
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 175042/2014 (OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO 96031/2013 - CLASSE: CNJ-417) COMARCA DE SINOP

EMBARGANTE: POLIANA SIMÕES DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 175042/2014
Data de Julgamento: 06-08-2015

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES – RECURSO DE APELAÇÃO

– ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/2006 – PRETENSÃO DE

PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO – EXCLUSÃO DA CAUSA

ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE

DROGAS) – IMPOSSIBILIDADE – ÓBICE ANTE AO NÃO

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE

CRIMINOSA – INVESTIGAÇÃO POLICIAL PRÉVIA – MERCANCIA

DE SUBSTÂNCIAS ESTUPEFACIENTES COMO MEIO DE

SUBSISTÊNCIA – RELEVANTE ESPECTRO DO TRÁFICO –

APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIA DE DINHEIRO EM

ESPÉCIE SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM – EMBARGOS

INFRINGENTES REJEITADOS

A primariedade e os bons antecedentes da ré não obrigam a

concessão da benesse subjetiva prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n.º

11.343/2006, mais ainda quando a realidade delitiva e demais elementos

concretos colhidos no curso da persecutio criminis evidenciam a

impropriedade da concessão, pois remanesce induvidosa a dedicação do

agente à atividade criminosa, conforme elementos colhidos previamente pela

Polícia Federal e corroborado pela apreensão de quantidade relevante de

entorpecente – 6.120g (seis mil, cento e vinte gramas) de Cocaína – e de

considerável quantia de dinheiro em espécie – R$ 7.609 (sete mil, seiscentos e

nove reais) –, sem comprovação de origem lícita.
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EMBARGANTE: POLIANA SIMÕES DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos infringentes (fls. 905 a 915 TJMT) opostos

por Poliana Simões de Souza, qualificada, em face do julgamento do Recurso de

Apelação nº 96.031/2013, perante a Primeira Câmara Criminal, que, por maioria,

desproveram sua irresignação recursal, nos termos do voto do Revisor Desembargador

Paulo da Cunha, vencido o d. Relator, Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, que

proveu parcialmente a irresignação defensiva da embargante, “para lhe aplicar a fração

máxima pela especial diminutiva do artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 e alterar o

regime inicial do cumprimento de pena para o aberto, restando sua pena final fixada em

01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, substituída, de ofício, por duas restritivas de

direitos, a serem especificadas e fiscalizadas pelo MM. Juiz da Execução, além do

pagamento de 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa, à base de 1/30 do salário

mínimo vigente à época do fato.” (acórdão fls. 875 a 884 verso TJMT).

Não se conformando com o resultado do julgamento, o

embargante reaviva o teor de suas razões de recurso, trazendo como sustentação, os

judiciosos argumentos exarados no voto vencido pelo Desembargador Rondon Bassil

Dower Filho (fls. 905 a 915 verso TJMT):

“2 – Do Inconformismo e Cabimento dos Presentes Embargos

Esta Corte, ao julgar o recurso de apelação interposto pela ora

Embargante, decidiu, POR MAIORIA, pela inaplicabilidade da causa

especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006,

exclusivamente, pela quantidade de droga, bem assim por fixar o regime

fechado para o cumprimento da sanção penal imposta de 05 anos de
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reclusão, embora a ora Embargante seja primária, de bons antecedentes e

não se dedica a atividade criminosas e não integra organização criminosa.

Por conta disso, cabível a oposição desses embargos

infringentes, nos termos do art. 609, parágrafo único do Código de Processo

Penal.

Com efeito, o Douto Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho,

ao julgar o apelo da embargante assim concluiu:

“De igual modo, dou parcial provimento ao apelo interposto por

Poliana Simões de Souza, também para lhe aplicar a fração

máxima pela especial diminutiva do artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006

e alterar o regime inicial do cumprimento de pena para o aberto, restando

sua pena finalfixada em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão,

substituída, de ofício, por duas restritivas de direitos, a serem especificadas

e fiscalizadas pelo MM. Juiz da Execução, além do pagamento de 184

(cento e oitenta e quatro) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo

vigente à época do fato. (conclusão do voto do Relator Des. Rondon Bassil

Dower Filho, recurso de apelação n. 96031/2013)”

Por outro lado, os votos dos outros dois Desembargadores que

compunham essa E. Câmara Julgadora, Des. Paulo da Cunha (revisor) e Dr.

Onivaldo Budny (vogal convocado), discordando parcialmente do voto do

Relator decidiram:

“Ante o exposto, nego provimento aos apelos defensivos e dou

parcial provimento ao recurso do Ministério Público, para, afastando a

causa especial de redução do § 4º, do art. 33, da lei de drogas, estabelecer

as penas dos apelantes Poliana Simões de Souza, WagnerBarbosa Vericimo

e Wanderson Ezequiel dos Reis, individualmente, no patamar de 05 (cinco)

anos de reclusão, em regime inicial fechado.” (conclusão do voto do Revisor

Des. Paulo da Cunha, recurso de apelação n. 96031/2013)

“Peço vênia ao relator porque não posso ser incoerente com

minhas decisões de 1º grau. Quando há monta de uma grande quantidade,
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não termos aplicado a redução, conforme entendimento da 5ª Turma do STJ.

Vemoscom certa preocupação uma redução, inclusive, pelo mínimo.

Assim, não tenho dúvida em acompanhar o voto do Revisor.”

(conclusão do voto-vogal convocado Dr. Onivaldo Budny, recurso de

apelação n. 96031/2013)” (SIC FLS. 907 a 908 TJMT).

Ainda, asserta que a instância de piso e a Câmara Julgadora

incorreram em ilegalidade ao dosar a pena da embargante, consistindo em bis in idem,

pois “utiliza a quantidade de droga como circunstância da pena-base, na mesma forma

utilizada pelo juízo de origem, e, em seguida, na terceira fase, invoca essa mesma

circunstância – quantidade de droga, para negar o benefício previsto no art. 33, § 4º da

Lei 11343/2006, o que indubitavelmente configura o vício do bis in idem” (SIC FLS.

910 TJMT).

Destarte, pugna pelo acolhimento dos embargos infringentes,

para prevalecer o voto do Desembargador Relator Rondon Bassil, aplicando a causa

especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, no

patamar máximode minoração.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça ofereceu as

contrarrazões aos embargos infringentes (fls. 921 a 928 TJMT), pugnando pelo

desprovimento dos embargos opostos.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. MAUROVIVEIROS

Mantenho o parecer escrito.
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V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatamos, trata-se de embargos infringentes opostos

por Poliana Simões de Souza, em face do julgamento do Recurso de Apelação n.º

96.031/2013, perante a Primeira Câmara Criminal, que, por maioria, desproveram sua

irresignação recursal, nos termos do voto do Revisor Desembargador Paulo da Cunha,

vencido o d. Relator, Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, que proveu

parcialmente a irresignação defensiva da embargante, “para lhe aplicar a fração máxima

pela especial diminutiva do artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 e alterar o regime

inicial do cumprimento de pena para o aberto, restando sua pena final fixada em 01

(um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, substituída, de ofício, por duas restritivas de

direitos, a serem especificadas e fiscalizadas pelo MM. Juiz da Execução, além do

pagamento de 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa, à base de 1/30 do salário

mínimo vigente à época do fato.” (acórdão fls. 875 a 884 verso TJMT).

Cinge-se o presente, na aplicação da benesse subjetivaprevista no

§ 4º do artigo 33 da Lei de Drogas à embargante.

Entretanto, para analisar a possibilidade concessão da causa

especial de diminuiçãode penal, é imperioso a imersão no universo probatório colhido no

curso da persecutio criminis.

A Justiça Pública ofertou denúncia em desfavor da embargante,

pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006 e 16, inciso

IV, da Lei n.º 10.826/2003, combinado com artigo 29, do Código Penal. Referente ao

tráfico de entorpecente, narrou-se o seguinte na peça acusatória:

“Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que de

data ainda não precisa, até o dia 08 de abril de 2012, por volta das

16h30min, da cidade de Pontes e Lacerda até a Avenida André Maggi,

esquina com Rua Guapurus, 1295, Bairro Jardim Violetas, nesta cidade de
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Sinop – MT, POLIANA SIMÕES DE SOUZA, WAGNER BARBOSA

VERICIMO, WANDERSON EZEQUIEL DOS REIS e LEANDRO

LEMOS NEGRÃO SAMPAIO, agindo em coautoria e de forma associada,

caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim

comum, transportaram e trouxeram consigo substância entorpecente

consistente em 06 (seis) volumes, com massa bruta total de 6.120g (seis mil e

cento e vinte gramas), constituídos de invólucros pardos, fechados com fita,

cada qual contendo em seu interior material sólido opaco, em fora de

pedras, de coloração amarelo-esbranquiçada, denominada cocaína, sem

autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares.”

(SIC – Denúncia – FLS. 07 verso)

O Laudo Pericial n.º 056/2012 – UTEC/DPF/SIC/MT (FLS. 37 a

40) atestou que a substância apreendida em poder da embargante e demais corréus

tratava-se de cocaína, sendo corroborado pelo Laudo n.º 325/2012 –

SETEC/SR/DPF/MT (FLS. 139 a 142) e Laudo n.º 304/2012 – SETEC/SR/DPF/MT

(FLS. 143 a 147).

A decisão de mérito condenou a embargante como incurso as

penas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (fls. 504 a 526), com a seguinte

redação:

“Da materialidade

Analisando detidamente os presentes autos, observo que a

materialidade encontra-se comprovada por meio dos documentos carreados

aos autos, quais sejam, o auto de prisão em flgrante de fls. 12/13, auto de

apreensão de fls. 34/35, laudo de perícia criminal de fls. 37/40, boletim de

ocorrência de fls. 49/52, laudo de perícia criminal federal (balística e

caracterização física de materiais) de fls. 118/134, laudo de perícia criminal

federal (química forense) de fls. 139/142 e 143/147, laudo de perícia

criminal federal (documentoscopia) de fls. 148/157, laudo de perícia

criminal federal (veículo) de fls. 158/166, 167/177, 178/186.

Da Autoria
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No que pertine a autoria delitiva, verifica-se que esta não restou

comprovada quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, atribuído

a todos os Réus.

Quanto ao crime tipificado no art. 33, caput, do referido codex,

imputado a todos os Réus, e ao crime previsto no art. 16, IV, da Lei

10.826/03, imputado apenas aos denunciados Poliana e Leandro, tem-se que

restaram sobejamente comprovados nos autos, em razão das provas colhidas

tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, senão vejamos.

- Do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06:

A testemunha João Batista de Castro Teixeira, Agente da Polícia

Federal, quando de seu depoimento em Juízo, contou que mantinham

investgação permanente para apurar os responsáveis pela prática do crime

de tráfico de drogas na região norte de Mato Grosso, quando receberam a

informação e que a residência dos denunciados Leandro e Poliana seria um

ponto de recebimento de drogas. Contou que às vésperas da chegada de uma

carga de drogas, foram informados por meio de telefonema anônimo,

momento em que passaram a fazer vigilância em torno da casa dos

acusados. Narrou que no dia dos fatos a polícia fazia a vigilância e notou

que em três oportunidades Leandro saiu da casa e olhou para os lados,

como se esperasse pela chegada de alguém. Que em dado momento chegou

naquele local um veículo branco, com dois elementos, os quais desceram, e

foram convidados a entrar por Leandro, que acenou com a mão. Um dos

rapazes voltou até o carro e pegou uma mochila e, em seguida, adentraram

a residência. Que neste momento os agentes fizeram a abordagem e

localizaram a droga dentro da mochila.

Tambémparticipou da diligência que culminou com a prisão dos

denunciados o agente da polícia federal João Batista, que relatou que no

momento em que fizeram a abordagem o denunciado Leandro correu e pulou

o muro da residência, tendo sido perseguido e preso. Confirmou que a

mochila foi levada pelos Réus Wagner e Wanderson, onde foram
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encontrados seis pacotes contendo droga. Disse que Poliana foi quem

mostrou a balança de precisão que estava guardada em cima do armário.

Corroborando tais afirmações, o Agente da Polícia Federal,

Raphael Guimarães de Oliveira contou em Juízo que participou da

diligência no dia dos fatos e que dois indivíduos que estavam em um carro

com características suspeitas desceram na casa dos Réus Leandro e Poliana

carregando uma mochila contendo seis tabletes de pasta base de cocaína.

Que Poliana foi quem mostrou aos policiais a balança de precisão que

estava na residência. Que além da droga e da balança, a polícia logrou êxito

em localizar grande quantia de dinheiro, cerca de R$ 6.000,00 (seis mil

reais) dentro do veículo “Fiat Strada” .

Como visto, os depoimentos dos policiais são harmônicos entre

si e estão consonância com o conjunto probatório existente nos autos,

evidenciando, desta forma, a prática do crime tipificado no art. 33, caput,

da Lei 11.343/06 por parte do acusado.

Insta registrar que é pacífico o entendimento jurisprudencial

acerca do valor probante dos depoimentos prestados pelos policiais que

efetuaram a prisão em flagrante, verbis:

Os depoimentos de policiais, como o de qualquer testemunha,

têm presunção juris tantum de veracidade, com valor probatório hábil para

a formação da certeza necessária à condenação (TJSC, 2ª C.Crim., acórdão

01.008385-0, j. 19.06.2001, rel. Des. Irineu João da Silva).

Por fim, a testemunha Osiris Fernandes de Souza Júnior, agente

da Polícia Federal, apesar de não ter participado das investigações,

participou da ação no dia dos fatos e confirmou tudo o que foi dito pelos

outros policiais, acrescentando que a grande quantia de dinheiro

encontrado no veículo era incompatível com a casa dos denunciados.

O Réu Wanderson Ezequiel, quando ouvido perante a utoridade

Policial, admitiu que ele, juntamente com o denunciado Wagner, traziam a

droga apreendida da cidade de Pontes e Lacerda/MT e teriam de entregá-la
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no endereço de Leandro, sendo que pelo transporte receberiam R$ 1.000,00

(um mil reais) cada um. Contou que estacionaram o veículo Palio em frente

a residência de Leandro e adentraram logo após ele ter acenado para que

eles entrassem. Disse que a droga ficou no carro e Wagnervoltou até o carro

para buscá-la.

Os demais Réus negaram a prática do crime tanto perante a

Autoridade Policial quanto em Juízo. Contudo, suas declarações são

desassociadas com os demais elementos de prova contidos nos autos.

A Ré Poliana Simões de Souza, ao ser interrogada perante o

Juízo, negou a prática dos crimes que lhe foram atribuídos, afirmando que

estava residindo em Sinop/MT, com Leandro, há cerca de um mês e que

nunca tinha percebido que Leandro pudesse ter algum envolvimento com

drogas. Sobre a balança encontrada em sua residência alegou que fora

coagida a mostrar o local em que estava guardada, dizendo que o objeto

sempre ficou em cima do armário.

O Réu Leandro Lemos Negrão Sampaio, por sua vez, em Juízo,

contou que ão sabia que os denunciados Wagner e Wanderson traziam droga

na mochila. Disse que Wandersonpretendia trocar seu veículo Palio por um

veículo Celta, motivo pelo qual teriam ido até a sua casa. Afirmou que

empreendeu fuga do local no momento da abordagem policial porque

pensou que fosse algum desafeto seu querendo lhe matar, tendo em vista que

os policiais estavam descaracterizados. Quanto ao dinheiro encontrado em

seu veículo, cerca de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quando ouvido perante a

Autoridade Policial, afirmou que tal quantia, de fato, era sua. No entando,

em Juízo, alegou que tinha apenas a quantia de R$ 1.800,00 (um mil e

oitocentos reais) guardados em sua casa. Em relação a balança de precisão,

asseverou que a teria adquirido na Bolivia, de onde conhecia Wanderson, da

época em que trabalhava no garimpo.

O Réu Wagner Barbosa Vericimo também negou em Juízo a

prática dos crimes narrados na denúncia. Contou que reside em Pontes e
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Lacerda/MT e que no dia dos fatos foi convidado por Wanderson para

conduzir seu veículo Pálio até Sinop/MT, haja vista que Wanderson não

possuía carteira de habilitação, pois ele pretendia trocá-lo por um veíulo

Celta. Asseverou que não conhecia Leandro e Poliana e que, ao chegar na

residência de ambos, Wanderson lhe pediu que fosse até o carro buscar a

mochila, afirmando que não sabia que nela haviam os pacotes de droga.

Muito embora os Réus Leandro, Poliana e Wagner, tenham

negado suas autorias delitivas, o Réu Wanderson foi categórico em afirmar

que ele e Wagner teriam sido “contratados” para transportar a droga

apreendida da cidade de Pontes e Lacerda/MT até a residência de Leandro,

nesta cidade de Sinop/MT, em troca do pagamento de R$ 1.000,00 (um mil

reais) a cada um.

Além disso, os policiais narraram o exato momento em que os

Acusados Wanderson e Wagner chegaram até a residência de Leandro,

ocasião em que foram flagrados com uma mochila contendo 6 (seis) pacotes

de pasta base de cocaína. Cumpre salientar que os laudos periciais de fls.

37/38 e 143/147 confirmaram a natureza entorpecente da substância

apreendida.

A Ré Poliana, por sua vez, foi quem indicou o local de sua

residência em que guardavam uma balança de precisão que, conforme laudo

pericial, continha resíduos da droga, o que demonstra a sua utilização pelos

denunciados.

Outrossim, o Acusado Leandro, perante a Autoridade Policial,

afirmou que a quantia de dinheiro apreendida em seu veículo, cerca de R$

6.000,00 (seis mil reais) em espécie, de fato lhe pertencia. No entanto,

quando ouvido em Juízo, alterou sua versão dizendo que apenas a quantia

de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) estava guardada em seu

automóvel.

Destarte, a afirmação de que os acusados fariam uma

negociação de permuta/compra e venda de veículo, em momento algum foi
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comprovada. Além disso, a afirmação de Leandro de que a balança

encontrada em sua residência teria sido adquirida por ele no período em

que trabalhou no garimpo não merece guarida, haja vista que no objeto

foram encontrados resquícios de droga, conforme já dito anteriormente.

Leandro também admitiu que já conhecia Wanderson antes do ocorrido, e

que o conheceu na Bolívia.

Assim, diante de todas as provas produzidas nos autos é possível

afirmar que caracterizada está a autoria e materialidade do fato típico e

antijurídico descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na modalidade dos

verbos “transportar” e “trazer consigo”, imputados aos denunciados.

Em relação a causa de aumento prevista no art. 40, VII, da Lei

de Drogas, verifica-se que esta deverá ser aplicada quando restar

demonstrado que o agente for o financiador da prática do crime.

In casu, fora encontrado no interior do veículo do denunciado

Leandro a quantia de cerca de R$ 6.000,00 (seis mil) reais, dinheiro que ele

não soube informar a origem e a destinação, levando a crer que seria

utilizado para o pagamento não só da droga apreendida, mas também da

quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) que seria paga a Wagner e

Wanderson, responsáveis pelo transporte da droga de Pontes e Lacerda/MT

até a sua residência, nesta cidade de Sinop/MT.

Quanto à imputação ao crime tipificado no art. 35 da Lei

11.343/06, também atribuído aos Acusados, esta não restou comprovada nos

autos, eis que a coautoria dos Réus na prática do crime de tráfico teria

ocorrido apenas no dia dos fatos, não havendo elementos hábeis a

demonstrar que agiam de forma associada e reiterada na prática do ilícito.

Logo, em havendo dúvidas da existência do crime, esta deve ser resolvida

em favor dos Réus, face ao princípio “in dubio pro reo”.” (SIC. - Sentença)

Ressai, portanto, que a embargante e seu companheiro, o

condenado Leandro Lemos Negrão Sampaio, receberam, em sua residência, a quantidade

6.120g (seis mil e cento e vinte gramas) de cocaína, trazida pelos, também condenados,
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WagnerBarbosa Vericimoe WandersonEzequiel dos Reis.

Volvendoa discussão cerne dos embargos infringentes,mantenho

o entendimento proclamando pela maioria dos julgadores que compunham a Primeira

Câmara Criminalna sessão de julgamento do dia 26 de agosto de 2014.

A adoção da causa de redução de pena proposta pela Lei Especial

de combate a traficância de substância entorpecente não encontra guarida neste

julgamento, haja vista que o recorrido, conforme expôs o arcabouço probatório, pratica

uma das condições negativas que o tornaria alvo da vantagem disposta na Lei n.º

11.343/2006 – dedicação à atividade criminosa.

Cabe assertar que a causa especial de diminuiçãode pena prevista

no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele

que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, em suma, para financiar sua

dependência química, e não para o agente que se dedica a atividade criminosa, fazendo-o

como meio de subsistência.

Desta feita, arrimamos o recorte da causa especial de diminuição

de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, em informações advindas da

Polícia Federal, a qual demonstra, inequivocamente, a dedicação da embargante a

mercancia de substâncias entorpecentes.

Inicialmente, destaco e reproduzo partícula do despacho

fundamentado proferido pela Autoridade Policial Federal, Alexandre Quevedo Ribeiro

(fls. 29 a 33):

“CONDIÇÕES E LOCAL DA PRISÃO:

Na data de 08/04/2012, foram realizadas investigações pelos

policiais da delegacia da polícia federal de Sinop com o objetivo de reprimir

o tráfico de drogas no norte do estado do Mato Grasso, tendo sido

verificado que em uma casa no Bairro Jardim Violetas seria um provável

ponto de recebimento de drogas, diante desta notícia foram realizadas

várias diligências neste final de semana sendo identificada qual seria a casa

onde seria entregue o entorpecente. Razão pela qual foi montada uma

equipe de policiais para realizar a vigilância nas proximidades da referida
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residência.

Durante a vigilância verificou-se a chegada de um Pálio,

branco, com características suspeitas com dois elementos dentro do veículo,

que ao descerem um dos elementos carregava uma mochila preta nas costas,

que o mesmo abriu o portão para adentrar a residência quando foi

surpreendido pela equipe policial que estava na vigilância. Dentro do pátio

da residência os elementos foram abordados, quando o dono da residência,

LEANDRO, viu que os policiais estavam no pátio e pulou o portão lateral

da residência para fugir, mas havia policiais na rua lateral, tendo em vista

que havia um portão na atrás da residência onde os suspeitos poderiam

fugir, que detiveram LEANDRO, já do lado de fora da residência e o

trouxeram para junto dos outros suspeitos.

A mochila foi revistada e foram encontrados 6 tabletes de pasta

base de cocaína pesando aproximadamente um quilo cada e uma quantia em

dinheiro de aproximadamente R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), momento

em que foi dada voz de prisão aos 3 suspeitos e todos foram algemados. Os

dois elementos que estavam dentro do Pálio branco e adentraram no pátio

de LEANDRO com a mochila contendo mais de 6 quilos de pasta base de

cocaína eram WANDERSON EZEQUIEL DOS REIS e WAGNER BARBOSA

VERICIMO.

POLIANA foi questionada sobre onde estaria a balança, que a

mesma retirou a balança de cima do armário da cozinha e entregou aos

policiais e neste momento foi convidado a presenciar as buscas o Sr.

VALDOIR, já no quarto de POLIANA, entre seus pertences pessoais, foi

encontrada a coronha da espingarda calibre .12, inquirida sobre onde

estaria o resto da arma, POLIANA baixou a cabeça e silenciou.

Inquirido sobre onde estava a espingarda, LEANDRO respondeu

que estava dentro da Fiat Strada Adventure, o Sr.VALDOIR foi convidado a

acompanhar a busca da arma de fogo dentro do referido veículo tendo

presenciado o momento em que a espingarda foi retirada de dentro do
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veículo, a mesma encontrava-se municiada, também foi encontrada, dentro

do mesmo veículo, uma pistola 9mm, também municiada e uma quantia em

dinheiro de aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais).

POLIANA foi algemada também em razão de ter conhecimento

de onde se encontrava a balança para pesar a droga, por ter sido

encontrada a coronha da espingarda calibre .12 junto a seus pertences

pessoais e também por ter conhecimento de que existiam outras armas no

local, naquele momento não se sabia quantas armas eram, razão pela qual a

mesma não poderia ficar andando pela casa enquanto os policiais

realizavam buscas para procurar mais drogas e armas na residência de

LEANDRO.

Posteriormente foi verificado que LEANDRO LEMOS NEGRÃO

SAMPAIO utilizava uma identidade aparentemente falsa, onde constava o

nome de LAUREANO, arrecada a droga, a balança, as armas, a identidade

aparentemente falsa e os veículos utilizados para atividade criminosa, os

presos foram conduzidos até esta delegacia de polícia federal.

Os bens apreendidos e a droga foram encaminhados a esta

delegacia da Polícia Federal em Sinop/MT.” (SIC FLS. 29 a 30).

Exsurge do relato policial que a embargante e seu amásio, ao

contrário do que salienta a defesa técnica, dedicavam-se à atividade criminosa, inclusive,

com a posse ilegal de arma de fogo, não obstante somente Leandro tenha sido condenado

como incurso as penas do artigo 16, inciso IV, do Estatuto do Armamento. É digno de

realce o dito pelo condenado WandersonEzequiel dos Reis à autoridade policial (fls. 22 a

23), que assertar ter transportado o entorpecente, da cidade de Pontes e Lacerda para

Sinop, a mando de Leandro, companheiro da Embargante, referindo-se a ele como

Rodrigo:

“QUE perguntado se conhecia RODRIGO, afirmou que sim,

pois uma vez na cidade de “San Inácio” na Bolívia esteve com ele num

hotel, onde beberam cerveja e que “RODRIGO” lhe tinha feito a proposta

de trazer entorpecente para Sinop; QUE naquela ocasião o negócio não deu
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certo e passado muito tempo recebeu um telefonema de “RODRIGO” para

trazer entorpecente para ele em Sinop, circunstância esta que culminou com

a sua atual prisão;” (SIC FLS. 23).

Outro fator que merece ser salientado é a quantidade e a natureza

do entorpecente constrito, circunstâncias judiciais preponderantes, previstas no artigo 42

da Lei de Drogas, e que, embora tenham sido citadas, não foram utilizadas na fase inicial

para balizar o cálculo da pena-base, eis que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 05

(cinco) anos.

Apreenderam-se na operação policial 06 tabletes de cocaína,

totalizando massa bruta de 6.120g (seis mil e cento e vinte gramas), atento-me também a

maneira como a droga estava acondicionada, pois não estava pronta para venda ao

usuário, seria necessário particiona, para a distribuição.

Por fim, saliento que se apreendeu em sua residência a quantia de

R$ 7.609,00 (sete mil, seiscentos e nove reais) em espécie, sem que tenha sido

comprovado a origem lícita do dinheiro, representando mais um elemento a confluir à

desvelar sua dedicação exclusivaa comercializaçãode entorpecente.

Tais fatores confluem para desvelar a dedicação à atividade

criminosa do apelado, eis que a disseminação ilegal de substância entorpecente era

complementação de sua renda mensal.

Nesta senda, preciso o escólio do Ministro Sebastião Reis Júnior

do Superior Tribunalde Justiça, no julgamento do habeas corpus n.º 183.152/SP:

“De plano, cumpre salientar que a mens legis da causa especial

de diminuição prevista no art. § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é

justamente punir, com menor rigor, o pequeno traficante, que não faz do

tráfico de drogas o seu meio de vida, mas que, cometendo um fato isolado

na sua vida, acaba por incidir na conduta típica prevista no art. 33 da

mencionada lei federal. Tanto é assim que exige, além da primariedade e

dos bons antecedentes, a não integração em organização criminosa e a não

dedicação a atividades delituosas.

Nessa linha de raciocínio, este Superior Tribunal consagrou o
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entendimento de que a expressiva quantidade de droga apreendida, aliada

a outras circunstâncias próprias do caso concreto, ora pode impedir a

incidência da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06, caso

em que estará evidenciada a dedicação à atividade criminosa

(Precedentes), ora como fator que, embora não impeça a aplicação da

causa de diminuição, será tomada como parâmetro para definir o

quantum da redução da pena (REsp n. 1.021.782/RS, Ministro Felix Fisher,

Quinta Turma, DJe 22/3/2010).” (HC 183152/SP, Rel. Ministro

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2012,

DJe 16/04/2012) (n.n.)

Ainda, reproduzo ementa advinda de recente julgamento

realizado na Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no

Agravo em Recurso Especial n.º 2014/0053876-6, sob a relatoria do Ministro Marco

Aurélio Belizze:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA

PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE

DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL

INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. NATUREZA, QUANTIDADE E

FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA. BIS IN IDEM. NÃO

OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS

FUNDAMENTOS.

1. A natureza, quantidade e a forma de acondicionamento de

entorpecente apreendido constituem fundamentos aptos a justificar a

fixação do regime fechado, sobretudo no presente caso, em que foram

apreendidas 8,1g de cocaína, distribuídas em 21 pequenos frascos de

material plástico incolor, ostentando a inscrição "PÓ 10 C.V.R.L", bem

como o desenho colorido do super-herói de quadrinhos "SUPERMAN" .

2. Não há se falar em bis in idem se o regime fechado foi fixado

com base nas circunstâncias do caso concreto e a minorante do art. 33, § 4º,
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da Lei n. 11.343/2006 deixou de ser aplicada por dedicar-se o agravante à

traficância.

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

AREsp 484.756/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,

QUINTATURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 12/06/2014) (n.n.).

Para complementar, como membro da Primeira Câmara Criminal,

ressalvado o entendimento do Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, mantenho tal

posição, conforme as seguintes ementas:

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI

DE N.º 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR 1 –

NULIDADE ABSOLUTA – INFORMAÇÕES INVERÍDICAS PRESTADAS

AO RELATOR DO HABEAS CORPUS N.º 08.771/2013 – AUSÊNCIA DE

PATRONOCONSTITUÍDO À ÉPOCA – INOCORRÊNCIA – QUANDO DA

CONFECÇÃO DAS INFORMAÇÕES O RÉU ERA ASSISTIDO POR

ADVOGADO POR ELE CONSTITUÍDO E DEFENSORIA PÚBLICA –

PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR 2 – NULIDADE ABSOLUTA –

LAUDO PERICIAL SUBSCRITO POR APENAS UM PERITO OFICIAL –

INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO

159, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PELA VIGÊNCIA DA LEI N.º

11.690/2008 – PREAMBULAR REJEITADA – PRELIMINAR 3 –

NULIDADE ABSOLUTA – DENÚNCIA EXTEMPORÂNEA – MERA

IRREGULARIDADE – PREAMBULAR REJEITADA – MÉRITO –

REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA

PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – HIGIDEZ DO DEPOIMENTO DE

MILICIANOS – INVESTIGAÇÃO PRÉVIA – AGÊNCIA REGIONAL DE

INTELIGÊNCIA DO COMANDO REGIONAL I, DA POLÍCIA MILITAR

DO ESTADO DE MATO GROSSO – DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA

PARAA CONDUTADESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI N.º 11.343/2006 –

INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E HARMONICO
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QUANTO A MERCANCIA – FINALIDADE EXCLUSIVA PARA USO

PRÓPRIO NÃO DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –

DOSIMETRIA DA PENA – SEGUNDA FASE – RECONHECIMENTO DA

CONFISSÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – CONFIRMAR TÃO

SOMENTE A PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE NÃO TRADUZ EM

ASSUNÇÃO AUTORIA DO CRIME A ELE IMPUTADO – PLEITO

REJEITADO – TERCEIRA FASE – INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL

DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS –

ÓBICE ANTE AO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS –

DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – INVESTIGAÇÃO

POLICIAL PRÉVIA – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E

APREENSÃO E PRISÃO PREVENTIVA – MERCANCIA DE

SUBSTÂNCIAS ESTUPEFACIENTES COMO MEIO DE

SUBSISTÊNCIA – RELEVANTE ESPECTRO DO TRÁFICO –

APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIA DE DINHEIRO EM

ESPÉCIE SEM COMPROVAÇÃODE ORIGEM – INVIABILIDADE DA

MINORANTE – EX OFFICIO – DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA

FASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE, MOTIVOS E

CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RECORTADAS – JUSTIFICAÇÃO

EMPREGADA A CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO FORAM ALOCADAS À

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREPONDERANTE DE QUANTIDADE DE

ENTORPECENTES – ARTIGO 42, DA LEI DE DROGAS – PENA-BASE

IMPOSTA EM 05 (CINCO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES – PENA

PROVISÓRIA TIDA COMO DEFINITIVA – REGIME PRISIONAL

FECHADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, § 2º, ALÍENA ‘A’ E § 3º,

DO CÓDIGO PENAL – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREPONDERANTE

DESFAVORÁVEL – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – 1,860 KG

(UM QUILO E OITOCENTOS E SESSENTA GRAMAS) DE CANNABIS

SATIVA L – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – NÃO PREENCHIMENTO DO
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REQUISITO OBJETIVO TEMPORAL – ARTIGO 44, INCISO I, DA LEI

MATERIAL PENAL – RECURSO IMPROVIDO, E DE OFÍCIO,

RETIFICADA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA,

MINORANDO A EXASPERAÇÃO DA PENA INICIAL PARA 03 (TRÊS)

MESES ACIMA DO MÍNIMO COMINADO AO TIPO, ANTE A

EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL

Suposta inverdade contida nas razões das informações prestadas

pela autoridade judiciária acoimada de coatora, ao Desembargador Relator

requisitante daquelas, não configura nulidade processual, mais ainda

quando se comprovou objetivamente que, o cerceamento de defesa suscitado

inexistiu, sendo cristalino que o agente à época dos fatos, estava sendo

representado judicial em seus interesses. Inclusive, registra-se que dava-se

em duas frentes, por patrono constituído, atuando na via estreita do

mandamus constitucional, visando sua liberdade provisória, e na ação de

conhecimento condenatória, sendo defendido pela Defensoria Pública do

Estado de Mato Grosso.

“2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se

manifestou no sentido de que a exigência de dois peritos para a realização

do exame definitivo de substância toxicológica se restringe à hipótese em

que o laudo é feito por peritos não-oficiais.

3. O advento da Lei 11.690/08, que alterou o art. 159 do Código

de Processo Penal, com vigência a partir de 9/6/08, consolidou o

entendimento de que "O exame de corpo de delito e outras perícias serão

realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior". (RHC

26.193/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA,

julgado em 01/10/2009, DJe 03/11/2009)”

Não constitui ilegalidade a denúncia ofertada fora do prazo

prescrito pelo Código de ProcessoPenal, no mais, Por fim, convém ressaltar

que o encerramento da instrução criminal com a prolação do édito

condenatório, torna a matéria em questão superada, conforme entendimento
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do Superior Tribunal de Justiça (v. g. HC 162.238/MG, Rel. Ministro

SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe

01/08/2013).

Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto

probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva

do crime, cabendo ressaltar que o depoimento das testemunhas constituem

meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando

concatenado e congruente com as demais provas coligidas nos autos,

inclusive com a confissão espontânea sub judice.

Inexistindo nos autos elementos a indicarem que a substancia

apreendida seria para consumo próprio, e, se quantidade droga e forma de

acondicionamento ao lado das circunstâncias fáticas e da prova testemunhal

produzida, denotem a pratica da mercancia, resta inviabilizado o

acolhimento tese defensiva de desclassificação.

Implica para a concessão da circunstância atenuante de pena de

confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, da Lei

Material Penal, a assunção da responsabilidade criminal, trazendo

elementos verídicos e que se harmonizam com as demais provas colhidas,

demonstrando dizer a verdade. No caso, assumir a propriedade do

entorpecente não traduz em concessão automática, pois, visou a

desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, da Lei de Drogas.

A primariedade e os bons antecedentes do réu não obrigam a

concessão da benesse subjetiva prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei n.º

11.343/2006 , mais ainda, quando a realidade delitiva e demais elementos

concretos colhidos no curso da persecutio criminis, evidenciam a

impropriedade da concessão, pois, remanesce induvidosa a dedicação do

agente à atividade criminosa, conforme elementos colhidos previamente

pelo departamento de inteligência da Polícia Militar e corroborado pela

apreensão de quantidade relevante de entorpecente – 1.860kg (um mil e

oitocentos e sessenta gramas) de Cannabis Sativa l – e de considerável
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quantia de dinheiro em espécie – R$ 2.040,95 (dois mil e quarenta reais e

noventa e cinco centavos –, sem comprovação de origem lícita.

Evidenciado nos autos que as circunstâncias judiciais de

culpabilidade, motivos e consequências do crime foram valoradas de forma

equivocada, pois, em dissonância com elementos coligidos aos autos,

imperioso o recorte destas.

Constatando-se que a circunstancia judicial de circunstâncias

do crime foi aferida em desfavor do recorrente, de maneira equivocada,

impõe-se a correção do equívoco perpetrado, entretanto, sua fundamentação

não deve ser marginalizada, haja vista que seu conteúdo presta para

fundamentar a circunstância judicial preponderante de quantidade de

entorpecente, com previsão no artigo 42, da lex specialis. Manobra essa

perfeitamente possível, eis que o contexto está descrito na fundamentação

da primeira fase da dosimetria da pena, não se tratando de inovação por

parte desta Corte de Justiça.

Ainda que se considere inidônea a fundamentação empregada a

algumas circunstâncias judiciais que exasperaram a pena-base –

culpabilidade e antecedentes criminais –, é de rigor a manutenção da

exasperação da pena em menor quantum, quando existir circunstância

judicial remanescente, dotada de fundamentação legítima – quantidade de

entorpecente –.

Impõe-se o regime prisional fechado ao agente condenado a

censura penal superior a 04 (quatro) anos de reclusão, que tenha sido

aferida a seu desfavor, ao menos uma circunstância judicial, conforme o

preceituado pelo § 3º, do artigo 33, da Lei Material Penal.

Embora aceito pela jurisprudência a substituição da pena

privativa de liberdade por restritiva de direito a delitos de tráfico de

entorpecente, há de se conhecer o preenchimento dos requisitos previstos no

artigo 44 do Código Penal. que, na situação, não permitem a substituição.”

(Ap, 12288/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA
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TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 175042/2014 (OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO 96031/2013 - CLASSE: CNJ-417) COMARCA DE SINOP

CRIMINAL, Data do Julgamento 19/12/2014, Data da publicação no DJE

22/01/2015).

Ante ao exposto, rejeito os embargos infringentes opostos por

Poliana Simões de Souza, mantendo o entendimento proclamado por maioria, pela

Primeira Câmara Criminal deste sodalício, que afastou a incidência do § 4º do artigo 33

da Lei Drogas.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(REVISOR)

De acordo com o voto do douto relator.

V O T O

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

De acordo com o relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO(2º VOGAL)

De acordo com o voto do eminente relator.
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TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 175042/2014 (OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO 96031/2013 - CLASSE: CNJ-417) COMARCA DE SINOP

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (3º

VOGAL)

Perfilhona mesma linha, dando provimento aos embargos.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (4º

VOGAL)

De acordo com o voto do relator.
.
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TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 175042/2014 (OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO 96031/2013 - CLASSE: CNJ-417) COMARCA DE SINOP

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. RUI RAMOS RIBEIRO (Relator), DES. LUIZ

FERREIRA DA SILVA (Revisor), DES. MARCOS MACHADO (1º Vogal), DES.

PEDRO SAKAMOTO (2º Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (3º

Vogal) e DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA(4º Vogal), proferiu a seguinte decisão:

POR MAIORIA DESPROVERAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO

DO RELATOR,VENCIDOO 3º VOGAL.

Cuiabá, 06 de agosto de 2015.

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

DESEMBARGADORRUI RAMOS RIBEIRO - RELATOR

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

PROCURADORDE JUSTIÇA
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