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REQUERENTE: ROSALINO RIBEIRO

Número do Protocolo: 145509/2013
Data de Julgamento: 04-09-2014

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DO ÉDITO

CONDENATÓRIO – PRETENDIDA INVALIDAÇÃO DOS

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO

REVISIONANDO E EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO

ARTIGO 40, INCISO V, DA LEI DE DROGAS - MATÉRIAS JÁ

APRECIADAS EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS - PLEITOS

QUE NÃO SE INSEREM NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PLEITO SECUNDÁRIO DE

DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE –

DESPROPORCIONALIDADE ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO

ARTIGO59 DO CÓDIGO PENAL E A INCIDÊNCIA DO ARTIGO 42 DA

LEI Nº. 11343/2006 - PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO

PARCIALMENTEE NA PARTECONHECIDA, PROVIDO.

Não há como conhecer a revisão criminal se tal pedido baseia-se

em argumentos já apreciados e rejeitados na sentença e no acórdão,

confirmandoa condenação, sendo incabívela ação revisionalpara rediscutir o

tema, sob pena da instância revisional se transformar em segunda apelação.

Ademais, o quadro em desfavor do revisionando se agrava quando suas

alegações encontram-se totalmente desprovidas de provas que lhes gerem

sustentáculo.

A pena para tráfico parte de 05 (cinco) anos e alcança o ponto de
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15 (quinze) anos. A pena-base, para partir de sua margem inicial e se

aproximar de seu topo quantitativo, necessita de elementos justificadores,

especificamentecom a negativação das circunstânciasdo artigo 59 do Código

Penal e o artigo 42 da Lei de Drogas. O juiz sentenciante, ao fixar a

pena-base, necessita pautar sua discricionariedade na razoabilidade e

proporcionalidade, para que discrepâncias não sejam cometidas na

reprimenda.
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REQUERENTE: ROSALINO RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Turma:

Cuida-se de revisão criminal proposta em favor de ROSALINO

RIBEIRO, pela qual, busca-se desconstituir acórdão proferido quando do julgamento do

Recurso de Apelação nº. 92456/2011, que à unanimidade, negou provimento ao apelo

defensivo e proveu o da acusação, decotando a causa especial de diminuição da pena,

prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11343/2006, fixando a reprimenda definitivade 16

(dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao

pagamento de 1633 (mil seiscentos e trinta e três) dias-multa.

Anseia o revisionando pela reforma da decisão, protestando pela

invalidaçãodo depoimento dos policiaisresponsáveis pela prisão em flagrante, em virtude

de inconsistência em seus relatos, pretendendo ainda, a fixação da pena-base no mínimo

legal, com amparo no disposto no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, com

o reconhecimento de sua primariedade o descompasso no quantum estabelecido na

pena-base, assim como a exclusão da causa de aumento de pena, referente ao tráfico

entre Estados diversos (artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas), conforme o inciso II, do

artigo 621, do mesmo código.

Na sequência do recebimento e da conclusão das formalidades de

praxe, os autos seguiram para a douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando

posteriormente com parecer subscrito pelo Promotor de Justiça Designado, Dr. Amarildo

Cesar Fachone, manifestando-se pelo não conhecimento do pleito ante a ausência de

interesse processual e caso, conhecido, pelo improvimento do pedido. (fls.

387/390-TJMT).

É o relatório.
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À douta revisão.

Cuiabá, 13 de março de 2014.

Desembargador Juvenal Pereira da Silva

Relator

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. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

(RELATOR)

Egrégia Turma:

Primeiramente, ressalto, após promover a análise da presente

ação revisional, sendo antecedida pela persecução criminal iniciada in estrutura a quo e a

irresignação defensivamanifestada posteriormente em grau de Apelação Criminal, com o

RAC nº. 92456/2011, constato que o périplo do turno defensivo se mostra ansioso e

desconectado do quadrante processual, não guardando a intimidade e a acurada cautela

que o mencionado instrumento revisionalexige.

Nessa entoada, verifica-se facilmente que o defensor destina

tempo dissertando sobre matérias já aventadas nas razões recursais, quando da

interposição do recurso criminal acima mencionado, se valendo do mesmo caminho já

percorrido, para compor a presente revisão criminal.
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No caso exposto e ora tratado, verifico que as condições exigidas

pelo artigo 621 e seus incisos, do Código de Penal não são respeitadas e preenchidas pela

defesa, uma vez que há necessidade de prova pré-constituída e sua subsequente

submissão ao contraditório na ação cautelar de justificação, no que importe ao alegado

falso testemunho dos policiaisque efetuaram a prisão em flagrante do revisionando.

Não obstante a taxatividade normativa do artigo

supramencionado, o revisionando não equipou a presente ação de revisão criminalcom a

prova nova, que deve ser produzida em sede de justificação, a sustentar a alegação de

falso testemunho, o que invariavelmentedemonstra a impossibilidadedo anseio defensivo

ser conhecido nesse particular argumentativo, por não estar em acordo com o disposto no

inciso II, do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Assimexpressa o artigo 621 do Código de Processo Penal:

“ Art. 621.  A revisão dos processos findos será admitida:

        II - quando a sentença condenatória se fundar em

depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;"

Por esse mesmo caminho, é a análise do pedido de exclusão da

causa de aumento prevista no artigo 40, incisoV,da Lei de Drogas.

O revisionando contesta o depoimento dos policiais que

efetuaram a prisão em flagrante do condenado, sustentando que informou que a droga se

destinaria ao município de Campo Verde, porém a autoridade policial fez constar que o

destino seria a cidade de Rio Verde, no Estado de Goiás.

Todavia, essa questão também já fora objeto de análise no

acórdão combatido, bem como não há elementos novos que demonstrem o sustentado

pelo turno defensivo, tampouco joguem dúvida sobre a questão.

Assim, pelo norte apresentado, entendo ser a ação revisional de

ordem sui generis, pela qual seu autor busca demonstrar na forma de questionamento

respaldado em elementos palpáveis um erro judicial que lhe causou injusto prejuízo, com

a forma e a essência da condenação que lhe veio pesar os ombros. Todavia, a busca pela

demonstração do erro deve se fazer acompanhar por prova produzida após a condenação
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imposta ou já existente nos autos, porém não observada pelo magistrado quando da

formação de sua culpa.

O ponto em comum nessas hipóteses é a presença da prova, não

bastando a mera argumentação de erro para se validar a ação objetivada. Há se considerar

também o fato de que além de não ter instruído com a pré-constituída prova acerca do

alegado depoimento falso dos agentes policiais, o turno defensivo somente repete o

caminho já realizado na apelação criminal, sendo seus argumentos já analisados e

decididos de forma unânimeno v. acórdão de fls. 340/364.

Assim sendo, pela caracterizada ausência de prova a

consubstanciar a alegada falsidade no depoimento dos agentes policiais, não conheço do

pleito defensivonesse particular exposto.

Entendo que a revisão criminal é uma ação penal, pertencente à

instância ad quem, pela qual, tem por finalidade, a desconstituição de uma sentença

condenatória transitada em julgado, corrigindo-se eventuais casos de erros produzidos

pelo Judiciário e, por violar a coisa julgada.

Desta feita, sua utilização deve ser adstrita às hipóteses

enumeradas taxativamente pela lei.

Acerca da impossibilidade de se conhecer do pleito na ação de

revisão criminal por carência da ordem prevista nas hipóteses do artigo 621, do Código

de Processo Penal, assim tem se posicionado esta Egrégia Corte:

“REVISÃO CRIMINAL – PEDIDO DE PRÓPRIO PUNHO –

DEFENSORIA PÚBLICA NÃO IDENTIFICOU OS PRESSUPOSTOS

AUTORIZADORES DO PEDIDO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART.

621 DO CPP - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE

MÉRITO.

Extingue-se o processo de revisão criminal, sem resolução de

mérito, quando ausentes as hipóteses taxativas do artigo 621 do Código de

Processo Penal.” (RvC, 25042/2002, DES.PAULO DA CUNHA, TURMA

DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data do Julgamento 02/08/2012,

Data da publicação no DJE 13/08/2012).
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Repisando meu entendimento já exposto, entendo ser a ação

revisional de ordem sui generis, pela qual seu autor busca demonstrar na forma de

questionamento respaldado em elementos palpáveis um erro judicial que lhe causou

injusto prejuízo, com a forma e a essência da condenação que lhe veio pesar os ombros.

Todavia, a busca pela demonstração do erro deve se fazer acompanhar por prova

produzida após a condenação imposta ou já existente nos autos, porém não observada

pelo magistrado quando da formação de sua culpa.

Nesse ponto, admitir a rediscussão da questão fática importa no

reconhecimento de Apelação, pois os argumentos compostos da revisão ora tratada

constituem verdadeira repaginação discricionária dos temas já exaustivamente analisados

e debatidos por ocasião do julgamento a quo e de sua reanálise no piso recursal (recurso

de apelação criminal).

Frise-se, ainda, as razões de apelação aportadas às fls.

273/283-TJMT são idênticas ao pedido revisional (fls. 02/20-TJMT) em suas partes

primária e secundária, e, como vem sendo proclamado, e já assinalado, a revisão criminal

não se presta ao simples reexame da prova, como se fosse uma nova apelação, submetida

à apreciação de um fictício terceiro grau de jurisdição.

Quanto ao pleito elaborado pela defesa, ansiando a fixação da

pena-base no mínimo legal, com o reconhecimento de sua primariedade, apontando uma

desproporção na utilização do artigo 42 da Lei nº. 11343/2006, para a fixação da

pena-base no máximo abstrato previsto em lei, ou seja, 15 (quinze) anos de reclusão e

1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa, deve ser conhecido.

Como observo, o revisionando fora condenado ainda na primeira

instância à 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa de 1.361 (um mil,

trezentos e sessenta e um) dias-multa e posteriormente, em grau de recurso, nesta

segunda instância à 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 1.633

(um mil, seiscentos e trinta e três) dias-multa.

Da dosimetria realizada ainda pelo judicante sentenciante e

mantida quando do julgamento da Apelação Criminalnº. 92456/2011 na Terceira Câmara
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Criminal, sob a relatoria do Exmo. Desembargador José Jurandir de Lima, hoje

aposentado, a pena-base fora fixada no máximoprevisto pela Lei de Drogas, qual seja, 15

(quinze) anos de reclusão, pautando-se especialmente no artigo 42 da Lei nº.

11343/2006, e com o auxílio das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal

(personalidade e conduta do agente).

Reconheço que a quantidade de droga apreendida é exorbitante e

merece sim uma reprimenda à altura; todavia, o diâmetro elástico estabelecido pelo

legislador para a fixação da pena, deve ser pautado na proporcionalidade e razoabilidade,

posto que a pena busca reprimir e educar, não tendo na sua essência, a simples aplicação

de um castigo, ou mesmo vingança social.

Nesse sentido tem entendido o Superior Tribunalde Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO

ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. INDIVIDUALIZAÇÃO

DA SANÇÃO PENAL. PENA-BASE MAJORADA. PREPONDERÂNCIA DA

VARIADA E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. ART. 42 DA LEI N.

11.343/2006. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE

DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO

GRAU MÁXIMO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE

ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

- Na individualização da sanção penal, o julgador no exercício

da atividade discricionária, deve estabelecer, de forma fundamentada, e

sempre pautado pelos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, o

quantum da pena necessária e suficiente para a reprovação e prevenção

do delito.

(...).” (RHC 28.575/MA, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD

(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA,

julgado em 02/05/2013, DJe 08/05/2013). (destaquei)

Analisando todo o processo, com a devida vênia, não observo a
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presença da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da pena-base em 15 (quinze)

anos de reclusão com preponderância do artigo 42 da Lei de Drogas, uma vez que, ainda

que a quantidade de entorpecente apreendido seja da ordem de 206.475g (duzentos e seis

quilos e quatrocentos e setenta e cinco gramas) de cocaína, sendo somente as

circunstâncias do crime, como circunstância do artigo 59 do Código Penal, elementar

negativado, entendo que a somatória da reprovação expressada no artigo 42 da Lei de

Drogas e o elemento negativado do artigo 59 do codex penal, não são suficientes para

que a pena-base saia de seu estado mínimo(05 anos) e alcance seu máximo(15 anos).

A despeito de haver certa discricionariedade na fixação da

pena-base, a exasperação acima do mínimo deve ser devidamente fundamentada em

elementos concretos. A fixação da pena-base em 10 (dez) anos acima do mínimolegal em

razão de uma circunstância judicial em soma com o artigo 42 da Lei nº. 11343/2006, na

forma posta, não demonstra a necessária concreção.

Desta forma, tenho que o aumento da pena-base em 06 (seis)

anos além do mínimo legal é justo e guarda intimidade com a razoabilidade e

proporcionalidade postas.

Quanto a alegada primariedade, não há razão para tala alarde por

parte do turno defensivo, visto que não fora negativada a circunstância dos antecedentes

do artigo 59 do Código Penal, tampouco agravada a pena por força de reincidência,razão

pela qual, não o revisionandonão sofreu prejuízo nesse quadrante.

Assim, a pena-base alcança o quantum de 11 (onze) anos de

reclusão e 1.100 (um mil e cem) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a aplicação da atenuante da

confissão, reduzindo a pena-base em 01 (um) ano e a pena de multa em 100 (cem)

dias-multa, alcançando a reprimenda de 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil)

dias-multa.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento prevista no artigo

40, incisoV, da Lei nº. 11343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), resultando a pena em 11

(onze) anos, 08 (oito) meses de reclusão, e 1166 (um mil, cento e sessenta e seis)

dias-multa.
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Não havendo aplicar a causa especial de diminuição de pena

prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, fixo a pena final em 11 (onze) anos, 08

(oito) meses de reclusão, e 1166 (um mil, cento e sessenta e seis) dias-multa, com

cumprimento da reprimenda inicialmenteno regime fechado.

Assim sendo, pela caracterizada ausência de requisito básico para

a validação da revisão criminal, qual seja, os requisitos elencados no artigo 621 do codex

processual penal, conforme exigência legal, NÃO CONHEÇO do pleito revisionalquanto

a invalidação do depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em

virtude de inconsistência em seus relatos, assim como da exclusão da causa de aumento

de pena, referente ao tráfico entre Estados diversos (artigo 40, inciso V, da Lei de

Drogas), conforme o inciso II, do artigo 621, do mesmo código, e CONHEÇO da revisão

criminalno importe a alteração e fixação da pena-base no mínimo legal, como pretende o

revisionando, com amparo no disposto no artigo 621, inciso I, do Código de Processo

Penal, alterando sua pena final para 11 (onze) anos, 08 (oito) meses de reclusão, e 1166

(um mil, cento e sessenta e seis) dias-multa, com cumprimento da reprimenda

inicialmenteno regime fechado.

É como voto.
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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. PAULODA CUNHA, por meio da Turma Julgadora,

composta pelo DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA(Relator), DES. RUI RAMOS

RIBEIRO (Revisor), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(1º Vogal), DES. ALBERTO

FERREIRA DE SOUZA (2º Vogal), DES. MARCOS MACHADO (3º Vogal), DES.

PEDRO SAKAMOTO (4º Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (5º

Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (6º Vogal) e DES. PAULO DA CUNHA (7º

Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE CONHECERAM

PARCIALMENTE DO PEDIDO E NESTA EXTENSÃO, DERAM

PROCEDÊNCIAÀ REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTODO RELATOR.

Cuiabá, 04 de setembro de 2014.

------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA- RELATOR

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