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EMBARGANTE: JULIANA JESSICA DE SENE DUQUE

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 93353/2013
Data de Julgamento: 16-12-2013

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA PREVALÊNCIADO VOTO VENCIDO

QUE ACOLHIA O PLEITO SUBSIDIÁRIO A FIM DE RECONHECER A APLICAÇÃO DA

ESPECIAL MINORANTE DESCRITA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 –

VIABILIDADE – AGENTE PRIMÁRIA E COM BONS ANTECEDENTES – NÃO

COMPROVAÇÃO DO EFETIVO ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES ILÍCITAS OU

HABITUALIDADE COM A TRAFICÂNCIA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTES

EMBORA NÃO ÍNFIMA, MAS QUE NÃO REPRESENTA GRANDE EXPRESSIVIDADE –

EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PROVIDOS.

Uma vez confirmada nos autos que a embargante é primária, sem registro de antecedentes

criminais e não comprovada sua habitualidade com atividades ilícitas, além do que a quantidade

de entorpecentes não representa grande expressividade - aproximadamente 91 gramas de

pasta-base e 43 gramas de maconha -, perfeitamente viável a aplicação da benesse prevista no §

4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Embargos Infringentes conhecidos e providos para o fimde reconhecer e aplicar a causa de

diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, na exata fração de ¼

(um quarto) alcançada no voto do e. Relator, proferido nos autos da apelação criminal nº

139870/2012, fixando a pena definitiva de Juliana Jessica de Sene Duque, em 3 (três) anos e 9

(nove) meses de reclusão e pagamento de 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa,

mantendo-se o regime semiaberto e os demais termos da sentença condenatória.
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EMBARGANTE: JULIANA JESSICA DE SENE DUQUE

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Embargos Infringentesmanejado pela Defensoria

Pública Estadual, em defesa de Juliana Jessica de Sene Duque, contra o v. acórdão proferido no

Recurso de Apelação Criminal nº 139870/2012, julgado pela Egrégia 1ª Câmara Criminal deste

sodalício.

Extrai-se dos autos que a Embargante interpôs o aludido recurso de

apelação criminalcontra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Varada Comarca de Alta Floresta

que às fls. 170/175 dos autos da ação penal nº 28/2007 (código 50728), a condenou por incursa

no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento de 5 (cinco) anos de reclusão em

regime inicialsemiaberto, alémdo pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, fls. 192/201, a defesa postulou a

desclassificaçãoda conduta delitiva, a fim de que fosse reconhecida a figura delitiva prevista no

artigo 28 da Lei Antidrogas ou, subsidiariamente, que fosse aplicada a causa de diminuição

prevista no § 4º do art. 33 da mencionadaLei.

Contrarrazoando, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento “in

totum” do apelo defensivo (fls. 202/214).

O parecer da cúpula ministerial, representada pelo Dr. Benedito Xavier

de Souza Corbelino, às fls. 231/244, foi pelo provimento parcial do apelo, apenas para que fosse

reconhecida a especialminorante.

Submetido a julgamento, o apelo foi desprovido, por maioria,

mantendo-se a sentença condenatória em todos os termos, vencido o e. Relator, Des. Rui Ramos

Ribeiro, que dava parcial provimento ao recurso de apelação, para que fosse aplicada a benesse
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descrita no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, na fração de ¼ (um quarto).

Em virtude disso, a Douta Defensoria Pública Estadual interpôs o

presente recurso de Embargos Infringentes, objetivando, às fls. 285/303, a prevalência do voto

vencido, nos exatos termos proferidos pelo douto Relator.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo Dr. Amarildo

Cesar Fachone, manifesta-se às fls. 307/309, pelo desprovimento do recurso, por entender que a

embargante não atende aos pressupostos que autorizam a aplicação da mencionada benesse, vez

que conforme destacado no voto do e. Revisor, existem dados concretos de que não se trata de

“marinheira de primeira viagem”, demonstrando ser dedicada a atividades criminosas, com a

constatação efetiva de que em sua residência funcionavauma “boca de fumo”.

Além disso, entende que a quantidade e diversidade de substâncias

apreendidas, não permite o acolhimento da causa especial de diminuiçãode pena.

É o relatório.

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. PEDRO SAKAMOTO(RELATOR)

Egrégia Turma:

Tratam-se de embargos típicos e tempestivos, que merecem, portanto,

ser recebidos.

Consoante o relatado, foram eles interpostos pela douta Defensoria

Pública Estadual, objetivando, às fls. 285/303, a prevalência do voto divergente proferido pelo

insigne Relator, Des. Rui Ramos Ribeiro, a fim de que seja aplicada a causa de diminuição de

pena descrita no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, no patamar de ¼ (um quarto).

Acerca da análise da benesse mencionada no § 4º do artigo 33 da Lei nº

11.343/06, que prevê a possibilidadeda redução da pena entre 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços),

desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas

nem integre organização criminosa, verifiquei dos autos que o douto sentenciante sequer se

manifestou acerca da viabilidadeou não da aplicação da r. benesse.

Em sede de apelação, o e. Relator, bem observou que se trata de agente

primária, sem quaisquer registros de antecedentes criminais, não havendo sequer notícias nos

autos sobre envolvimentoanterior com tráfico de drogas.

Em sentido contrário, o douto Revisor, acompanhado do i. Vogal,

entendeu inviável a aplicação da especial minorante se limitando aos argumentos de que,

conforme o teor dos depoimentos dos policiais, restou comprovado que a ora embargante se

dedicava a venda de drogas, sendo constatada movimentação de pessoas naquela residência,

suspeitas de estarem adquirindo entorpecentes, além de quantidade relevante de drogas, quais

sejam, 91,19 gramas de pasta base e 43,30 gramas de maconha.

Com a devida vênia, após análise que procedi de todo o conteúdo

fático-probatório dos autos, vejo que deve prevalecer o entendimento do e. Des. Rui Ramos

Ribeiro, para que seja aplicada a r. causa de diminuiçãode pena.

Não há como considerar comprovada a hipótese de que a embargante
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destinava-se exclusivamenteao tráfico de drogas.

Nem mesmo pelos depoimentos dos policiais civis, que participaram das

diligências e efetuaram a prisão em flagrante das suspeitas, os quais me reporto à transcrição

contida no voto Relator, pode se concluir nesse sentido.

Vejamos.

Do relatório da diligênciapolicialelaborado às fls. 29/31, consta que:

“(...) Tínhamos a informação que ambas as jovens estariam de posse de

uma grande quantidade de Substância Entorpecente do tipo Pata Base de Cocaína

e Maconha, e que pretendiam vender Droga Ilícita nesta Cidade, com o objetivo de

angariar fundos para a defesa de parentes presos, pelo crime tipificado como

Tráfico de Drogas, no dia 1º de março deste ano. (...).”

O Delegado de Polícia, Arnaldo Sottani, que acompanhou a diligência,

relatou sobre esta questão, apenas que:

“(...) durante as férias do depoente foram presos alguns parentes das

acusadas pelo crime de tráfico de drogas; que os policiais informaram para o

depoente que receberam informações que as acusadas vieram para Alta Floresta e

continuaram a traficar drogas para ganharem dinheiro para pagar um advogado

para os familiares presos; que os policiais fizeram campanas na casa das acusadas

e perceberam uma grande movimentação de pessoas; (...)” (sic, fl. 113).

O investigador de políciaAjadir de Lemos AjalaLoubet, relatou que:

“(...) desde a prisão de Edite, Elizeu e Sérgio que são parentes das

acusadas houve notícias de que as acusadas vieram de Cuiabá para Alta Floresta e

estavam vendendo drogas; que o depoente e outros policiais fizeram campanas na

casa das acusadas e perceberammovimentação de pessoas; (...) Que a campana na

casa das acusadas durou dois dias, sendo a primeira na véspera da prisão e a

segunda no dia da prisão; que participou somente da segunda campana durante as

10:00 às 15:00 horas; que viu pessoas usuárias de drogas e mototaxi na casa das

acusadas; que não sebe informar quantas pessoas viu frequentando a casa das

acusadas; (...).” (sic, fls. 115/116).
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Por sua vez, o investigador de polícia Edinaldo Rosa e Silva, que

participou das duas campanas na residênciada embargante, relatou que:

“(...) a polícia foi informada através do preso Diego que as acusadas

vieram de Cuiabá para Alta Floresta após a prisão de Edite, Sérgio e Eliseu e que

as acusadas estavam vendendo drogas nesta cidade; que um dia antes da prisão foi

feito uma campana na casa das acusadas; que o depoente viu duas pessoas entrar e

sair da casa das acusadas; que no dia seguinte foi feita outra campana na casa das

acusadas das 10:00 às 15:00 horas e neste dia o depoente não viu movimentação de

pessoas na casa das acusadas; que o outro policial que acompanhava o depoente

também não viu o movimento de pessoas na casa das acusadas no dia dos fatos;

(...).” (sic, fl. 117).

Do que se vê, não restam dúvidas de que Juliana Jessica era a

responsável pelas substâncias entorpecentes apreendidas em sua residência, sendo certo ainda,

que destinavam-sea mercancia ilícita.

Contudo, não restou muito bem explorado nos autos se a embargante se

dedicava única e exclusivamente ao tráfico de drogas, sendo este um dos parâmetros

extremamente relevantes a serem considerados para a aplicação ou não da referida benesse.

Embora se tenha por evidente que se deslocou de Cuiabá ao município

de Alta Floresta, após notícia da prisão de seu amásio e demais familiares, ocorrida em

1º.03.2007, a prisão de Juliana se deu em 29 de março daquele ano, ou seja, logo em seguida a

prisão dos demais.

Diante desse contexto, entendo inteiramente pertinente o entendimento

do Des. Relator do recurso de apelação, ao deixar consignado em seu “decisum” que:

“In casu, trata-se a apelante de pessoa jovem (fls. 44) primária e sem

registro de antecedentes criminais (fls. 87, 89 e 123), que se deslocou de Cuiabá

para Alta Floresta e a venda da droga apreendida seria para custear a defesa de

seu namorado recentemente preso naquela Comarca, não havendo notícias nos

autos de seu anterior envolvimento com o tráfico de drogas.” (sic, fl. 272).

Não que isto afaste o caráter repugnante da conduta delitiva, mas o fato
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em si, é que realmente não há outros registros de que a ora embargante seja dedicada a prática de

ilícitos, ou revele habitualidade com o tráfico de drogas, sobretudo porque sua prisão foi

imediata, ou seja, há menos de trinta dias da chegada em Alta Floresta, quando policiais civis

tomaram conhecimento de que ela poderia estar efetuando o comercio ilícitode entorpecentes.

Nem há que se cogitar a hipótese levantada no parecer ministerial a

respeito de eventual procedimento criminal em desfavor da embargante, como óbice à aplicação

da especial minorante, sendo certo que se trata apenas de procedimento sem qualquer

condenação.

Sobre a questão, trago o seguinte entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL -

TRÁFICO - PRETENDIDA APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO §

4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS

NECESSÁRIOS PARA APLICAÇÃO DA BENESSE - MAUS

ANTECEDENTES NÃO CONFIGURADOS - SEM CONDENAÇÃO COM

TRÂNSITO EM JULGADO - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE

INOCÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A causa de diminuição do artigo 33, §

4º, da Lei 11.343/2006, deve ser aplicada ao sentenciado primário, que não

ostenta maus antecedentes, ante a ausência de condenação anterior com

trânsito em julgado e não havendo provas de que pertença à organização

criminosa, devendo assim ser reconhecido o chamado tráfico privilegiado.”

(TJ/MS – Embargos Infringentes em Apelação Criminal - EIACR 26094 MS

2009.026094-0/0001.00 – Relator: Manoel Mendes Carli – Julgado em

07.04.2010).

Portanto, diante dos requisitos subjetivos favoráveis, bem como,

considerando que as substâncias entorpecentes, embora não sejam ínfimas, também não

representam expressiva quantidade - cerca de 91 gramas de pasta-base e 43 gramas de maconha

-, entendo viável a aplicação da benesse, e anuindo à proposição do voto do Excelentíssimo

Desembargador Rui Ramos Ribeiro, concluo que merece acolhimento a súplica defensiva, a

despeito da conotação perfilhadapela cúpula ministerial,em sentido contrário.
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Por todo o exposto, dou provimento aos embargos infringentes para o

fimde reconhecer e aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33 da

Lei nº 11.343/2006, na exata fração de ¼ (um quarto) alcançada no voto do e. Relator,

proferido nos autos da apelação criminalnº 139870/2012, fixando a pena definitiva de Juliana

Jessica de Sene Duque, em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 375

(trezentos e setenta e cinco) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença

condenatória.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (REVISOR)

Egrégia Turma:

Cuida-se de Embargos Infringentesopostos por Juliana Jéssica de Sene

Duque em face do v. acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal quando do

julgamento do recurso de apelação registrado sob o n.º 139870/2012, assim ementado, “in

litteris”:

“RACrim – APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS –

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – INOCORRÊNCIA – IMPUTADAQUE AO SER INTIMADA

DA SENTENÇA MANIFESTOU DESEJO EM RECORRER – CONHECIMENTO – MÉRITO –

PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART.28 DA LEI DE DROGAS –

INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO – PEDIDO RESIDUAL – CAUSA DE

DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – NATUREZA, QUANTIDADE E

VARIEDADEDE DROGA – APLICAÇÃO INVIABILIZADA– RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-seque ao ser intimada a imputada expressou desejo em recorrer da sentença condenatória, não há

se falar em intempestividaderecursal.

Revelando os autos através da prova postulada e produzida a realidade da mercancia e a impertinência da

desclassificaçãoda imputação para a posse destinada ao uso exclusivamenteindividual, inviabilizada se mostra

a modificaçãoda decisão condenatória neste ponto.

Tratando-se de ré primaria, sem antecedentes, e não havendo nos autos elementos indicativos de dedicação a

atividades criminosas,nem que integre organização criminosa, aplica-se o § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

O artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 dispõe que o magistrado deve considerar, com preponderância sobre as

demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na

aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos. Assim, a

natureza, diversidade e quantidade de droga obstam a aplicação da causa especial de diminuição da pena. (Ap.

93353/2012, DES. Rui Ramos Ribeiro, PRIMEIRACÂMARACRIMINAL).” (sic, fl. 257/258)
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Por intermédio das razões recursais apresentadas às fls. 289/303, o ora

Embargante pretende a reforma do v. acórdão para fazer prevalecer o voto vencido do Exmo.

Des. Rui Ramos Ribeiro que concedeu parcial provimento ao recurso da defesa, para reconhecer

a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no §4° do sobredito dispositivo,

readequando a sanção privativa de liberdade para 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e

375 (trezentos e setenta e cinco) dias multa, mantendo os demais termos da condenação.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo Dr. Amarildo

Cesar Fachone, manifestou-se às fls. 307/309, pelo desprovimento do recurso, sem apresentar

sumulaministerialacerca do seu entendimento.

É a relato do necessário.

Consoante relatado, através destes embargos infringentes Juliana

Jessica de Sene Duque pretende a reforma do v. acórdão para fazer prevalecer o voto vencido

do Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro proferido nos autos do recurso de apelação n.º 139870/2012,

em que deu parcial provimento para que fosse aplicada a benesse do parágrafo 4° do art. 33 da

Lei AntiDrogas, na fração de ¼ (um quarto).

De acordo com a narrativa fática constante da denúncia, no dia 29 de

março de 2007, por volta das 16horas, investigadores da Polícia Civil, realizaram buscas no

interior da residência da embargante, onde encontraram substâncias entorpecentes, nas quantias

de 91,19 gramas de pasta base e 43,30 gramas de maconha. As denunciadas, entre elas a ora

embargante, e outra terceira pessoa, foram presas em flagrante delito pelo crime descrito no art.

33 da Lei 11.343 /2006.

Segundo apurado, a operação policial teve início com o resultado de

outras investigações que culminaram com as prisões de Elizeu Lourenço da Costa, Edite

Ferreira da Silva e Sérgio Nunes da Silva, efetuadas em 1° de março de 2007, sendo os dois

primeiros, padrasto e mãe da terceira denunciada, e o último amásio da ora embargante, Juliana.

Prolatada a sentença, foi imposta à Embargante a pena de 05 (cinco)

anos de reclusão, a qual foi mantida em sede de recurso de apelação, todavia, por maioria de

votos, o que ensejou a interposição do presente recurso, no qual se busca em consonância com o

voto vencido proferido pelo douto Relator da apelação, Exmo Rui Ramos de Oliveira seja
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aplicada a benesse prevista no parágrafo 4° do art. 33 da Lei Antidrogas.

Cingindo-se o objeto do feito à aplicabilidade, ou não, do parágrafo 4°

do referido artigo, passo a analisar se restaram preenchidos os requisitos para seu

reconhecimento.

Em atenção às declarações dos policiais responsáveis pela prisão em

flagrante da Embargante às fls. 29/31 e do próprio Delegado de Polícia que presidiu a diligência

fls. 113, a embargante pretendia levantar numerário para suprir despesas com advogado para

patrocínio de defesa dos familiarespresos anteriormente, não havendo nada mais nos autos que

comprovasse sua dedicação ao tráfico de entorpecentes.

Ademais, como bem consignou o Exmo. Relator Rui Ramos Ribeiro na

Apelação de origem;

“(...) trata-se a apelante de pessoa jovem (fl. 44) primária e sem registro de antecedentescriminais (fls. 87, 89 e

123), que se deslocou de Cuiabá para Alta Floresta e a venda de droga apreendida seria para custear a defesa

de seu namorado recentemente preso naquela Comarca, não havendo noticias nos autos de seu anterior

envolvimentocom o tráfico de drogas” (fls. 272)

Conforme sabido, a Jurisprudência é pacífica no sentido de que para a

aplicação do parágrafo 4°, do art. 33 da Lei 11343/2006, deverá restar demonstrada a

primariedade, os bons antecedentes, e a inexistência de participação em atividades criminosas

e/ou em organização criminosa.

Desta forma, diante do atendimento da Embargante aos requisitos legais

previstos para habilitá-la à concessão da benesse, somando-se à quantidade dos entorpecentes

apreendidos, ou seja, de 91,19 gramas de pasta base e 43,30 gramas de maconha, quantidade

esta que não pode ser considerada como expressiva; e mais, não se verificando qualquer

elemento nos autos que aponte a habitualidade da embargante, não encontro óbice para negar a

aplicação da benesse prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11343/06.

Assim, considerando que a pena base ficou estabelecida no mínimolegal,

em 05 (cinco) anos de reclusão, e inexistindo agravante ou atenuante a serem consideradas,

passo à terceira fase da dosimetria da pena, para fazer incidir a causa de diminuiçãodo parágrafo

4°, do art. 33 da lei AntiDrogas, utilizando a mesma fração constante do voto do Des. Rui

Ramos Ribeiro, ou seja, de ¼, por entende-la justa, ante a quantidade e natureza dos
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entorpecentes apreendidos, alcançando, assim, a pena definitiva de 03 (três) anos e 09 (nove)

meses de reclusão, e 375 (trezentos e sessenta cinco) dias-multa.

Mantem-se o regime inicial para o cumprimento da pena semiaberto,

assimcomo os demais termos da sentença condenatória.

Deste modo, dou provimento aos presentes Embargos Infringentes ou de

Nulidade, opostos por Juliana Jéssica de Sene Duque para acompanhar o posicionamento do

Ilustre Desembargador Relator Rui Ramos Ribeiro externado na apelação 139870/2012, por

entender como medida de inteira justiça a aplicação da causa de diminuiçãode pena prevista no

§4º, do art. 33 da Lei 11343/2006 em ¼ (um quarto), fixando a pena definitiva em 03 (três)

anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 375 (trezentos e sessenta r cinco) dias-multa.

É como voto.

V O T O

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

Egrégia Turma:

De acordo com o relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULODA CUNHA (2º VOGAL)

Egrégia Turma:

De acordo com o relator.
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V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA(3º VOGAL)

Egrégia Turma:

De acordo com o relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (4º VOGAL)

Egrégia Turma:

De acordo com o relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(5º VOGAL)

Egrégia Turma:

De acordo com o relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOSMACHADO (6º VOGAL)

Egrégia Turma:

De acordo com o relator.

Fl. 12 de 13



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 93353/2013(OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO
Nº 139870/2012 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA DE ALTAFLORESTA

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. PEDRO SAKAMOTO

(Relator), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Revisor), DES. GILBERTO

GIRALDELLI (1º Vogal), DES. PAULODA CUNHA (2º Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA

DA SILVA(3º Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (4º Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA

SILVA(5º Vogal) e DES. MARCOS MACHADO (6º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À

UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO

RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2013.

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

DESEMBARGADORPEDRO SAKAMOTO- RELATOR

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

PROCURADORDE JUSTIÇA
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