
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 60363/2013(OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO
Nº 28696/2012 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE: LUIZCARLOS CORRÊA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 60363/2013
Data de Julgamento: 05-12-2013

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO DE DROGAS –

ACÓRDÃOPROFERIDO NA APELAÇÃOCRIMINAL N. 28.696/2012 – APÓIO

NA TESE MINORITÁRIA PARA SER RECONHECIDA A CAUSA DE

DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06 –

PLEITO À JUSTIÇA GRATUITA– IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS –

RÉU QUE NÃO PREENCHE REQUISITOS PARA A MINORANTE –

DEPOIMENTO TESTEMUNHAL QUE COMPROVAATIVIDADECRIMINOSA

– JUSTIÇA GRATUITA– APLICAÇÃO DO ART. 804 DO CPP – PEDIDO DE

ISENÇÃO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – EMBARGOS

DESPROVIDOS.

I – Não prevalece a tese minoritária para reconhecer a causa de

diminuiçãode pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, se o réu não preenche

os requisitos existentes no referido dispositivo, diante da comprovação nos autos de

que ele se dedica à atividade criminosa, decorrente de depoimento prestado nos

autos por testemunha compromissada na forma da lei.

II – É obrigatório o pagamento das custas processuais nos termos do art.

804 do CPP, mesmo que seja reconhecido o benefício da Justiça Gratuita, com a

incidênciada regra prevista no art. 12 da Lei n. 1.060/1950 para seu adimplemento;

devendo eventual pedido de isenção ser feito no juízo das execuções penais.
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EMBARGANTE: LUIZCARLOS CORRÊA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO

Egrégia Turma:

LUIZ CARLOS CORRÊA DA SILVA, ingressa com Embargos

Infringentes contra o acórdão proferido na Apelação Criminal n. 28.696/2012 – Capital-MT,

julgada em 10.04.2013, na 3ª Câmara Criminal.Pretende prevalecer o voto divergente proferido

pelo revisor, Des. Rondon Bassil Dower Filho, que deu provimento parcial ao apelo para ser

reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06 (1/2 -

metade), reduzindo a pena definitiva para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em

regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de

drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06); além dos benefíciosda assistência judiciáriagratuita, contra

a tese vencedora que desproveu o recurso na integralidade.

Diz que deve prevalecer o voto vencido, amplamente favorável e

consentâneo com a tese defensiva. Assevera que deve ser reconhecida a causa de diminuição da

pena (art. 33, § 4º da Lei de Tóxicos) pela metade (1/2) porque é primário, possui bons

antecedentes, não se dedica a atividade criminosaou integra organização criminosa.

As provas produzidas em outro processo não servem para embasar a

conclusão de que é envolvido com atividade criminosa. Primeiro porque não há trânsito em

julgado para se chegar a essa conclusão. Segundo porque a presente ação penal, em que se

interpõem estes Embargos Infringentes, não serviu para averiguar se ele participa de organização

criminosa,mas somente que ele praticou o delito prescrito no art. 33 da Lei de Tóxicos.

Por outro lado, alega que o depoimento utilizado para aferir seu

envolvimentoem atividades ilícitasdeve ser analisado com ressalvas porque a testemunha possui

ressentimentos consigo, dado o fato de que teria tido um relacionamento amoroso com a filha

dela. Por fim, afirma que a pequena quantidade da droga encontrada e a falta de provas sobre o

seu envolvimento em atividade criminosa ou organização criminosa, lhes recomendam o
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reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/06, e

consequente diminuiçãoda pena nos termos do voto vencido. Requer provimento dos embargos.

Em contrarrazões a douta Procuradoria-Geral de Justiça rebate as

alegações do embargante dizendo que o voto vencedor baseou-se não só no depoimento pelo

qual o voto vencido se insurgiu, mas levou em consideração as demais provas carreadas aos

autos. A forma como ele foi preso revela que se dedicava a atividade criminosa e por isso deve

ser afastada a causa de diminuiçãoda pena. Opina pelo desprovimento dos embargos.

O douto relator recebeu os Embargos, determinando a sua distribuição

nos termos do art. 249 c.c 19, III, "d" do Regimento Interno.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. AMARILDOCÉSAR FACHONI

Ratifico o parecer escrito.
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V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO(RELATOR)

Egrégia Turma:

O embargante se apega no voto divergente proferido pelo Des. Rondon

BassilDower Filho, na Apelação Criminaln. 28.696/2012 – Capital-MT,que reconheceu a causa

de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei de Tóxicos. Afirma que deve ser

concedido o benefícioporque é primário, possuidor de bons antecedentes, não existemprovas de

dedicação à atividade criminosaou participação em organização criminosa.

Isso porque só existe a declaração de uma única testemunha que induz

seu envolvimento na atividade criminosa. Porém, esse depoimento não serve para prejudicá-lo

porque foi prestado em outra Ação Penal (10307-55.2010.811.0042 – IP 219/2010), a qual não

transitou em julgado.

Entretanto, em que pese as alegações do embargante, que se apoiou na

tese apresentada no voto vencido, não vislumbro razão em sua pretensão. O embargante foi

preso em flagrante e sua prisão convertida em preventiva por estar transportando 12.10 (doze

gramas e dez centigramas) de cocaína. A liberdade provisória foi concedida em 16.04.2010 nos

autos 3844-97.2010.811.0042 (Cód. 156495 – 58/2010) (fls. 135/137). A denúncia foi aditada

para incluir a esposa (Neiva) do embargante, após a informação do Promotor do GAECO de que

uma testemunha protegida havia delatado o envolvimento de ambos na venda de entorpecentes

na região de Cuiabá-MT e Cáceres-MT (fls. 57/60).

Nesse contexto, a prisão preventiva foi decretada (fls. 69/74) e ele

pleiteou a revogação da segregação cautelar. No entanto, em sua manifestação o Promotor de

Justiça pugnou pelo indeferimento, juntando o depoimento da citada testemunha protegida pelo

serviço de proteção à pessoa (fls. 183/188). O pleito foi indeferido, diante da presença dos

requisitos para a preventiva, haja vista que a testemunha estava sofrendo ameaças de morte e o

embargante e sua esposa continuavam a se dedicar ao tráfico de drogas. A defesa prévia foi

apresentada (fls. 200/209); a denúncia foi recebida (fls. 210); e, a instrução foi processada com a

oitiva das testemunhas de acusação (CD-ROOM fls. 229), inclusive a referida testemunha

protegida (CD-ROOM fls. 343).
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Em suas declarações prestadas em juízo ela revelou que soube da prisão

em flagrante do embargante por estar portando 12.10 (doze gramas e dez centigramas) de

cocaína. Alémdisso, revelou que estava sendo ameaçada de morte porque trabalhou na casa dele

por um bom tempo, ocasião em que descobriu seu envolvimento no comércio de entorpecentes,

afirmandoque ele buscava a droga na cidade de Cáceres-MT para distribuição e venda na região.

Dessa forma, verifica-se que existem provas robustas de que o

embargante se dedica à atividade criminosa, ou seja, que ele vendia entorpecentes no Estado. E,

arraigado principalmente nesse depoimento testemunhal foi que Des. Luiz Ferreira da Silva

proferiu o voto vencedor, não reconhecendo a causa de diminuiçãoda pena (art. 33, § 4º da Lei

de Tóxicos), conforme se vê no voto do relator; in verbis:

“No que tange a pretensão defensiva visando aplicação da causa de

diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/06, do mesmo modo,

não há como se admitir a sua incidência no presente caso. E tal assertiva impõe-se,

porque se depreende deste caderno processual que, muito embora o apelante seja

primário e ostente bons antecedentes, tal como consta dos documentos de fls. 29/30

e 190, ele não preenche uma das condições necessárias para a concessão do

benefício pretendido, qual seja: não se dedicar a atividades criminosas. Com efeito,

do exame dos elementos probatórios reunidos nos autos, infere-se que o recorrente

dedicava-se unicamente ao tráfico como meio de vida, isso porque as declarações

da testemunha de acusação protegida, tanto na Promotoria de Justiça, quanto em

juízo, foram precisas no sentido de afirmar que ela trabalhou na residência dele por

mais de 1 (um) ano, e, após 5 (cinco) ou 6 (seis) meses de trabalho, descobriu que

ele era traficante, situação que perdurouaté quando deixou de trabalhar na casa do

recorrente.”

Destarte, não há razões para ser reconhecida a causa de diminuição de

pena pretendida, sob a alegação de que provas produzidas em outro processo não servem para

embasar o seu envolvimento na atividade criminosa. O relator da Apelação n. 28.696/2012

deixou de reconhecer a minorante diante das provas existentes nos autos, que dão conta que ele

estava envolvidono comércio de entorpecentes no Estado.

Não verifico a necessidade de esperar o transito em julgado da outra
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ação penal para poder concluir que o embargante se dedica a atividade criminosa.Até porque ele

respondeu pelo crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/06, que prevê

em seu § 4º a aplicação da causa de diminuição de pena, somente se preenchido seus requisitos:

ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa ou participar de

organização criminosa.

Portanto, se o embargante não preenche todos os requisitos para ser

beneficiado pela minorante, diante das provas lícitas produzidas na instrução criminal, que

revelam sua dedicação na venda de entorpecentes, a causa de diminuição de pena não deve ser

reconhecida. Esse é o posicionamento dos tribunais pátrios, inclusivedeste Sodalício; in verbis:

“REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PEDIDO DE

RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA

PREVISTO NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE -

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DA

REDUÇÃO ALMEJADA - ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA - PLEITO

IMPROCEDENTE. A causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4° da

Lei de Tóxico, exige a cumulação dos requisitos nele previstos, quais sejam: a

primariedade, os bons antecedentes, não se dedicar o réu a atividades criminosas,

nem participar de organizações criminosas. Não atendido a um desses requisitos

impede o reconhecimento da causa de diminuição ora pretendida. Evidenciada a

atividade criminosa, por parte do agente, que usa de forma contínua e permanente

a própria residência como ponto de venda do entorpecente, torna-se inadmissível a

aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº

11.343/06. (TJ/MT: RvC, 130508/2009, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA,

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data do Julgamento 01/07/2010,

Data da publicação no DJE 20/08/2010)”

Por outro lado, a juíza atuou de forma diligente na audiência de

instrução, segundo as regras contidas no CPP, ao ouvir a testemunha protegida (CD-ROOM fls.

343). A magistrada ouviu testemunha essencial à elucidação da causa penal, amparada no art.

209 do CPP, e, pelo que consta nos autos ela não foi contraditada, conforme prevê o art. 214 do

mesmo diploma legal. Destarte, não há qualquer irregularidade em se utilizar o depoimento
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prestado por testemunha compromissada na forma da lei (art. 203 do CPP) para elucidação do

caso, mesmo que o depoimento sirva para o deslinde de dois processos que tratam de fatos

distintos.

Por fim, não tem procedência o pleito à isenção das custas processuais,

pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Conforme bem salientou o douto relator da

Apelação Criminal,Des. Luiz Ferreira da Silva, mesmo o beneficiadopela Justiça Gratuita deve

ser condenado pelo pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP), sendo observado as

regras do art. 12 da Lei n. 1.060/1950 para seu adimplemento. Por outro lado, eventual pedido

de isenção deve ser requerido ao juízo das execuções penais, conforme entendimento deste

Tribunalde Justiça; in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO

PERMITIDO (ART. 14, DA LEI N. 10.826/03) – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

PRETENDIDA A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS EM

QUE O APELANTE FOI CONDENADO – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO A SER

DEMANDADO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – APELO DESPROVIDO.

O apelante, ainda que beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao

pagamento das custas processuais, consoante determina o art. 804, do Código de

Processo Penal, ficando, todavia, o seu adimplemento sobrestado pelo prazo de 05

(cinco) anos enquanto perdurar o seu estado de pobreza. Eventual pedido de

isenção poderá ser requerido ao Juízo das Execuções. (TJ/MT: Ap, 1540/2012,

DES.PAULODA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento

29/05/2012, Data da publicação no DJE 15/06/2012)”

Diante do exposto, nego provimento aos embargos, mantendo-se o

acórdão nos termos do voto vencedor.

É como voto.
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V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA(1º. VOGAL)

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR.DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º. VOGAL)

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(3º.VOGAL)

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALBERTOFERREIRA DE SOUZA (4º. VOGAL)

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR.DES. MARCOSMACHADO (5º. VOGAL)

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

EXMO. SR.DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO ( 6º.VOGAL)

Peço vênia ao Relator e mantenho o voto proferido na Apelação nº.

28696/2012, provendo os embargos.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTOGIRALDELLI (7º. 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

CÂMARASCRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a

Presidência , por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. PEDRO SAKAMOTO

(Relator), DES. PAULO DA CUNHA (Revisor), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA(1º

Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (3º

Vogal),DES. ALBERTOFERREIRA DE SOUZA (4º Vogal),DES. MARCOSMACHADO (5º

Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (6º Vogal) e DES. GILBERTO

GIRALDELLI (7º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, DESPROVERAM

OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTODO RELATOR.

Cuiabá, 5 de dezembro de 2013.

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

DESEMBARGADORPEDRO SAKAMOTO- RELATOR

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

PROCURADORDE JUSTIÇA
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