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REQUERENTE: DEOSDETE AUGUSTO DE SOUZA

Número do Protocolo: 47719/2013
Data de Julgamento: 06-11-2014

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – LEI N.

6.368/76 – PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE E DECOTE DA

MAJORANTE DESCRITA NO ART. 18, INCISO III, DA ANTIGA LEI

DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SUFICIENTES PARA

LASTREAR A EXASPERAÇÃO PROMOVIDA – MAJORANTE DO

CONCURSO DE AGENTES EXTIRPADA NA NOVEL LEGISLAÇÃO

DE DROGAS – NOVATIO LEGIS IN MELLIUS – DECOTE DA CAUSA

ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA QUE SE FAZ IMPERATIVA –

AÇÃOPARCIALMENTEPROCEDENTE.

Considerando as circunstâncias judiciais extremamente

desfavoráveis, em especial o fato do réu ter sido surpreendido com mais de

40 quilogramas de cocaína, após transportá-la em uma aeronave, revela-se

adequada a exasperação da reprimenda basilar promovida.

A lei n. 11.343/06, ao revogar a antiga legislação de drogas sem

prever em seu texto a causa especial de aumento de pena referente ao

concurso de agentes, incorreu em verdadeira abolitio criminis no tocante a

esta majorante, fator que impede a incidência do aumento, mesmo nos fatos

ocorridos na vigênciada legislaçãoanterior.

Ação julgada parcialmenteprocedente.
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REQUERENTE: DEOSDETE AUGUSTO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta de próprio punho por

Deosdete Augusto de Souza, objetivando a reanálise do édito condenatório que lhe foi

desfavorável nos autos da ação penal n. 76/1988, que tramitou na 4ª Vara Criminal da

Comarca de Cuiabá/MT e culminou na sua condenação à pena de 10 anos e 8 meses de

reclusão, no regime inicialfechado, pela prática do ilícito insculpidono art. 12, caput, c/c

art. 18, inciso III, da Lei n. 6.368/76.

Objetivando resguardar o direito de efetivo acesso ao Poder

Judiciário, bem como o princípio da ampla defesa, determinei o apensamento da ação

penal originária e, em seguida, a remessa do feito à Defensoria Pública de Mato Grosso

para promover a defesa técnica do requerente (fls. 40 e 50).

Diante de tais fatos, aportaram aos autos as razões da presente

ação revisional às fls. 59-65, oportunidade em que foram pleiteadas a redução da

pena-base a patamar próximo ao mínimo legal e o decote da majorante entalhada no art.

18, inciso III, da Lei n. 6.368/76, posto que a referida circunstância teria sido objeto de

abolitio criminis a partir do advento da Lei n. 11.343/06.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou,

às fls. 71-75, pela improcedência da ação, consoante se infere do sumário abaixo

transcrito:

“Sumário: Revisão Criminal – Pretende reforma da sentença

condenatória que fixou a causa de aumento de pena então prevista no art.

18, III, da Lei 6.368/76 – Impossibilidade – Incidência da Súmula 611 do

STF: “Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das

execuções a aplicação da lei mais benigna” – Pleito de revisão da fixação

da pena basilar – Em sede de revisão criminal deve ser resguardada a
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segurança jurídica e a sociedade e, transcorrido tantos anos da condenação

(mais de 25), não se pode julgar a decisão do Magistrado à luz das

percepções que temos hoje, de modo que apenas manifesta ilegalidade, que

tenha culminado em patente injustiça ao condenado, ensejaria reforma da

sentença condenatória – A enorme quantidade de droga apreendida, cerca

de 40 kg, e a natureza potencialmente lesiva da cocaína, demonstram a

gravidade mais exacerbada da conduta, mormente considerando que o

requerente era o responsável por pilotar o avião que importou a droga da

Bolívia, circunstâncias que embasam o recrudescimento da reprimenda –

Figura, ainda, em seu desfavor, o fato de ter sido condenado previamente

pelo mesmo delito em razão de ter sido flagrado com nada menos que 1.500

quilos de maconha – Há equilíbrio entre a gravidade da conduta e a

resposta penal – Pela improcedência do pedido” (fl. 71).

Eis o breve relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. AMARILDOCÉSAR FACHONE

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO(RELATOR)

Egrégia Turma:

Consoante relatado, o principal escopo do requerente é a

desconstituição do édito condenatório que lhe foi impingido pelo Juízo da 4ª Vara

Criminalda Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 76/1988, haja vista que,

segundo as alegações vertidas nas suas razões irresignativas, a pena-base aplicada seria

desarrazoada e existiria abolitio criminis em relação a majorante descrita no art. 18,
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inciso III, da Lei n. 6.368/76.

Perlustrando os autos, visualizo que o autor foi denunciado

porque no dia 6 de março de 1988, por volta das 15 horas, na “Fazenda Roda D’Água”,

situada no Município de Chapada dos Guimarães/MT,em conjunto com outros três réus,

foi surpreendido por agentes da Polícia Federal no momento em que transportava 40kg

de cocaína.

Com efeito, depreende-se da exordial acusatória a seguinte

narrativa fática:

“(...) Assim é que, na data acima assinalada, [os agentes

federais] tomaram conhecimento de que na “Fazenda Roda D’Agua”, no

município de Chapada dos Guimarães, de propriedade do primeiro

denunciado, Sidinon Simão de Lima, chegaria uma carga valiosa de

CLORIDRATO DE COCAÍNA, passando desde a madrugada desse dia, a

observarem referida Fazenda, haja visto que, era tida e havida como ponto

de embarque de tambores de éter e acetona para a cidade de Santa Cruz de

La Sierra, na Bolívia, bem como recebedora de CLORIDRATO já refinado,

proveniente daquele mesmo País, e, por volta das 11:00 horas, perceberam

que um avião marca CESNA, tipo skyline II, monomotor, de cor branca,

vermelho e marrom, série 1826364, prefixo N6381E (USA), modelo 182R

(auto de Apreensão de fls. 14/15), pousava na referida Fazenda, descendo

do seu interior o quarto denunciado, Antônio dos Santos Nascimento, vulgo

“Toninho Goiano”, tendo o primeiro denunciado, Sidinon Simão de Lima,

ignorando a presença ali dos Agentes Policiais, se dirigido ao seu encontro

na cabeceira da pista no volante de seu carro Ford Del Rey, momento em

que os referidos policiais aproximaram da sede da Fazenda e, prenderam

naquela oportunidade, o alienígena Bray Cuellar Richeter, que se fazia

presente naquela oportunidade.

O denunciado Antônio dos Santos nascimento, vulgo “Toninho

Goiano”, deparando-se com aquela situação, saltara do veículo Del Rey

que tinha ido apanhá-lo na cabeceira da pista, adentrando no mato,
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logrando êxito na fuga empreendida, não obtendo a mesma sorte o

denunciado Sidinon Simão de Lima que fora imediatamente preso.

Momentos após, deram início a busca visando encontrar a substância

entorpecente trazida por “Toninho Goiano” e pelo denunciado Deusdete

Augusto de Souza, vulgo “Duca”, piloto da aeronave. Após duas horas de

busca, os Agentes Policiais lograram encontrar ao lado da cabeceira da

pista, da referida Fazenda, os dois fardos de COCAÍNA acima referenciada,

e, ato contínuo, deram voz de prisão em flagrante aos implicados, os quais,

em seguida, foram conduzidos àquela Superintendência (...).

(...)

Da mesma forma o denunciado Deusdete Augusto Souza, vulgo

“Duca”, como piloto de avião, cuja licença fora cassada desde o ano de

1984, e, com passagem anterior na Polícia, esfetivara o transporte da

substância entorpecente “COCAÍNA” em aeronave com prefixo americano,

sem documento hábil” (fls. 3-5 da ação penal n.76/88, em apenso – grifo

nosso)

Diante de tais fatos, o requerente foi denunciado e, após a devida

instrução processual, condenado pela prática do ilícito descrito no art. 12, caput, c/c art.

18, inciso III, da Lei n. 6.368/76, sendo-lhe aplicada a pena final de 10 anos e 8 meses de

reclusão, no regime inicialfechado.

Tecida esta breve síntese fático-processual, passo a apreciar o

mérito da insurgência.

Conforme relatado alhures, o requerente alega, num primeiro

momento, que as circunstâncias judiciais atinentes à personalidade do agente e às

consequências do ilícito foram valoradas com base em fundamentos inidôneos para tal

mister, motivo pelo qual pleiteou a readequação da pena-base para índice próximo ao

mínimolegal, qual seja 3 anos de reclusão.

Pois bem, compulsando detidamente a sentença penal

condenatória, constato que o magistrado de primeiro grau se valeu dos seguintes

fundamentos para a quantificaçãoda reprimenda basilar:

Fl. 5 de 9



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL Nº 47719/2013 - CLASSE CNJ - 428 - COMARCA
CAPITAL

“Atento as regras diretivas do artigo 59 do CPB. Mormente nos

seus antecedentes de que afiguram péssimos, considerando que já cumpriu

condenação na Comarca de Presidente Prudente, por infração a mesma lei,

visto que, flagrado fora com 1.500 quilos de maconha, além de já estar

respondendo a outro processo perante a Justiça Federal de Rondônia, por

ter violado a regra do artigo 334 do CPB, segundo se constata pela leitura

da certidão de fl. 312, a qual, por não trazer a data da ocorrência do

trânsito em julgado me impede de dá-lo como reincidente, mas não obsta

que o tenha como elemento pernicioso ao meio social, à sua personalidade

que não é das melhores, às consequências da ilicitude de seu ato que

poderia ser de monta para a coletividade, não fosse a pronta e enérgica

atuação da P. Federal, visto que, se colocadas fossem no mercado a

quantidade de cocaína apreendida, com certeza, a colocação seria

acompanhada de desagregação social além de colocar em desgraça

inúmeros lares brasileiros, fixo a sua pena base em 08 (oito) anos de

reclusão” (fl. 328 da ação penal n. 76/88, em apenso – grifo nosso).

Com efeito, do excerto transcrito fica nítido que o juízo a quo

tomou como deletérias ao acusado as circunstâncias judiciais atinentes aos antecedentes

criminais, à sua personalidade, às consequências do crime e à quantidade da droga

apreendida.

Sob este prisma, a defesa sustentou a inidoneidade da valoração

da personalidade do agente e das consequências do crime.

Pois bem, a inexistência de laudo psicossocial do réu impede

maiores elucubrações acerca da sua personalidade, sendo que os meros apontamentos

genéricos a eventual desvio comportamental não se revelam suficientes para o

recrudescimento da reprimenda basilar.

Na mesma linha, o apontamento dos efeitos nocivos das drogas

para a sociedade também não se presta ao recrudescimento da pena-base, posto que tais

consequências não ultrapassam as elementares do crime de tráfico de drogas.

Contudo, não obstante a valoração dessas circunstâncias judiciais
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tenha sido pautada em fundamentos inidôneos, não se pode olvidar que o réu, já

condenado por crime da mesma natureza, foi surpreendido com mais de 40 kg de cocaína

em seu poder, a qual fora trazida por ele de avião para o local da apreensão, fator que

demonstra a enorme gravidade dos fatos que lhe foram imputados.

Nessa esteira, considerando que poucas gramas da substância

entorpecente comumente conhecida como cocaína podem causar um efeito devastador

em vários usuários, é certo que a quantia apreendida revela-se aterradora, caracterizando

circunstânciahábil, por si só, a justificara pena-base aplicada na sentença atacada.

Assim, pautando-me nos maus antecedentes, na quantidade de

droga apreendida, na sua natureza extremamente nociva, bem como no fato do agente,

envolvido com um grande esquema criminoso de disseminação de substâncias tóxicas,

tê-la transportado em uma aeronave até o local da apreensão, fatores que foram

exaustivamente explorados na sentença (fls. 316-329), mantenho a reprimenda basilar no

patamar de 8 anos de reclusão, quantum que reputo adequado e suficiente para atingir as

finalidadesda pena.

Entretanto, no que tange ao pleito de decote da majorante

delineada no art. 18, inciso III, da Lei n. 6.368/76, melhor sorte alberga as razões

defensivas.

Ora, parece-me indiscutívelque a Lei n. 11.343/2006, ao extirpar

do seu texto a causa especial de aumento de pena referente ao concurso de agentes,

incorreu em verdadeira abolitio criminis no tocante a esta circunstância, fator que impede

a incidênciado aumento, mesmo nos fatos ocorridos na vigênciada antiga Lei de Drogas.

Nessa linha, é pacífico o entendimento adotado pelos tribunais

superiores, senão vejamos:

“HABEAS CORPUS. NARCOTRAFICÂNCIA. PENA BASE: 4

ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO, AUMENTADA EM 1 ANO E 6 MESES

PELA INCIDÊNCIA DO ART. 18, III DA LEI 6.368/76 (ASSOCIAÇÃO

EVENTUAL PARA O TRÁFICO). SUPERVENIÊNCIA DA LEI 11.343/06.

ABOLITIO CRIMINIS. APLICAÇÃO RETROATIVA. PRECEDENTES DO

STJ. CONCESSÃO DE REGIME SEMI-ABERTO. IMPOSSIBILIDADE.

Fl. 7 de 9



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL Nº 47719/2013 - CLASSE CNJ - 428 - COMARCA
CAPITAL

PACIENTE REINCIDENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA,

TÃO-SOMENTE PARA EXCLUIR DA CONDENAÇÃO O ACRÉSCIMO

DECORRENTE DA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 18, III DA

LEI 6.368/76 (ASSOCIAÇÃO EVENTUAL). 1. A Lei 11.343/2006 (nova Lei

de Drogas) operou verdadeira abolitio criminis, não mais prevendo a

associação eventual para o tráfico como causa de aumento de pena. Assim,

verificada a novatio legis in mellius, é de ser afastada a aplicação, na

hipótese, do art. 18, III da Lei 6.368/76. Precedentes do STJ. 2. O regime

fechado estabelecido na sentença, não obstante seja a pena aplicada

inferior a 8 anos, está devidamente justificado, uma vez que o réu é

reincidente. 3. Ordem parcialmente concedida, tão-somente para excluir da

condenação o acréscimo referente à majorante do art. 18, III da Lei

6.368/76, mantendo-se, no mais, a sentença condenatória” (STJ; HC

111.971/SP; Quinta Turma; Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho;

Julgamento 20.10.2009; DJe 30/11/2009).

Assim, extirpada do édito condenatório a majorante

supramencionada, fica como definitiva a pena privativa de liberdade de 8 anos de

reclusão, cujo regime inicialpermanece no fechado em razão da expressiva quantidade de

substância entorpecente apreendida.

Posto isso, forte nos fundamentos assinalados, julgo

parcialmente procedente a presente revisional, tão somente para extirpar do édito

condenatório a causa de aumento descrita no art. 18, inciso III, da Lei n. 6.368/76,

reduzindo a pena privativa de liberdade final para 8 anos de reclusão, no regime

inicial fechado.

Findo o julgamento, remeta-se uma cópia do presente acórdão ao

juízo das execuções penais da Comarca de Presidente Prudente/SP para as providencias

que entender pertinentes.

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. PEDRO SAKAMOTO (Relator), DES. RONDON BASSIL

DOWER FILHO (Revisor), DES. GILBERTOGIRALDELLI (1º Vogal), DES. PAULO

DA CUNHA (2º Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA(3º Vogal), DES. RUI

RAMOS RIBEIRO (4º Vogal) e DES. MARCOS MACHADO (5º Vogal), proferiu a

seguinte decisão: À UNANIMIDADE JULGARAM PARCIALMENTE

PROCEDENTEA REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTODO RELATOR.

Cuiabá, 06 de novembro de 2014.

------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORPEDRO SAKAMOTO- RELATOR

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