
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 96332/2013 (OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO
Nº 89850/2012 - CLASSE CNJ-417) - COMARCA DE CÁCERES

EMBARGANTE :JEANMARCELO DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 96332/2013
Data de Julgamento: 05-12-2013

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO DE DROGAS –

DIVERGÊNCIA NO TOCANTE À DOSIMETRIA DA PENA E AO REGIME

IMPOSTO – PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO DA SANÇÃO E DO

REGIME NA ESTEIRA DO VOTO VENCIDO – IMPROCEDÊNCIA –

APREENSÃO DE EXPRESSIVAQUANTIDADE DE COCAÍNA A LEGITIMAR

O AUMENTO DA PENA-BASE – PREPONDERÂNCIA DA REGRA CONTIDA

NO ART. 42 DA LEI 11.343/09 – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA

MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – ELEMENTOS A

INDICAR QUE O ACUSADO SE DEDICAVAA ATIVIDADESCRIMINOSAS –

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A RECOMENDAR O REGIME

INICIAL FECHADO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Consoante expressa previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/06, as

circunstâncias narradas no referido dispositivo devem ser analisadas com

preponderância sobre aquelas previstas no art. 59 do Código Penal, sendo, portanto,

suficientes, só por si, a ensejar o aumento da pena-base em patamar ligeiramente

superior ao mínimo, com mais razão ainda quando apreendida quantidade

substanciosa de entorpecente [mais de 10 Kg de cocaína].

2. Em se tratando de réu que se presume dedicado a atividades

criminosas, faz-se impossível a aplicação da causa de diminuição de pena insculpida

no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

3. Diante da exacerbada quantidade de droga apreendida em poder do

acusado e sua elevada potencialidade lesiva, impositivo o desconto inicial da

reprimenda no regime fechado, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06 c/c art. 33, § 3º,

do Código Penal.
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EMBARGANTE :JEANMARCELO DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ALBERTOFERREIRA DE SOUZA

Egrégia Turma:

Tem-se em perspectiva embargos infringentes opostos por JEAN

MARCELO DE SOUZA em face do acórdão proferido nos autos do recurso de apelação

criminal n. 89850/2012, da lavra da Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça, que,

por maioria, negou provimento ao recurso manejado pelo embargante, mantendo incólume a

sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime

inicialfechado, bem como ao pagamento de 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa, mercê

da prática da conduta típica descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

 Inconformado com o desenlace da questão judicializada, o

embargante, por intermédio da laboriosa Defensoria Pública, pretende demonstrar a

preponderância do voto suplantado, de autoria do ilustre Desembargador Rondon Bassil Dower

Filho, que dava parcial provimento ao apelo para refundir a pena-base, aplicar a minorante

prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem ainda estabelecer o regime semiaberto para

inicialcumprimento da reprimenda.

 Contrarrazões apresentadas pela ilustrada Procuradoria-Geral de

Justiça, subscrita pelo eminente Promotor de Justiça designado, Dr. Amarildo Cesar Fachone,

recomendando o desprovimento do recurso. 

À douta revisão [art. 54, VII do RITJ].  

P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. AMARILDOCÉSAR FACHONE

Ratifico o parecer escrito.
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V O T O

EXMO. SR. DES. ALBERTOFERREIRA DE SOUZA (RELATOR)

Egrégia Turma:

No que respeita à insurgência, verifica-seque o embargante pretende ver

preponderar o voto divergente, de autoria do eminente Revisor, Desembargador Rondon Bassil

Dower Filho, que refundiu a pena-base e fez incidir a minorante do § 4º do art. 33 da Lei n.

11.343/06, fixando a reprimenda em 03 (três) anos, 07 (meses) e 10 (dez) dias de reclusão, mais

294 (duzentos e noventa e quatro) dias-multa e estabelecendo o regime semiaberto para inicial

cumprimento da pena. 

A pretensão não vem de ser legítima! 

No delito de tráfico ilícito de entorpecentes, as circunstâncias judiciais

do art. 59 do Código Penal podem concorrer para a exasperação da pena em até 10 anos, que

corresponde à diferença entre a pena mínima[5 anos] e a máxima[15 anos]. 

Traduzem os autos que o embargante, no dia 15 de janeiro de 2011, no

Posto de Fiscalização do DNIT, localizado na BR-070, próximo a Cáceres-MT, foi preso em

flagrante porque trazia consigo 10 (dez) tabletes de cocaína, com peso de 10.200g (dez mil e

duzentos gramas). 

Assim,mercê da elevada quantidade e da natureza da droga apreendida,

o ilustre Relator, Desembargador Luiz Ferreira da Silva, manteve a pena-base imposta na

primeira instância [06 (seis) anos de reclusão], não obstante tenha reformado a fundamentação

empreendida pela juíza a quo no que diz com as circunstâncias judiciais dos antecedentes e dos

motivos, circunstânciase consequências do crime, o que se nos afigura acertado. 

Com efeito, consoante dispõe o art. 42 da Lei 11.343/2006, deverá o

magistrado considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a

natureza e a quantidade da substância estupefaciente apreendida, bem como a personalidade e a

conduta social do agente. 

Nessa tessitura, temos que a expressiva quantidade de entorpecente

apreendido [mais de 10Kg de cocaína] e o seu elevado poder destrutivo, a impor maior grau de
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dependência em curto espaço temporal, são suficientes a ensejar o aumento da reprimenda em

patamar ligeiramente superior ao mínimo, tal como reconhecido na r. sentença e ratificado pela

colenda TerceiraCâmara Criminaldeste egrégio Sodalício. 

Na segunda fase da dosimetria penal, vislumbra-se que a MM. Juíza a

quo reconheceu em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, tendo sido reduzida a

reprimenda basilar em 06 (seis) meses, a qual acertadamente foi mantida na via do recurso de

apelação, resultando a pena do embargante em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.    

Na terceira etapa dosimétrica, temos que não vem de ser legítima a

pretensão do embargante de incidênciada minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, nos

termos do voto do Desembargador Revisor. 

Deveras, são requisitos cumulativos para a aventada diminuição da pena

a primariedade, os bons antecedentes, não se dedicar o réu a atividades criminosas, nem

participar de organizações criminosas. 

In casu, fazendo coro com o douto Desembargador Relator, temos

que os elementos de convicção hauridos nos autos estão a indicar a não inaugural intromissão do

embargante no contexto da traficância, porquanto “responde a outros processos criminais,

referentes aos crimes de receptação, lesão corporal e por conduzir veículo embriagado ou sob

influência de substância psicoativa, e, embora esses registros criminais não possam ser

considerados como maus antecedentes, haja vista a inexistência de certidão de trânsito em

julgado de sentença condenatória, não podendo ser utilizados também para majorar a

pena-base ou agravar a pena a título de reincidência, a causa mitigadora de pena em questão

não pode ser reconhecida em seu favor, uma vez que os registrosconstantes nas certidões de fls.

101/102 e 132, indicam uma propensão à prática delitiva, situação que demonstra que ele vem

se dedicando à atividade criminosa, cabendo salientar que, ao ser ouvido pela autoridade

policial, admitiu que já intermediou compra e venda de entorpecente (fl. 12), denotando,

portanto, que o pleito em exame não deve ser deferido” [fls. 650/651]. 

Tais fatos, aliados à relevante quantidade de entorpecente de incalculável

potencialidade lesivaapreendido em poder do acusado [mais de 10kg de cocaína] estão a revelar,

pois, que o embargante exercia a mercancia defesa com habitualidade, tendo o tráfico como meio

de vida, a arredar, por conseguinte, o preenchimento do requisito “não se dedicar o réu a
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atividades criminosas”. 

Logo, a nosso aviso, desmerece reproche o r. acórdão no quadrante a

dizer com a não incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.

11.343/06, porquanto não satisfeitos os critérios legalmenteexigidos para tanto. 

Outrossim, em consonância com a intelecção exarada no v. acórdão,

temos que é de rigor a mantença do regime fechado para o inicial cumprimento da reprimenda

imposta ao embargante, vez que a exacerbada quantidade de droga apreendida em poder do

acusado e sua elevada potencialidade lesiva [mais de 10kg de cocaína] estão a recomendar a

imposição do regime mais severo [art. 42 da Lei n. 11.343/06 c/c art. 33, § 3º, do Código

Penal]. 

Por conseguinte, negamos provimento aos embargos infringentes

manejados por JEAN MARCELO DE SOUZA, a fim de fazer prevalecer o entendimento

consagrado no venerando acórdão embargado.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOSMACHADO (REVISOR)

De acordo com o Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO(1º VOGAL)

De acordo com o Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º VOGAL)

Peço vênia ao Relator e acolho os embargos infringentes.
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V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTOGIRALDELLI (3º VOGAL)

De acordo com o Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULODA CUNHA (4º VOGAL)

De acordo com o Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA(5º VOGAL)

De acordo com o Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (6º VOGAL)

De acordo com o Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(7º VOGAL)

De acordo com o 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. ALBERTO FERREIRA DE

SOUZA (Relator), DES. MARCOS MACHADO (Revisor), DES. PEDRO SAKAMOTO (1º

Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º Vogal), DES. GILBERTO

GIRALDELLI (3º Vogal), DES. PAULODA CUNHA (4º Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA

DA SILVA(5º Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (6º Vogal) e DES. LUIZ FERREIRA DA

SILVA (7º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA DESPROVERAM OS

EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTODO RELATOR.

Cuiabá, 5 de dezembro de 2013.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORALBERTOFERREIRA DE SOUZA - RELATOR

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