
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL Nº 140826/2014 - CLASSE CNJ - 428 COMARCA DE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

REQUERENTE:: CARLOS VICENTEDA SILVA

Número do Protocolo: 140826/2014
Data de Julgamento: 05-03-2015

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES –

ILEGALIDADEDA REPRIMENDA IMPOSTA 1. APLICAÇÃO DO

BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 –

DESCABIMENTO – APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE

DE DROGAS DE NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA 2.

FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO –

IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO

REGIME PRISIONAL FECHADO PARA CONCRETIZAÇÃO DOS

FINS DA PENA (REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME E

RESSOCIALIZAÇÃO DO AGENTE) – AÇÃO REVISIONAL

IMPROCEDENTE.

1. A expressiva quantidade de entorpecentes encontrada em

poder do requerente (3.018kg) e sua natureza altamente

perniciosa (pasta-base de cocaína) impedem a aplicação do

benefícioprevisto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

2. Há de ser mantido o regime prisional fechado quando ele

se mostra como o único capaz de promover a reprovação, a

prevenção e a ressocialização do agente – fins almejados com a

imposição da resposta penal –, especialmente na hipótese de

apreensão de grande quantidade de droga de natureza

extremamente nociva.
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REQUERENTE: CARLOS VICENTEDA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Egrégia Turma:

Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, ajuizada

por Carlos Vicente da Silva contra o acórdão em que foi mantida sua condenação à

reprimenda de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 700

dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei

11.343/2006).

Invocando a tese de ilegalidade da dosimetria de pena, o

requerente almejaa aplicação do benefícioprevisto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas,

alémda fixação de regime prisional mais brando (fls. 2 a 6).

Junta documentos (fls. 7 a 33).

Em sede de liminar,indeferi a medida vindicada(fl. 36)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça

opina pela improcedência da ação autônoma de impugnação (fls. 47 a 50).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, 12 de janeiro de 2015.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator
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P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. AMARILDOCÉSAR FACHONE

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

(RELATOR)

Egrégia Turma:

O requerente Carlos Vicente da Silva foi condenado, em primeira

instância, à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, bem como ao

pagamento de 1500 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e

associação para o tráfico, previstos, respectivamente, nos arts. 33, caput, e 35, ambos da

Lei 11.343/2006 (fls. 13 a 25).

Inconformado, interpôs Recurso de Apelação contra aquele título

judicial,em cujas razões pleiteou a desclassificaçãodo delito de tráfico para o de porte de

entorpecentes para consumo próprio (art. 28, da Lei 11.343/2006) e a absolvição do

crime de associação para o tráfico (fls. 339 a 347).

Por sua vez, a Segunda Câmara Criminal deu parcial

provimento ao apelo, tão somente para absolver o requerente da imputação de

associação para o tráfico. Em contrapartida, manteve a condenação à reprimenda de 5

anos e 6 meses de reclusão, além de 700 dias-multa, relativa ao crime de tráfico de

entorpecentes. Por fim, o douto Relator invocou a norma do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90

para manter o regime fechado (fls. 26 a 32).

Feitos esses breves apontamentos, passo a analisar os pedidos

formulados no bojo desta Revisão Criminal(fls. 2 a 6).

De antemão, consigno que a incidência do benefício descrito no
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art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas reclama que o agente seja primário, portador de bons

antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e tampouco integre organizações

criminosas.

Não bastasse, a teor do que preconiza o art. 42 daquele diploma,

balizam cumulativamente a concessão de tal benesse a quantidade e a variedade de

drogas, desde que tais vetores não tenham sido sopesados por ocasião da fixação da

pena-base (circunstâncias judiciais),sob pena de se incorrer no odioso bis in idem.

Nessa linha de raciocínio, eis o que preleciona o Superior

Tribunalde Justiça, in litteris:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO. DOSIMETRIA.

PENA-BASE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ARTIGO 42 DA LEI

11.343/2006. FRAÇÃO DO ART. 33, § 4º. BIS IN IDEM. MANIFESTO

CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1.Não há constrangimento ilegal no ponto em que as instâncias ordinárias exasperaram a

pena-baseem 2 anos, diante da exorbitante quantidade de droga apreendida - quase meia tonelada

de maconha -, em observância ao poder de discricionariedadeconcedido ao juiz na dosimetria da

pena e ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. O Plenário do Supremo Tribunal

Federal, recentemente, decidiu que as circunstâncias relativas à natureza e/ou à quantidade

de drogas apreendidas só podem ser sopesadas, na dosimetria da pena, na primeira ou na

terceira fase, sempre de forma não cumulativa (...) Ordem não conhecida. Habeas corpus

concedido, de ofício, para determinar que o magistrado de primeiro grau proceda à nova

dosimetria da pena, com a observância do quantum da reprimenda-base e com a utilização da

quantidade da droga em somente uma das etapas da dosimetria. (HC 304.174/MS, Rel. Ministro

Rogério Schietti, 6ª Turma, julgado em 20.11.2014, DJE 11.12.2014). Destaquei.

Voltando-me ao caso dos autos, observo que tais dados não

foram ponderados na primeira fase da dosimetria penal, o que legitimasua apreciação na

terceira etapa do processo dosimétrico.

Com base essas considerações e tendo em vista a expressiva

quantidade de entorpecentes encontrada em poder do requerente (3.018kg), aliada à

sua natureza altamente nociva (pasta-base de cocaína), entendo que ele não faz jus à

incidênciada causa de diminuiçãode pena em debate.

Do mesmo modo, consigno a imperiosidade de manutenção do

regime fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, notadamente à vista
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da apreensão de drogas em grande quantidade e de natureza extremamente nociva,

conformemencionado nas linhasacima.

Aliás, sobreleva frisar que, à luz da Teoria Eclética – adotada pelo

Código Penal em seu art. 59 –, o regime imposto se revela suficiente e o único capaz de

promover os fins da pena, quais sejam, repressão, prevenção e ressocialização do

requerente.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

julgo IMPROCEDENTE a ação revisional.

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. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da

Turma Julgadora, composta pelo DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Relator),

DES. GILBERTOGIRALDELLI (Revisor), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA(1º

Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(3º Vogal), DES. ALBERTO FERREIRA

DE SOUZA (4º Vogal), DES. MARCOS MACHADO (5º Vogal) e DES. PEDRO

SAKAMOTO (6º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE,

JULGARAM IMPROCEDENTE A REVISIONAL EM CONSONÂNCIA COM O

PARECER.

Cuiabá, 5 de março de 2015.

------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORRONDON BASSIL DOWER FILHO - RELATOR

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