabido, não foi objeto de específica indicação na lei. Se é

assim, por óbvio, não pode ela ser aferida como condição elementar do próprio crime de

tráfico, porque seja como for, a narcotraficância exige, logicamente, o mínimo de

dedicação à atividade criminosaem função de seu caráter permanente.

Da doutrina de Guilhermede Souza Nucci, extrai-se:

Estranha é a previsão a respeito de 'não se dedicar às atividades

criminosas', pois não diz nada. Na norma do § 4º, para que se possa aplicar

a diminuição da pena, afastou-se a possibilidade de ser reincidente ou ter

maus antecedentes. Portanto, não se compreende o que significa a previsão

de 'não se dedicar às atividades criminosas'. Se o sujeito é reincidente ou tem

maus antecedentes pode-se supor que se dedique à atividade criminosa. No

mais, sendo primário, com bons antecedentes, não há cabimento em se

imaginar a dedicação a tal tipo de atividade ilícita. A parte final, entretanto,

é razoável: não integrar organização criminosa. Pode o agente ser primário

e ter bons antecedentes, mas já tomar parte em quadrilha ou bando. ("Leis

Penais e Processuais Penais Comentadas" - 1ª Ed. - 2006 - Ed. Revista dos

Tribunais - p. 782).

Assim, compulsando os autos, verifico que as informações

trazidas em juízo pelas testemunhas arroladas não permitem concluir que o revisionando

se dedicava exclusivamente a atividades criminosas ou integrava alguma organização

criminosaà época dos fatos.

Ora, o fato de ter sido ele preso em flagrante raspando uma

"pedra" de cocaína, bem como, as informações anônimas dando conta de que Márcio

Souza vendia drogas em sua residência, não levam à conclusão de que havia,
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necessariamente, dedicação a atividades criminosas, da forma como exige a lei, sendo,

pois, essa conduta, absolutamente normal a qualquer crime de tráfico de drogas, não

extrapolando a mera permanência inerente ao crime de tráfico de drogas, tratando-se o

revisionando, à época dos fatos, de pessoa primária e sem antecedentes criminais,

portanto.

Assim, embora alegue, não logrou êxito o MP, êxito, em provar

que Márcio Souza fazia do comércio ilícito seu meio de vida, de forma habitual, se

dedicando à atividade criminosa.

A meu sentir, é dever da acusação trazer para os autos, de forma

inequívoca, as informações que têm o condão de incrementar as penas, não havendo, no

presente feito, qualquer anotação neste sentido.

Portanto, qualquer entendimento no sentido de o requerente estar

envolvido com a narcotraficância, é absolutamente inconsistente, sendo certo, que uma

condenação penal se faz por meio de um conjunto de provas e indícios, harmônicos e

coerentes entre si, e não com base emmeras digressões.

Concluídas essas observações, passo à reestruturação da pena

imposta:

Inicio a pena em 05 anos de reclusão 500 dias-multa, tal como foi

Márcio Alves de Souza, condenado.

Não existem atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, pelo entendimento já exposto, aplico a causa de

diminuiçãodo art. 33, §4º da Lei 11.343/06, à fração de 2/3.

Destarte, fica estabelecida a pena definitiva do art. 33 da Lei

11.343/06 em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis)

dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do saláriomínimovigente à época dos fatos.

Em consequência, atento às diretrizes do art. 33 e seus

parágrafos, do Código Penal, fixo o regime inicial aberto para cumprimento da pena

privativa de liberdade, bem como, em face do preenchimento dos requisitos previstos no

art. 44 do mesmo Diploma, procedo à substituição desta por duas restritivas de

direito, a serem estabelecidas e fiscalizadaspelo Juízo da Execução.
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Outrossim, a título de registro, verifico que mesmo diante da

redução alcançada, o Requerente ainda não cumpriu a pena imposta tendo sido solto na

data de 07/10/2010 em razão de ordem concessiva de Habeas Corpus (N. 93780/2010),

sendo que, desde que julgada a apelação criminal n. 105011/2010, emitido a Carta Guia

para execução da pena e determinada a expedição do Mandado de Prisão em 09/09/2013,

Márcio Souza não foi encontrado pela Justiça (informações extraídas do sítio deste e.

TJMT).

Mercê de tais considerações, julgo procedente o pleito

revisional para aplicar a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33, da Lei n.

11.343/06, encontrando a reprimenda de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em

regime aberto, substituindo-a por duas restritivas de direito, a serem estabelecidas e

fiscalizadaspelo juízo da execução e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa à razão de

1/30 (um trinta avos) do saláriomínimovigente à época dos fatos,

É como voto.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

EXMO. SR. DES. GILBERTOGIRALDELLI (1º VOGAL)

Qual é a quantidade da droga apreendida?

ESCLARECIMENTO

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

(REVISOR)

São 18,3 gr (dezoito gramas e trezentos miligramas).

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTOGIRALDELLI (1º VOGAL)

Peço vista dos autos.
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V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2º

VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (3º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(4º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOSMACHADO (5º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 05 -02-2015

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA PELO PEDIDO

DE VISTADO 1º VOGAL.
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V O T O (05-03-2015)

EXMO. SR. DES. GILBERTOGIRALDELLI (1º VOGAL)

Egrégia Turma:

I) Relatório.

Na sessão ordinária do dia 05/02/2015, o d. relator Des. Pedro

Sakamoto julgou procedente o pedido formulado na ação revisional para “reconhecer a

incidência da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo e,

consequentemente, reduzir a pena final do requerente ao patamar de 1 ano e 8 meses de

reclusão, no regime inicial aberto, a qual fica substituída por duas restritivas de

direitos, bem como a pena pecuniária de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo.”

De seu turno, o d. revisor Des. Rondon Bassil Dower Filho

julgou procedente o pedido para “aplicar a causa de diminuição prevista no § 4.º do

art. 33 da Lei n. 11.343/06, encontrando a reprimenda de 01 (um) ano e 08 (oito) meses

de reclusão, em regime aberto, substituindo-a por duas restritivas de direito, a serem

estabelecidas e fiscalizadas pelo juízo da execução e 166 (cento e sessenta e seis)

dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos

fatos”.

Por verificar em sessão que o voto proferido no apelo derivou da

Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, pedi vista dos autos para melhor me inteirar

dos fatos e analisar a possibilidade de incidência ou não do § 4.º do art. 33 da lei de

drogas, considerando, ademais, a existência de reiteradas divergências sobre sua

aplicação, cabendo em cada caso concreto profunda análisedo conjunto fático probatório

da traficância.

II) Fundamentação.

Com efeito, constato que na sentença penal condenatória de fls.

291/302, o sentenciante negou a figura do tráfico privilegiado ao revisionando por

entender que ele é portador de maus antecedentes.

Por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação Criminal
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n.105.011/2010 – Terceira Câmara Criminal [fls. 396/406], o d. relator, Des. Rondon

Bassil Dower Filho, no que importa ao julgamento desta ação de impugnação, afastou os

maus antecedentes do requerente, todavia, em razão de a pena ter sido redimensionada

para o mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, atento aos critérios de

reprovação e prevenção, e à Súmula 231 do STJ, negou o benefíciodo § 4.º do art. 33 da

Lei n. 11.343/06, no que foi acompanhado pelo revisor, Des. José Jurandir de Lima, e

pelo vogal, Des. Luiz Ferreira da Silva.

Deveras, o revisionando não pode ser taxado de portador de

maus antecedentes, haja vista que todos os registros criminais constantes dos autos não

passam de procedimentos criminais em curso, por crimes de lesão corporal, receptação,

ameaça, sendo que nenhumdeles se refere em específico ao tráfico de drogas. Assim, por

ausência de condenação definitiva, tais anotações não refletemmaus antecedentes. Essa é

a razão de ser da Súmula 444 do STJ, aplicável ao caso em exame, embora estejamos a

tratar da terceira fase da dosimetria penal [causa de diminuiçãode pena].

Prossigo. Também se mostram presentes os demais requisitos

cumulativos para galgar o benefício legal do § 4.º do art. 33, quais sejam: o revisionando

é primário, não se dedica a atividades criminosas e tampouco integra organização

criminosa.

Isso porque, apesar do fato de que a polícia estava de campana há

aproximadamente 30 [trinta] dias ao redor de sua residência, em razão de notícias de que

o requerente estava a traficar naquela urbe, a quantidade de drogas apreendida,

aproximadamente 18g [dezoito gramas] de cocaína, não pode ser considerada

expressiva, e nos autos inexiste prova de que ele estava aderido ao crime organizado.

Portanto, me convenço que no caso em exame, o revisionando

faz jus à aplicação do § 4.º do art. 33 da lei extravagante, no que adiro aos votos

precedentes com relação ao quantum de diminuição de 2/3 [dois terços] sobre a pena

intermediária de 05 anos de reclusão e 500 dias multa, especialmente face à ausência de

grande quantidade da droga, afastando, por óbvio, a Súmula 231 do STJ que tem

cabimento apenas na segunda fase da dosimetria, o que perfaz a pena final e definitivade

01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime inicialaberto.

Fl. 18 de 20



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL Nº 66825/2014 - CLASSE CNJ - 428 COMARCA DE
RONDONÓPOLIS (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

Por fim, preenchidos os requisitos do art. 44 e incisos do Código

Penal, admito a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de

direitos, a serem estabelecidaspelo juízo da execução penal.

III) Dispositivo:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido

revisional para, sobre a pena de 05 anos de reclusão e 500 dias multa imposta ao

requerente, fazer incidir a causa de diminuição de pena do § 4.º do art. 33 da Lei n.

11.343/06, na fração de 2/3 [dois terços], o que perfaz a pena final e definitivade 01 ano

e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, modificando o regime prisional para o inicial

aberto, e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem

impostas pelo juízo da execução penal.

É como voto, em sintonia com as manifestaçõesprecedentes.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2º

VOGAL)

Julgo procedente o recurso de acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(4º VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOSMACHADO (5º VOGAL)

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 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. PEDRO SAKAMOTO (Relator), DES.

RONDON BASSIL DOWER FILHO (Revisor), DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º

Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2º Vogal), DES. RUI RAMOS

RIBEIRO (3º Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(4º Vogal) e DES. MARCOS

MACHADO (5º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE,

JULGARAM PROCEDENTE A REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO

RELATOR,CONTRÁRIO AO PARECER.

Cuiabá, 5 de março de 2015.

------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORPEDRO SAKAMOTO- RELATOR

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