
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 56623/2015 (OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO Nº 69748/2014 - CLASSE CNJ-417) COMARCA DE TANGARÁDA
SERRA

EMBARGANTE: SIRLENE LOPES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 56623/2015
Data de Julgamento: 1º-10-2015

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO

DE DROGAS – PRETENDIDA A PREVALÊNCIADO VOTO VENCIDO

QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL –

IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO VOTO VENCEDOR QUE

APLICOU A FRAÇÃO DE ½ (METADE) PARA A CAUSA DE

DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 –

APLICAÇÃO ESCORREITA – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE

ENTORPECENTE APREENDIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilegalidade a ser sanada na terceira etapa da dosimetria,

pois não obstante a quantidade de droga apreendida (22 trouxinhas de

cocaína + 1 porção de 51g de cocaína) não seja considerada vultosa, também

não pode ser considerada ínfima, de modo que o percentual em ½ (metade)

de aumento da pena deve ser mantido, uma vez que tais elementos

[quantidade e qualidade do entorpecente] que não foram analisados para a

exasperação da pena-base na primeira fase dosimétrica.
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EMBARGANTE: SIRLENE LOPES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos infringentes interpostos por Sirlene Lopes

em face do acórdão prolatado pela Primeira Câmara Criminaldesta Corte de Justiça, que,

por maioria, deu provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério

Público, autuado sob n. 69.784/2014, nos termos do voto do relator, Desembargador Rui

Ramos Ribeiro.

Nas razões recursais juntadas às fls. 238v/241v, a embargante

postula a prevalência do voto vencido, exarado pelo Desembargador Rondon Bassil

Dower Filho, que, na condição de revisor, negou provimento às irresignações do Parquet

para manter a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da

Lei n. 11.343/2006 no seu grau máximo, tendo em vista que “cumpriu a apelada

considerável fração da pena imposta em regime muito mais rigoroso que o

estabelecido, por readequação, no acórdão recorrido (...) levando-se em conta o tempo

de pena cumprido mediante comparecimentos mensais ao juízo, de 09 meses, tem-se que

foram cumpridos, ao todo, 01 ano, 10 meses e 25 dias, quase a totalidade, pois, da

pena readequada em segundo grau”. (Fl. 241, destaques no original)

Nas contrarrazões de fls. 245/248, a Procuradoria-Geral de

Justiça manifestou-sepelo desprovimento dos vertentes embargos.

O juízo de admissibilidade foi exteriorizado à fl. 251,

oportunidade na qual o Desembargador Rui Ramos Ribeiro, relator do recurso de

apelação retrocitado, determinou a distribuiçãodestes embargos na forma regimental.
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É o relatório.

Após o pedido de dia pelo revisor, determino a intimação da

Defensoria Pública de todos os atos do processo, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei

Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.

P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. MAUROVIVEIROS

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

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

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que as divergências no voto condutor,

prolatado pelo relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro e no voto vencido, exarado

pelo Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, na condição de revisor, referem-se à

dosimetria da sanção cominada à embargante, especificamenteem relação à aplicação da

fração da causa de diminuiçãode pena do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Da análise deste caderno processual, vê-se que estes embargos

infringentes não devem ser providos, devendo, por conseguinte, prevalecer o voto

vencedor, porquanto não obstante a quantidade de droga apreendida (22 trouxinhas de

cocaína + 1 trouxa de 51g de cocaína) não seja considerada tão vultosa, também não

pode ser considerada ínfima, há elementos nos autos que denotam que a embargante

estaria praticando a traficância há algum tempo, uma vez que os policiais responsáveis

pela sua prisão declararam que receberam informação do Serviço de Inteligência, de que

na residência dela funcionava uma “boca de fumo”, pois o “Copom recebia ligações de

denúncias contra as suspeitas por venda de droga diariamente”.

Assim, considerando que o voto vencedor, prolatado pelo
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Desembargador Rui Ramos Ribeiro, na condição de relator, deu provimento ao recurso

do MinistérioPúblico para aplicar a causa de diminuiçãode pena do § 4º do art. 33 da Lei

Antidrogas, na fração de ½ (metade), tem-se que essa é a solução mais acertada,

considerando que a quantidade de entorpecentes não foi utilizada na primeira etapa da

dosimetria penal.

Insta esclarecer, ainda nessa senda, que o Superior Tribunal de

Justiça, tem mantido a valoração da quantidade de droga apreendida na terceira etapa

dosimétrica, quando não utilizada para exasperar a pena-base, consoante se infere do

aresto abaixo ementado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS.

MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006.

QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VALORAÇÃO NA TERCEIRA

ETAPA DA DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL DIVERSO DO

FECHADO. OBSERVÂNCIA DO ART. 33, § 3º, DO CP. SUBSTITUIÇÃO

DA PENA PRIVATIVADE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

DECLARAÇÃO INCIDENTAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

PERMUTA EM TESE ADMITIDA. ORDEM PARCIALMENTE

CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência firmou o entendimento de

que, como o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros

para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da

Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da

minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal

e, especialmente, o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. 2. Não há

ilegalidade a ser sanada na terceira etapa da dosimetria, pois o Tribunal

de Justiça de origem destacou, para manutenção do percentual de 1/2 de

aumento da pena, a quantidade e a natureza dos entorpecentes

apreendidos, elementos que não foram analisados para a exasperação da

pena-base. 3. Mesmo para os crimes hediondos ou os a eles equiparados,

cometidos na vigência da Lei n. 11.464/2007, a escolha do regime inicial de
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cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da pena

imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis,

bem como as demais peculiaridades do caso concreto, para que, então, seja

escolhido o regime carcerário que se mostre o mais adequado para a

prevenção e a repressão do delito perpetrado. 4. No caso, o Tribunal

estadual, após registrar que "o regime inicial fechado decorre de texto

expresso de lei" (fl. 214), asseverou que "a grande quantidade de drogas

apreendidas em poder de GERSON mostra-se incompatível com o regime

semiaberto" (fl. 214). 5. Por se tratar de pena privativa de liberdade inferior

a 4 anos de reclusão, a Corte local deveria ter analisado a possibilidade de

impor o regime inicial aberto de cumprimento da pena (art. 33, § 2º, "c", do

Código Penal) ou, diante das circunstâncias do caso concreto (como a

quantidade e natureza das drogas apreendidas), haver fixado regime mais

gravoso - semiaberto, e não o fechado. 6. Assim, à vista da pena final

aplicada (2 anos e 6 meses de reclusão) e da quantidade e da natureza das

drogas (15 papelotes de cocaína e mais 15 papelotes de cocaína na forma

de crack, com peso aproximado de 15g), consideradas pelo Tribunal a quo

para afastar a possibilidade de iniciar o cumprimento da pena em regime

mais brando, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto, a teor do art.

33, § 3º, do Código Penal, c/c o art. 42 da Lei de Drogas. 7. Ante a

declaração de inconstitucionalidade, pela Corte Suprema, da expressão

"vedada a conversão em penas restritivas de direitos", constante do § 4º do

art. 33 da Lei n. 11.343/2006, bem como da expressão "vedada a conversão

de suas penas em restritivas de direitos", contida no art. 44 do mesmo

diploma normativo, mostra-se possível, em princípio, proceder-se à

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos

condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, mesmo que

perpetrado já na vigência da Lei n. 11.343/2006. 8. Para tanto, devem ser

preenchidos, cumulativamente, os requisitos objetivos e subjetivos exigidos
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no art. 44 do Código Penal, não sendo possível negar a benesse com base na

hediondez e na gravidade abstrata do crime de tráfico, consoante hodierno

entendimento dos tribunais superiores. 9. Como a condenação do paciente

não transitou em julgado, cabe ao Tribunal de origem avaliar a

possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

direitos, pois não procedeu, anteriormente, à análise dos elementos

concretos constantes dos autos, à luz do preconizado no art. 44 do Código

Penal. 10. Ordem concedida, de ofício, para fixar o regime inicial

semiaberto para o cumprimento da reprimenda e para determinar ao

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que verifique o eventual

preenchimento, pelo paciente, dos requisitos objetivos e subjetivos

necessários à concessão da substituição da pena privativa de liberdade por

restritivas de direitos, consoante o disposto no art. 44 do CP. (STJ – HC

315.517/SP – Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz – Órgão julgador:

Sexta Turma – Julgamento: 26/05/2015 – Publicação: DJe 02/06/2015).

Destaquei.

Cumpre registrar, por importante, que não há qualquer

irresignação por parte da embargante com relação às providências adotadas de ofício no

julgamento do recurso de apelação em alusão, tanto em relação à alteração do regime de

cumprimento de pena para o aberto, quanto no que alude à substituição da pena privativa

de liberdade por duas restritivas de direitos, não havendo, portanto, qualquer análise a ser

ponderada no tocante a essas teses.

Por outro viés, no que diz respeito à alegação de que a

embargante já cumpriu na íntegra sua sanção, tanto que o Juízo das Execuções Penais

declarou extinta a pena pelo seu cumprimento integral, o certo é que aquele magistrado

laborou em equívoco, tendo em vista que, a sentença condenatória não havia transitado

em julgado, de modo que havia sido expedida, tão somente, a guia de execução

provisória, que deu origem ao processo executivo de pena n. 611-82.2012.811.005

(código 141282).
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Demais disso, havendo recurso interposto pelo Ministério

Público, é forçoso concluir que a pena fixada por ocasião do édito condenatório pelo

juízo de origem, poderia ser recrudescida, o que de fato aconteceu, não havendo,

portanto, qualquer ilegalidade no desarquivamento daquele feito, para a continuação do

cumprimento da sanção nos moldes cominados no recurso de apelação acima referido e

mantida neste voto.

Posto isso, nego provimento a estes embargos infringentes,

mantendo, por conseguinte, a prevalência do voto do Desembargador Rui Ramos Ribeiro

que, na condição de relator do apelo, deu provimento ao recurso do Ministério Público

e aplicou a causa de diminuiçãode pena disposta no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas na

fração de 1/2 (metade), readequando, por conseguinte, a pena cominada a Sirlene Lopes

em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicialaberto, e 200 (duzentos)

dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época

dos fatos, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de

direitos a serem estabelecidaspelo Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

(REVISOR)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

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

De acordo com o voto do relator.
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V O T O

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

De acordo com o voto do relator.

V O T O

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

VOGAL)

Voto pela divergência;provejo os embargos opostos.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTOGIRALDELLI (4º VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

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

VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

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

De acordo com o voto do relator.
.
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A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA

DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato

Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da

Turma Julgadora, composta pelo DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(Relator), DES.

ALBERTO FERREIRA DE SOUZA (Revisor), DES. MARCOS MACHADO (1º

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

FILHO (3º Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (4º Vogal), DES. JUVENAL

PEREIRA DA SILVA(5º Vogal) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (6º Vogal), proferiu a

seguinte decisão: POR MAIORIA, DESPROVEU OS EMBARGOS, NOS

TERMOS DO VOTODO RELATORE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER

DA DOUTAPROCURADORIA; VENCIDOO 3º VOGALQUE O PROVEU.

Cuiabá, 1º de outubro de 2015.

------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORLUIZ FERREIRA DA SILVA- RELATOR

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