
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 111749/2013(OPOSTONOS AUTOS DA APELAÇÃO
Nº 87208/2012 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE: JULIANO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

'

Número do Protocolo: 111749/2013
Data de Julgamento: 06-03-2014

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS EM RECURSO DE

APELAÇÃO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI

Nº 11.343/2006) - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - APELO PARCIALMENTE

PROVIDO, VENCIDO O REVISOR NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DE

OFÍCIO AO ACUSADO - DIVERGÊNCIA ENTRE O VOTO DO RELATOR E

DO REVISOR QUANTO À PENA-BASE, CAUSA ESPECIAL DE

DIMINUIÇÃO DE PENA (§ 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS) E NA

ESCOLHA DE REGIME - EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS PELA

DEFESA – PEDIDO DE PREVALÊNCIA DO VOTO DO REVISOR QUE DEU

PARCIAL PROVIMENTO AO APELO PARA FIXAR A PENA-BASE NO

MÍNIMO LEGAL, APLICARA MINORANTE PREVISTANA LEI DE DROGAS

E ESTABELECER O REGIME SEMIABERTO - IMPOSSIBILIDADE -

MANTIDA A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DIANTE DA

NEGATIVAÇÃO CORRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - NÃO

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERIDA

NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS PORQUE EVIDENCIADA A

DEDICAÇÃO DO APELANTE À ATIVIDADE CRIMINOSA - REGIME

FECHADO MANTIDO - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL

DESFAVORÁVEL - ELEMENTOS DOS AUTOS DEMONSTRANDO QUE A

APLICAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO NÃO É MEDIDA SUFICIENTE À

REPROVAÇÃO DA CONDUTA PRATICADA - PREVALÊNCIA DO VOTO

VENCEDOR – RESULTADODO JULGAMENTODA APELAÇÃOMANTIDO –
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EMBARGOS INFRINGENTES DESPROVIDOS.

Não há como estabelecer a pena-base no mínimo legal porque mantida a

negativação válida das circunstânciasdo delito.

O embargante não faz jus à aplicação da causa especial de diminuiçãoda

pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois restou comprovada a sua

dedicação à atividade criminosado tráfico de drogas.

A imposição de regime prisional mais brando não é medida suficiente e

necessária à reprovação da conduta praticada pelo apelante, ante a existência de

circunstância judicialdesfavorável e demais elementos constantes nos autos.
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EMBARGANTE: JULIANO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULODA CUNHA

Egrégia Turma:

Cuida-se de embargos infringentes opostos pela Defensoria Pública em

favor de JULIANO DA SILVA, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal desta

Corte de Justiça que, por maioria dos votos - vencido o ilustre revisor Desembargador Rondon

Bassil Dower Filho - deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante,

para afastar a aferição negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e

motivos do crime e redimensionara reprimenda de Juliano da Silva para 5 (cinco) anos e 3 (três)

meses de reclusão no regime fechado e 500 (quinhentos) dias-multa.

Extrai-se do acórdão de fls. 224/262, que no voto vencido, o

Desembargador Rondon Bassil Dower Filho dava parcial provimento ao apelo da defesa para

readequar a pena-base do apelante para o mínimo legal e, de ofício, conceder a aplicação da

causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração de 1/6 (um sexto),

bem como modificar o regime prisional para o semiaberto, finalizandoa pena de Juliano da Silva

em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

Não se conformando com o resultado do julgamento, o embargante

pretende demonstrar a prevalência do voto vencido, proferido pelo douto revisor, para que lhe

seja fixado o regime prisional semiaberto (fls. 268/279).

Nas contrarrazões de fls. 283/288, a douta Procuradoria Geral de Justiça

manifestou-sepelo desprovimento dos presentes embargos infringentes.

É o relatório.
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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. PAULODA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de embargos infringentes opostos pela

Defensoria Pública em favor de JULIANO DA SILVAcontra o acórdão proferido pela Terceira

Câmara Criminaldesta Corte de Justiça.

Infere-se dos autos que no Recurso de Apelação nº 87.208/2012,

JULIANO DA SILVA, condenado na primeira instância pela prática do crime de tráfico de

drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), requereu a desclassificação para a conduta

inserida no art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, a redução da sua pena-base para o

mínimolegal (fls. 174/181).

No julgamento ora atacado pela defesa, o relator (voto vencedor),

Desembargador Luiz Ferreira da Silva, deu parcial provimento ao apelo defensivo, tão somente

para afastar as negativações das circunstâncias judiciaisda culpabilidade,antecedentes e motivos

do crime, mantendo, todavia, a reprovação das circunstâncias do delito. Após o

redimensionamentoda reprimenda do apelante, esta restou finalizadaem 5 (cinco) anos e 3 (três)

meses de reclusão no regime fechado e em 500 (quinhentos) dias-multa.

No voto vencido, o ilustre revisor Desembargador Rondon Bassil Dower

Filho também deu parcial provimento ao recurso da defesa, apenas no que se refere ao

redimensionamentoda pena do apelante. Diferentemente do relator, o revisor acolheu o pedido

de fixação da pena-base no mínimo legal, afastando todas as negativações das circunstâncias

judiciais realizadas na instância singular e, de ofício, aplicou a causa especial de diminuição de

pena inserida no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, reduzindo a pena do apelante em 1/6 (um

sexto) para finalizá-laem 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e em 420 (quatrocentos e
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vinte) dias-multa, procedendo, ao final, a modificação, de ofício, do regime prisional para o

semiaberto.

O douto vogal, Desembargador Rui Ramos Ribeiro pediu vista dos autos

e na sessão seguinte apresentou voto escrito acompanhando o insigne relator. Extrai-se do voto

vista, que o Desembargador Rui Ramos Ribeiro também entendeu pelo não acolhimento do

pleito desclassificatóriopara a figura de uso de entorpecentes e, quanto ao pedido subsidiário de

imposição da pena-base no mínimo legal, votou pela exclusão das negativações das

circunstâncias judiciaisda culpabilidade,antecedentes e motivos do crime, mantendo, entretanto,

a desvaloração das circunstâncias do delito, redimensionando a reprimenda basilar do apelante

para 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Em relação aos

benefícios concedidos de ofício pelo douto revisor, o vogal votou pela inaplicabilidadeda causa

especial de diminuição de pena prevista na Lei de Drogas, por entender que o apelante se

dedicava à atividade criminosa e, pela manutenção do regime prisional fechado, diante do

contexto probatório dos autos.

Inicialmente, cumpre salientar que se fazem presentes os requisitos

objetivos (cabimento, adequação e tempestividade) e subjetivos (legitimidade e interesse)

necessários ao conhecimento destes embargos infringentes.

Em que pese a Defensoria Pública tenha pleiteado tão somente a

aplicação do regime prisional semiaberto, entendo que as outras questões divergentes também

devem ser analisadas nesta oportunidade, uma vez que em se tratando de desacordo parcial,

haverá devolutividadeà Câmara Julgadora competente, de toda matéria objeto de divergência.

Desta feita, elenco abaixo as divergências existentes entre os votos

vencedor e vencido.

1) Divergênciaem relação à aplicação da pena-base no mínimolegal:

Ao analisar a pena-base imposta ao apelante, o relator considerou

inválidasas negativações das circunstâncias judiciaisda culpabilidade,antecedentes e motivos do

crime, mas manteve a pena basilar acima do mínimo legal, diante da desvaloração correta das

circunstânciasdo delito. Após pedir vista dos autos, o vogal acompanhou o relator neste ponto.

Já o revisor acolheu o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal,

afastando todas as aferições negativas efetuadas na primeira fase dosimétrica.
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Examinando a dosimetria da pena aplicada ao apelante na instância

singular, bem como o complexo probatório deste processado, verifiquei que se deve se dar

prevalênciaao voto do relator.

Isso porque, de todas as negativações efetuadas na pena-base de Juliano

da Silva, somente a referente às circunstâncias do delito deve ser mantida, uma vez que a

magistrada singular empregou fundamentação vinculadaaos elementos concretos dos autos.

Dessa maneira, concordo com a exclusão das circunstâncias judiciais da

culpabilidade,antecedentes e motivos do crime, bem como com a manutenção das circunstâncias

do delito, devendo ser mantido o redimensionamentoda pena-base efetuado pelo relator.

2) Divergência quanto à aplicação da causa especial de diminuição

prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas:

Nota-se que o relator, antes de finalizar a pena do apelante, asseverou a

ausência de quaisquer causas de aumento ou de diminuição de pena. Por outro lado, o revisor

concedeu de ofício a diminuição da pena do apelante, por entender que inexistia no feito a

comprovação de que o apelante se dedicava às atividades criminosas ou possuía ligação com

organizações criminosas.

É importante registrar, que o vogal votou pela não aplicação da referida

minorante, pois entendeu que restou evidenciado nos autos que o apelante tinha dedicação à

atividade criminosa, configurando obstáculo à concessão da causa de diminuição de pena

inseridano § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Malgrado a defesa não tenha pleiteado a aplicação da mencionada

minorante em sua irresignação, sua discussão no presente embargos infringentes é imperiosa

porque evidenciamais um ponto de discordância entre os votos que compuseram o acórdão.

Ao analisar a situação probatória deste feito, concluí que o voto do

relator também deve prevalecer neste ponto, pois, de fato, não se encontram preenchidos, na

totalidade, os requisitos exigidos para a aplicação da causa especial de diminuição da Lei de

Drogas, a saber: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não

integração à organização criminosa.

Infere-se dos autos que a Polícia Militar estava recebendo denúncias de

que na casa de Juliano da Silva funcionava uma “boca de fumo”. Ademais, foi juntado aos autos
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cópia da denúncia e de inquérito policial em que se imputou a Juliano a prática dos crimes de

tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por

fatos supostamente ocorridos em 10/12/2010, ou seja, apenas 15 (quinze) dias antes de ter sido

flagrado pela prática do crime de tráfico apurado neste processo (fls. 08/12 e 36/63).

Dessarte, entendo estar demonstrado que Juliano da Silva se dedicava à

atividade criminosa do tráfico de drogas, não fazendo jus à causa especial de diminuiçãoda pena

prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Averbe-seque o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a dedicação

à atividade criminosa pode ser analisada pelo julgador a partir de outros elementos de prova

constantes nos autos, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE

DIMINUIÇÃO DE PENA DE QUE CUIDA O ART. 33, § 4º, DA LEI Nº

11.343/2006. AGRAVANTEQUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS.

1. Embora a primariedade e os bons antecedentes exijam sentença

condenatória com trânsito em julgado, a aferição da dedicação à atividade

criminosa pode ser extraída pelo julgador a partir de outros elementos de prova

constantes dos autos.

2. A certidão de antecedentes criminais, bem como o fato de já ter sido

preso e responder a outra ação penal por crime de roubo, permite concluir que o

réu se dedica a atividades criminosas, não preenchendo os pressupostos do § 4º, do

art. 33, da Lei nº 11.343/06.

3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no Ag no Resp. n

101.913/CE – Quinta Turma - Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze – Julgado

em 05/12/2013 – Dje 15/02/2013). Negritei.

3) Divergênciaem relação ao regime prisional:

Por fim, no que tange à divergência em relação ao regime prisional,

cumpre registrar que no voto vencedor, o relator asseverou que, não obstante a declaração de

inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei de Crimes Hediondos, que determinava a

imposição de regime fechado aos condenados por tráfico de drogas, a manutenção do regime
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fechado ao apelante era imperiosa “(...) porquanto, além de ele possuir circunstância judicial

negativa, a quantidade e a natureza da substância entorpecentes apreendida não indica que a

alteração do regime fechado para o semiaberto seria suficiente para a prevenção e reprovação

do crime que lhe é imputado. (...)”

Entendimento esse acompanhado pelo vogal, que salientou a

habitualidade criminosa do apelante e a quantidade e natureza da droga apreendida,

mencionando, inclusive, que “através de pesquisa realizada no sistema interno de

gerenciamento de processos desta Corte Estadual, constatou-se a instauração de ação penal,

registrada sob o nº 226.13.2011.811.0042, que tramitou na 9ª Vara Criminal da Comarca de

Cuiabá/MT, culminando na condenação do apelante como incurso nas penas do artigo 33 da

Lei de Drogas a censura penal de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime

prisional fechado.”

Diversamente, entendeu o revisor que a imposição do regime semiaberto

atendia às disposições do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, em harmonia com o art. 59 do

referido diploma legal e por esse motivo o aplicou de ofício ao apelante.

Após analisar o complexo probante deste feito, bem como a

fundamentação explanada por todos os julgadores, concluo que deve ser dada prevalência ao

voto vencedor tambémneste ponto.

Não ignoro que o Supremo TribunalFederal, em declaração incidentalde

inconstitucionalidade(HC n. 111.840/ES) afastou o óbice contido na Lei de Crimes Hediondos.

No entanto, cabe ao julgador sopesar as demais exigências legais para o estabelecimento do

regime adequado ao cumprimento da pena, sempre em atenção às peculiaridades do caso posto

em julgamento.

Desta feita, entendo que o regime prisional fechado é o mais adequado

ao embargante, diante das circunstâncias em que o delito foi praticado, das conclusões extraídas

após a análise dos documentos juntados às fls.08/12 e 24/63 e informações trazidas pelo douto

vogal.

Registre-se, que dos autos ressai que Juliano da Silva era constantemente

denunciado à PolíciaMilitar por seu suposto envolvimentocom a venda de entorpecentes. Neste

feito se apurou a prática da traficância por ele no dia 25/12/2010, data em que foi flagrado
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mantendo em depósito em sua residência 72,70g de cocaína. Ocorre que, poucos dias antes

(10/12/2010) a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de ameaça, supostamente praticada por

Juliano da Silva e se dirigiram até a casa dele, quando lá encontraram uma arma de fogo e uma

porção de cocaína. Juliano conseguiu fugir, sendo presa no local apenas Janaína de Arruda

Magalhães e outro rapaz, sendo que a este foi imputado o fornecimento de droga à “boca de

fumo” de Juliano e Janaína.

Averbe-se, que os retrocitados fatos criminosos resultaram na

condenação de Juliano da Silva, já mencionadapelo vogal em seu voto.

Diante desse contexto, concluo que a imposição de regime prisionalmais

brando não é medida suficiente e necessária à reprovação da conduta praticada pelo apelante.

Além disso, a existência de circunstância judicial desfavorável a ele também autoriza a

manutenção do regime fechado, em total atenção ao que dispõe o art. 33, § 3º, do Código Penal.

Antes esses argumentos, NEGO PROVIMENTO aos embargos

infringentes opostos por Juliano da Silva, ficando mantido incólume o resultado do julgamento

proferido pela Terceira Secretaria Criminal nos autos da Apelação nº 87.208/2012, sendo

vencedor o voto do ilustre Desembargador Luiz Ferreira da Silva.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA(REVISOR)

De acordo com o Relator.

V O T O

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

De acordo com o Relator.
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V O T O

EXMO. SR. DES. ALBERTOFERREIRA DE SOUZA (2º VOGAL)

De acordo com o Relator.

V O T O

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

De acordo com o Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (4º VOGAL)

Permaneço com o voto proferido na apelação, para manter coerência.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTOGIRALDELLI (5º 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 do DES. PAULODA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES.

PAULODA CUNHA (Relator), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA(Revisor), DES. RUI

RAMOS RIBEIRO (1º Vogal), DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA (2º Vogal), DES.

MARCOS MACHADO (3º Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (4º Vogal) e

DES. GILBERTO GIRALDELLI (5º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA

DESPROVERAMOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTODO RELATOR.

Cuiabá, 6 de março de 2014.

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

DESEMBARGADORPAULODA CUNHA - RELATOR

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

PROCURADORDE JUSTIÇA
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