
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 51743/2014(OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO Nº 153283/2013 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA DE
PRIMAVERADO LESTE

EMBARGANTE: MARIA DAS MERCES ALVESGONZAGA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 51743/2014
Data de Julgamento: 04-09-2014

E M E N T A

PROCESSO PENAL – EMBARGOS INFRINGENTES –

TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO DE PREVALÊNCIADO VOTO

VENCIDO NO QUE TANGE AO AFASTAMENTODA REINCIDÊNCIA

E AO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –

IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA MANIFESTA – REGISTRO DE

GUIA DE EXECUÇÃO PENAL EM FOLHA DE ANTECEDENTES

CRIMINAIS – ÓBICE AO BENEFÍCIO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.

11.343/06 – EMBARGOS DESPROVIDOS.

O registro de Guia de Execução Penal em folha de antecedentes

criminais,distribuída em data anterior ao fato delitógeno descrito na espécie,

tem o condão de evidenciar a reincidência, ainda que omissa a data do

trânsito em julgado do decreto condenatório, fator a obstaculizar, às

expressas, a benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.
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EMBARGANTE: MARIA DAS MERCES ALVESGONZAGA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de embargos infringentes interpostos por

Maria das Mercedes Alves Gonzaga, em face do acórdão prolatado pela Primeira

Câmara Criminal desta Corte de Justiça, que, por maioria, negou provimento ao recurso

de apelação criminal autuado sob n. 153.283/2013, nos termos do voto do revisor,

Desembargador Paulo da Cunha, mantendo a condenação que lhe foi imposta de 6 (seis)

anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 616 (seiscentos e

dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas capitulado no art. 33,

caput, da Lei n. 11.343/06.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 221/229, a embargante

postula a prevalência do voto vencido, da lavra do Desembargador Rondon Bassil Dower

Filho, que, atuando como relator, malgrado tenha negado provimento ao apelo, extirpou

de ofício a agravante da reincidênciae lhe aplicou a causa de diminuiçãode pena do § 4º

do art. 33 da Lei Antidrogas, redimensionandoa sanção para 1 (um) ano e 8 (oito) meses

de reclusão, em regime aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo, na

sequência, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem

estabelecidaspelo Juízo das Execuções Penais.

Em resposta ao recurso, às fls. 233/237, o Promotor de Justiça

Amarildo Cesar Fachone, em substituição legal, postula o desprovimento destes

embargos, sustentando que “a embargante limita-se a refutar a folha de antecedentes

criminais, sem trazer aos autos qualquer documento capaz de desconstituir a

legitimidade das informações contidas no referido registro.”.
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O juízo de admissibilidade foi exteriorizado à fls. 240,

oportunidade na qual o Desembargador Paulo da Cunha, revisor do recurso de apelação,

determinou a distribuiçãodestes embargos na forma regimental.

É o relatório.

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. LUIZ FERREIRA DA SILVA(RELATOR)

Egrégia Turma:

Como dito no relatório, o embargante postula a prevalência do

voto vencido, da lavra do Desembargador Rondon Bassil Dower Filho que, embora tenha

negado provimento ao recurso de apelação acima citado, extirpou de ofício, a agravante

da reincidência e aplicou a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei

Antidrogas, readequando a dosimetria da pena que lhe foi fixada nos seguintes termos:

“(...) II – Embora a defesa não tenha se insurgido contra a

aplicação da pena, peço vênia para analisar, de ofício, a dosimetria da pena

levada a efeito pelo juiz “a quo”.

A pena base foi fixada no mínimo legal, devendo ser mantida.

Em razão do reconhecimento da agravante da reincidência,

aumentou-se a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses e 116 (cento e

dezesseis) dias-multa, chegando à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de

reclusão e 616 (seiscentos e dezesseis) dias-multa, a qual se tornou
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definitiva.

O juiz sentenciante, contudo, deixou de indicar a certidão de

antecedentes criminais por ele utilizada para o reconhecimento da

reincidência e, analisando detidamente os autos, não logrei encontrar

alguma que pudesse ser utilizada como tal.

As certidões de fls. 70/72, utilizadas para negar o

reconhecimento do tráfico privilegiado, não contêm a data do trânsito em

julgado da decisão. Na certidão de fl. 72, é bom ressaltar, não há sequer

notícia de condenação.

Desta forma, afasto a circunstância agravante da reincidência,

devendo a pena ser mantida no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de

reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Necessário, por outro lado, o reconhecimento do tráfico

privilegiado, previsto no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, pois o juiz “a

quo” deixou de aplica-lo apenas em razão das certidões de fls. 70/72 que,

como mencionado, são imprestáveis para comprovar os maus antecedentes e

a reincidência.

Por essa razão, aplico a causa de diminuição de pena do tráfico

privilegiado no seu patamar máximo, de 2/3 (dois terços), encontrando a

pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e

seis) dias-multa, a qual se torna definitiva, à míngua de outras

circunstâncias ou causas que possam alterar esse “quantum”.

O valor da pena pecuniária deverá ser fixado unitariamente à

razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,

valor mínimo previsto em lei, diante da omissão do juiz sentenciante, que não

fixou qualquer valor.

Em consequência, atento às diretrizes do art. 33 e seus

parágrafos do Código Penal, fixo o regime inicial aberto para cumprimento

da pena privativa de liberdade, bem como, em face do preenchimento dos
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requisitos previstos no art. 44 do mesmo Diploma, procedo à substituição

desta por duas restritivas de direito, a serem estabelecidas e fiscalizadas

pelo juízo da execução. (...)”. (Fls. 212/213). Destaques no original.

Por sua vez, o voto condutor do julgamento invectivado, exarado

pelo revisor, Desembargador Paulo da Cunha, desacolheu a modificação de ofício da

sanção, justificandoseu posicionamento desta forma:

(...) Na sessão anterior dia 11/03/2014, embora tenha realizado

a revisão e concluído pelo desprovimento do apelo, assim como o douto

Relator, vi-me surpreendido pelo redimensionamento da pena de ofício,

razão porque pedi vistas dos autos para analisar esta questão em específico

(dosimetria da pena).

Pois bem. A apelante, condenada pelo delito de tráfico de

drogas, teve a pena base estabelecida no mínimo legal, ou seja, em 05

(cinco) anos de reclusão. Na segunda fase foi reconhecida a agravante da

reincidência, elevando a reprimenda ao patamar de 06 (seis) anos e 02

(dois) meses de reclusão, além do pagamento de 616 (seiscentos e dezesseis)

dias multa, tornando-a definitiva neste limite.

Não foi concedida a causa especial de redução da pena (§ 4º, do

art. 33, da Lei de Drogas) porque a juíza concluiu que a ré é reincidente,

não preenchendo, portanto, os requisitos necessários ao benefício.

O ilustre Relator reformou a pena porque entendeu que não

estava suficientemente demonstrada a existência de maus antecedentes ou

reincidência, o que lhe levou a alterar as fases segunda e terceira da

dosimetria.

Entretanto, analisando as folhas de antecedentes (fls. 70/72) é

possível constatar a existência de guia de execução penal, para execução da

pena definitiva de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática

do crime de estelionato, distribuído em 06/04/2009.

Embora não conste a data do trânsito em julgado, é certo que
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enquanto pendente execução de pena, o réu será reincidente, pois esta

somente desaparecerá após 05 (cinco) anos da extinção da punibilidade,

conforme dispõe o artigo 64, I, do Código Penal.

Assim, não visualizo ilegalidade na dosimetria da reprimenda,

de modo que deixo de modificá-la, limitando-se a apreciar a questão

deduzida no apelo.

Por esta razão, com a vênia do Relator, nego provimento ao

apelo e desacolho a modificação da reprimenda de ofício.”

Verifica-se, dos excertos acima reproduzidos, que assiste

razão a embargante, no que diz respeito à prevalência do voto vencido no ponto que, de

ofício, excluiu a agravante da reincidência,porque, não obstante haja, no feito, extrato de

antecedentes criminaisnoticiando a existênciade processo executivo de pena em desfavor

dela (guia de execução registrada sob o código 62104), este documento, juntado à fl. 70,

não atesta a data do trânsito em julgado da respectiva decisão, daí por que não há como

verificar a presença, ou não, dos requisitos necessários para a configuração da citada

agravante nos termos no art. 63 do Código Penal, impossibilitando, assim, o seu

reconhecimento.

Sobre o tema, eis o entendimento do Tribunalda Cidadania:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I E II, DO

CÓDIGO PENAL. (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.

INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2) AGRAVANTE.

REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR SEM TRÂNSITO EM

JULGADO. ILEGALIDADE. AFASTAMENTO. (3) AUSÊNCIA

APREENSÃO DA ARMA DE FOGO UTILIZADA. IRRELEVÂNCIA. (4)

MAJORANTES.

QUANTUM DE ACRÉSCIMO. SÚMULA Nº 443 DESTA

CORTE. ILEGALIDADE MANIFESTA. (5) WRIT NÃO CONHECIDO.

ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
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1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do

habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia

constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi

impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial.

2. É imprescindível o trânsito em julgado de condenação

anterior, nos termos do artigo 63 do Código Penal, além de outros

requisitos (art. 64, I e II, do CP), para que seja reconhecida a agravante da

reincidência. Na espécie, não havia transitado em julgado a condenação

anterior do paciente.

3. A Terceira Seção pacificou o entendimento no sentido da

desnecessidade de apreensão e perícia da arma de fogo para que seja

configurada a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código

Penal, desde que os demais elementos probatórios demonstrem sua

utilização na prática do delito. Ressalva de entendimento da relatora.

4. Em se tratando de roubo com a presença de mais de uma

causa de aumento, o acréscimo requer devida fundamentação, com

referência a circunstâncias concretas que justifiquem um aumento mais

expressivo, não sendo suficiente a simples menção ao número de majorantes

presentes. Súmula n.º 443 desta Corte. Ilegalidade flagrante.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a

fim de afastar a incidência da agravante da reincidência, bem como reduzir

a exasperação da pena pelas majorantes para a fração de 1/3 (um terço),

tornando a reprimenda definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de

reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença

e do acórdão. (STJ - HC 238.067/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis

Moura, Sexta Turma, julgado em 11/03/2014, DJe 24/03/2014). Destaquei.

HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO.
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CONDENAÇÃO. AGRAVANTE. ART. 61, I, DO CP. RECONHECIMENTO.

RÉU COMPROVADAMENTE REINCIDENTE. CERTIDÃO CARTORÁRIA

E FOLHA DE ANTECEDENTES. EMISSÃO PELA SECRETARIA DE

ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. DOCUMENTOS

IDÔNEOS. AGRAVAMENTO DA PENA DEVIDO. ILEGALIDADE NÃO

DEMONSTRADA.

1. As condenações anteriores transitadas em julgado antes da

prática do delito objeto do presente writ, ocorridas dentro do prazo de 5

(cinco) anos do art. 64, I, do CP,são caracterizadoras da reincidência.

2. A certidão de antecedentes criminais exarada pela Secretaria

de Estado de Justiça e Segurança Pública é documento hábil para

comprovar a reincidência, quando contém as informações necessárias

para esses fins, tais como número da ação penal, tipo de crime, data da

condenação, quantidade de pena imposta e trânsito em julgado da

sentença condenatória. (...). (STJ – HC 190.467/MS – Relator: Ministro

Jorge Mussi – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 09/08/2011 –

Publicação:DJe 25/08/2011). Destaquei.

Destaque-se, por necessário, que não se exige uma certidão

formal para a caracterização da reincidência, bastando para tal desiderato: a

existência de outros elementos probatórios seguros, sendo imprescindível, contudo,

que o órgão acusador instrua o feito com a prova da existência de condenação onde

seja certificado a data do trânsito em julgado anterior, o que não ocorreu na espécie

versanda.

Por outro lado, quanto ao pedido de predominância do voto

sobrepujado no que diz respeito à aplicação da causa de diminuiçãode pena trazida no §

4º do art. 33 da Lex em referência, é forçoso reconhecer que a insurgênciada embargante

não merece acolhimento, isso porque, como é de trivial sabença, para fazer jus à referida

causa redutora de pena, o condenado deve preencher concomitantemente os requisitos

previstos no citado dispositivo legal.
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Impende ressaltar, ainda nesse diapasão, que a intenção do

legislador, ao elaborar a minorante do § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o

traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe

benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção

e reprovação do delito.

Renato Marcão, ao comentar o alcance da causa especial de

redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida,

ao afirmar que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao

magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a

poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando

tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP,

na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela

aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à

traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial

pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc.,

recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de

cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer

reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo §

4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de

buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das

situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a

afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida, esta se resolverá em

benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os

requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a
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benesse. (In Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p.

200/201).

O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando matéria similar à

discutida nesta irresignação, teve a oportunidade de decidir:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE.

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE

DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006.

FALTA DOS PRESSUPOSTOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES

CRIMINOSAS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO

FÁTICO-PROBATÓRIO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO.

VEDAÇÃO LEGAL. MANIFESTA ILEGALIDADE. PARECER ACOLHIDO

NO PONTO.

1. É inadmissível a impetração de habeas corpus como

sucedâneo do meio próprio cabível.

2. Neste âmbito, inviável o revolvimento aprofundado de

elementos probatórios para desconstituir a conclusão do Tribunal a quo.

3. São requisitos para que o condenado faça jus à aplicação da

causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.

11.343/2006: ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a

atividades criminosas nem integrar organizações criminosas.

4. De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores,

não há mais espaço para a fixação do regime fechado para o início do

cumprimento da pena privativa de liberdade com base apenas na vedação

contida no art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990.

5. A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a

pena aplicada permite exige motivação idônea, mesmo em se tratando de

crime hediondo ou a ele equiparado.

6. No caso, não há como afastar a conclusão do Tribunal local

de que o paciente se dedica a atividades criminosas e, por isso, é inaplicável
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a causa especial de redução de pena (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). O

fundamento para a fixação do regime fechado, contudo, foi exclusivamente o

impedimento legal, o que não constitui motivação suficiente.

7. Writ não conhecido. Ordem concedida de ofício, tão somente

para determinar ao Juízo das Execuções a tarefa de verificar o regime

prisional mais adequado ao paciente, à luz das balizas delineadas pelo art.

33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. (STJ - HC 252.914/SP, Rel. Ministro

Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/05/2014, DJe

11/06/2014). Destaquei.

Desse modo, considerando o caráter teleológico do instituto

objetivado pelo legislador no sentido de que somente o traficante eventual e que não

possua envolvimento com qualquer outro ilícito merece ser agraciado, basta para a

configuração da dedicação à atividade criminosa a demonstração da habitualidade da

prática de atividade ilícita, uma vez que esse requisito tem natureza residual,

congregando tudo que não caracterize maus antecedentes ou reincidência.

No caso destes autos, não obstante os registros criminais

ostentados pelo insurgente não possam ser considerados como maus antecedentes, haja

vista a inexistência de certidão de trânsito em julgado de sentença condenatória, não

podendo também ser utilizados para agravar a sanção a título de reincidência (que foi

inclusive afastada neste voto), os citados registros apontados equivocadamente pelo

juízo de piso para caracterizar esta última agravante e, consequentemente, afastar a

minorante, indicam que a embargante vinha se dedicando à atividade criminosa, fazendo

dela, seu meio de vida, o que foi confirmado pelas inúmeras denúncias anônimas de que

na sua casa funcionava uma boca de fumo e do monitoramento realizado pela PM que

constatou a intensa movimentação de pessoas no local, motivos pelos quais deve ser

mantida a parte da decisão que negou o benefício em alusão, sem que isso redunde em

afronta ao princípio constitucional da presunção de não culpa (art. 5º, LVII, da

Constituição Federal).

No que diz despeito a essa temática, o Superior Tribunal de
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Justiça deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL.

TRÁFICO DE DROGAS. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI

11.343/2006 AFASTADO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM.

DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE

REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. TRÂNSITO EM JULGADO

DE CONDENAÇÃO ANTERIOR. CONCLUSÃO QUE PODE SER

ALCANÇADA POR OUTROS ELEMENTOS.

1. A modificação da conclusão adotada pela instância a quo no

sentido de que o ora agravante se dedica à atividade criminosa depende do

reexame de fatos e provas, vedada na via especial diante do óbice do verbete

n. 7 da Súmula desta Corte.

2. "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" (AgRg no AREsp 101913/CE,

Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe

15/2/2013).

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

REsp 1395202/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,

julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014). Destaquei.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.

INADMISSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O

TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE

DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUTOR PREVISTO NO ART.

33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A

ATIVIDADE CRIMINOSA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA
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PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS E DE REGIME INICIAL

DIVERSO DO FECHADO. INCABÍVEL. PENA APLICADA SUPERIOR A 8

ANOS. PERECER ACOLHIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça

não têm mais admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual

adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações

excepcionais. Precedentes.

2. Quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a

decisão apontada como coatora, situação verificada de plano, admite-se a

impetração do mandamus diretamente nesta Corte para se evitar o

constrangimento ilegal imposto ao paciente.

3. Não há falar em desclassificação para o art. 28, caput, da Lei

n. 11.343/2006. É patente a imprestabilidade da via heroica, porquanto

importaria no minucioso reexame de todo o conjunto fático- probatório

colacionado durante a instrução criminal, procedimento totalmente inviável

na via estreita do habeas corpus.

4. Não incide o redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

No caso dos autos, constatou-se que o réu se dedicava a atividades

criminosas.

5. Ainda que a jurisprudência das Cortes Superiores seja no

sentido de que a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por

restritiva de direitos para o crime de tráfico de drogas é inconstitucional,

matéria esta já pacificada, tal substituição só poderá ocorrer se forem

preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 44 do

Código Penal, quais sejam: pena privativa de liberdade não superior a 4

anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, réu não

reincidente em crime doloso e circunstâncias judiciais favoráveis. In casu,

impossível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva ante
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a quantidade da pena imposta (9 anos e 4 meses de reclusão).

6. Incabível o regime inicial diverso do fechado quando a pena

aplicada é superior a 8 anos.

7. Ordem não conhecida. (STJ - HC 244.560/RS, Rel. Ministro

Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/04/2014, DJe

09/05/2014). Destaquei.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTODA CAUSA ESPECIAL

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

11.343/2006. AGRAVANTE QUE 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 AREsp

101913/CE – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze – Órgão Julgador:

Quinta Turma – Julgamento: 05/02/2013 – Publicação: DJe 15/02/2013).

Negritei.

Destarte, com base no princípio da individualização da pena,

previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, em decorrência da necessidade

de se fazer prevalecer o voto vencido na parte em que excluiu a agravante da reincidência

(art. 61, I, do Código Penal), a pena inicialfixada à Maria das Merces AlvesGonzaga, no

mínimolegal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do
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crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, deve ser tornada definitivapela ausência de

atenuantes, agravantes, causas de diminuiçãoe aumento de pena a serem consideradas.

Como consequência do parcial provimento deste recurso, que

está culminando com a exclusão da agravante da reincidência e com o abrandamento da

sanção privativa de liberdade fixada à embargante, necessário se faz, também, a reanálise

do regime prisional que lhe foi estabelecido. E, nesse ponto, é imperativo assinalar que o

Plenário do Supremo Tribunal Federal, durante a sessão extraordinária realizada no dia

27 de junho de 2012, no julgamento do HC n. 111.840/ES, relatado pelo Ministro Dias

Toffoli, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n.

8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, cujo texto prevê que a pena por crime

hediondo, como é o caso do tráfico de drogas, será cumprida, inicialmente, em regime

fechado.

Desse modo, tendo em vista a existência de manifestação do

Plenário do Pretório Excelso, declarando inconstitucional a norma que determina que os

condenados por crime hediondo deveriam cumprir a pena em regime inicialmente

fechado, é perfeitamente viável a cominação do regime de cumprimento da sanção nos

moldes dispostos no art. 33 do Código Penal.

Assim, como consequência do redimensionamento da sanção

operado neste voto; e considerando que a embargante é tecnicamente primária; que a

pena é superior a 4 (quatro) anos, contudo não excede a 8 (oito) anos; e, que que todas as

circunstâncias judiciais lhes são favoráveis, o regime de cumprimento da pena deve ser

fixado no inicialsemiaberto, com fulcro no art. 33, § 2º, b, da Lei Material Penal.

Posto isso, dou parcial provimento a estes embargos

infringentes para que prevaleça o voto vencido da lavra do Desembargador Rondon

Bassil Dower Filho, relator do RAC 153.283/2013, na parte em que extirpou na segunda

fase dosimétrica da pena, a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal),

readequando, por conseguinte, a sanção de Maria das Merces Alves Gonzaga para 5

(cinco) anos de reclusão, em regime inicialsemiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa,

mantendo-se inalterado os demais termos do acórdão reprochado.
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Por derradeiro, diante do abrandamento da pena privativa de

liberdade e do regime prisional, determino a imediata expedição de ofício ao Juízo das

Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis (guia de execução penal provisória - fl.

181), independentemente da publicação do acórdão, comunicando àquela autoridade

judiciária acerca dos termos desta decisão, a fim de que a embargante possa cumprir a

respectiva sanção nos moldes ora estabelecidos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

(REVISOR)

Egrégia Turma:

Tem-se em perspectiva embargos infringentes opostos

por MARIA DAS MERCES ALVES GONZAGA, por intermédio da laboriosa

Defensoria Pública, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação

Criminal n. 153283/2013, da lavra da Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal de

Justiça, que, por maioria, nos termos do voto do Revisor, negou provimento ao recurso

manejado pela embargante, vencido o douto Relator, que reformava, de ofício, a sentença

de primeira instância, para readequar a pena privativa de liberdade imposta à acusada. 

Inconformado com o desenlace da questão judicializada,pretende

a embargante demonstrar a preponderância do voto suplantado, de autoria do

Desembargador Rondon Bassil Dower, que, de ofício, refundiu a pena imposta ao

embargante pela prática do delito de tráfico de drogas, fixando-a em 01 (um) ano e 08

(oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituindo-a por duas restritivas de

direito, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por arredar a

agravante da reincidência e aplicar a minorante descrita no art. 33, § 4º, da Lei n.

11.343/06. 
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A pretensão posta não vem de ser legítima! 

In casu, o nervo da polêmica situa-se na possibilidade ou não da

reincidência ser fundamentada em folhas de antecedentes criminais [acostadas às fls.

70/72], em que – não obstante inexista o registro acerca da data em que transitada em

julgado a condenação anterior – consta uma Guia de Execução Penal [para execução

da pena definitiva de 02 anos e 02 meses de reclusão, pela prática do delito de

estelionato], distribuídaem 06/04/2009, data esta anterior ao fato delitivo estampado nos

autos, ocorrido em 27/11/2012 [Denúncia – fls. 05/07]. 

Ademais, conforme evidenciado pelo douto Revisor, Des. Paulo

da Cunha, “embora não conste a data do trânsito em julgado, é certo que enquanto

pendente execução de pena, o réu será reincidente, pois esta somente desaparecerá após

05 (cinco) anos da extinção da punibilidade, conforme dispõe o art. 64, I, do Código

Penal” [fl. 213-TJ], fato a obstaculizar a concessão da benesse descrita no art. 33, § 4º,

da Lei n. 11.343/06. 

Registre-se, en passant, que a jurisprudência da Egrégia Corte

Superior tem orientação firme "no sentido de que a folha de antecedentes criminais é

documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência, não

sendo, pois, obrigatória a apresentação de certidão cartorária " [STJ – HC nº

175.538/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado aos 14/04/2013,

DJe de 18/04/2013].

Por conseguinte, desprovemos os infringentes.

É como voto.

V O T O

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

Egrégia Turma:

Com vênia ao d. Relator, acompanho o voto do d. Revisor.
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V O T O

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

Egrégia Turma:

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

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

VOGAL)

Egrégia Turma:

Peço vênia ao douto Relator para dele divergir; provejo os

embargos.

V O T O

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

Egrégia Turma:

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULODA CUNHA (5º VOGAL )

Egrégia Turma:

Divirjo do voto do Eminente Relator e desprovejo totalmente os

embargos opostos.
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V O T O (RATIFICAÇÃO)

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

Egrégia Turma:

Acompanho o voto do Relator.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

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

VOGAL)

Egrégia Turma:

Voto pela divergênciae provejo totalmente o recurso.

P E D I D O D E E S C L A R E C I M E N T O

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

Qual é a data do trânsito em julgado? Se isto não for esclarecido,

não terá como saber se ocorreu antes ou depois da data do crime.

E S C L A R E C I M E N T O

EXMO. SR. DES. PAULODA CUNHA (5º VOGAL )

Geralmente, considero que o réu ao ser preso, ainda constata-se

que já estava cumprindo outra pena.
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MAN I F E S T A Ç Ã O (ORAL)

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

Pode ser no cumprimento de pena ou no sistema provisório.

Se tem a data na emissão da guia, esta sendo definitiva, é o

suficientepara afirmar que houve o trânsito em julgado.

E S C L A R E C I M E N T O

EXMO. SR. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

(REVISOR)

A data é anterior.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

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

Egrégia Turma:

Peço vênia ao douto Relator para dele divergir e acompanho o

voto do Revisor pelo desprovimento dos embargos.

V O T O (RATIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULODA CUNHA (5º VOGAL)

Egrégia Turma:

Divirjodo Relator e desprovejo o recurso.
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V O T O

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

Egrégia Turma:

Se a guia é definitiva, expedida antes do dia que se praticou o

novo fato, pelo qual está sendo condenado o réu, não precisamos de nenhum outro

documento para afirmar que transitou em julgado.

Com relação à aplicação da diminuição de pena do parágrafo 4º,

art. 33, da Lei Anti Drogas, considero que o juiz para fixar a pena-base considerará:

culpabilidade, antecedentes, comportamento social, personalidade do agente, motivo do

crime, circunstânciasdo crime, consequência do crime e comportamento da vítima.

Por exemplo, fixada a pena-base em dez anos, ao aplicar o

referido dispositivo legal, verificar-se-áse o réu é dedicado ao crime ou não.

Ademais, não posso usar os mesmos itens que o juiz de piso

utilizou para apená-lo. E, não podendo usá-los como bis in idem, estamos obrigados a

aplicar uma diminuiçãode pena.

Portanto, acompanho o voto do Revisor.

É como voto.

M A N I F E S T A Ç Ã O (ORAL)

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

Inclusive, a ré não faz jus à diminuição da pena, porque faz do

crime o seu modo de vida.

.
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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 , por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. LUIZ

FERREIRA DA SILVA(Relator), DES. ALBERTOFERREIRA 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. PAULO DA CUNHA (5º Vogal) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (6º

Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA DESPROVERAM OS

INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTODO REVISOR.

Cuiabá, 4 de setembro de 2014.

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

DESEMBARGADOR ALBERTO FERREIRA DE SOUZA - REDATOR

DESIGNADO

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

PROCURADORDE JUSTIÇA
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