
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL Nº 99806/2012 - CLASSE CNJ - 428 - COMARCA DE
TAPURAH

REQUERENTE: SIDNEY DE SOUSA RONCATO

Número do Protocolo: 99806/2012
Data de Julgamento: 1º-08-2013

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 12 DA LEI

6.368/76 – SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA

INSTÂNCIA – DECISÃO SUPOSTAMENTECONTRÁRIAÀ EVIDÊNCIA DOS

AUTOS – ERRO NO EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO

DEMONSTRADO – INTERPRETAÇÃORAZOÁVELDA PROVA– PEDIDO DE

INCIDÊNCIA RETROATIVADA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART.

33 DA LEI N. 11.343/06 – PRETENSA LEI NOVA MAIS BENÉFICA –

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO APÓS O

TRÂNSITO EM JULGADODA SENTENÇA CONDENATÓRIA– ART.66, I, DA

LEP – SÚMULAN. 611 DO STF – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1.  A decisão somente se assoma contrária à evidência dos autos quando

se divorcia de todos os elementos probatórios, não bastando para a procedência do

pedido revisional que existam indícios a respaldarem tese antinômica à prevalecente,

porquanto tal concomitância de versões é natural em um processo conduzido sob o

crivo do contraditório.

2. Em se tratando de revisão criminal, o ônus de arredar a presunção de

veracidade e de certeza decorrente da sentença penal condenatória transitada em

julgado é do peticionário, porquanto o princípio da presunção de inocência [in dubio

pro reo] aplica-se tão-somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada [art. 5º, LVII,

CR/88].

3. Transitada em julgado a decisão condenatória, compete ao Juízo das
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execuções contingente aplicação de lei nova que beneficie o acusado, consoante

exegese do art. 66, I, da Lei de Execuções Penais, e da Súmula n. 611 do STF.
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REQUERENTE: SIDNEY DE SOUSA RONCATO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ALBERTOFERREIRA DE SOUZA

Egrégia Turma:

Tem-se em perspectiva revisão criminal aforada por SIDNEY DE

SOUSA RONCATO, com fincas no art. 621, I, do Código de Processo Penal, anelando ver

reformada a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que o

condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, mais 70

(setenta) dias-multa, pela prática, em concurso material, dos delitos insculpidosno art. 12 da Lei

n. 6.368/76 [tráfico de drogas] e no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03

[posse ilegal de arma de fogo de uso restrito], decreto que, de resto, foi ratificado pela e.

PrimeiraCâmara Criminaldeste Sodalício. 

Sob color de esteio à pretensão revisional, aduz o requerente, em

bosquejo, que a condenação criminal é contrária às evidências dos autos, haja vista que a ínfima

quantidade de droga apreendida em sua residência [0,5g de maconha] não era destinada à

mercancia, mas sim ao seu consumo pessoal, circunstância roborada pelo fato de que não foi

encontrado qualquer apetrecho ou resquícios de substância entorpecente na sua casa. Sustenta,

ademais, que o decreto condenatório teve por substrato versões frágeis e inconsistentes das

testemunhas, que não presenciarama efetiva prática do mercadejo de drogas pelo requerente.

Noutra vertente, assere que, preenchidos os requisitos legais, se faz

cabível a aplicação na hipótese da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06,

mercê de se tratar de lei superveniente mais benéfica neste ponto, consoante orientação

prevalente no Supremo TribunalFederal.

Destarte, anela o requerente a desconstituição da sentença condenatória

para que seja absolvido da imputação do crime capitulado no art. 12 da Lei n. 6.368/76 ou,

então, para que lhe seja aplicada retroativamente a causa de diminuiçãode pena descrita no § 4º

do art. 33 da Lei n. 11.343/06.
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A Cúpula do Ministério Público, em parecer da lavra do ilustre

Procurador de Justiça, Dr. Mauro Viveiros, opinou pela improcedência dos pedidos vazados na

revisional.  

À douta revisão.

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. ALBERTOFERREIRA DE SOUZA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Preambularmente, cumpre-nos lançar os olhos nos requisitos de

admissibilidadeda vertente revisional, em obediência ao disposto no artigo 189 do Regimento

Interno deste Tribunalde Justiça.

Tem-se, destarte, que a ação satisfaz o pressuposto do trânsito em

julgado, consoante se infere da certidão de fls. 421/422-TJ. D’outra parte, porque a pretensão

revisionalquadra-se à hipótese delineada no art. 621, I, do Código de Processo Penal, [sentença

condenatória supostamente contrária à evidência dos autos], seu conhecimento é medida que se

impõe. 

Entrementes, o acórdão objurgado desmerece a rescisão almejada!

Com efeito, da leitura do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal,

assoma-se indispensável a demonstração efetiva de que a sentença afronta, de forma hialina, as

provas contidas nos autos, isto é, faz-se imprescindívelque se comprove ter havido manifesto

erro judiciário, configurado na prolação de decisão sem amparo em elementos probatórios. 

In casu, breve incursão sobre os dados cognitivos revela nitidamente que
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a decisão não se afigura divorciada das provas dos autos, mas, ao revés, se sustém nos uníssonos

depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do requerente, bem

como nas declarações da testemunha Vanderlei Gomes Sá, os quais dão conta da prática da

traficânciapelo peticionário.

Ora, não há falar em rescisão do julgado tão só pela existência de provas

em sentido contrário à ilação atingida, porquanto a presença de diferentes versões a respeito dos

fatos em apuração é natural em um processo conduzido sob o contraditório, de molde que,

incumbindo ao magistrado optar por uma dessas vertentes, terá ele de selecionar aqueles

elementos que subsidiem a sua convicção, em detrimento dos demais, elencando-os na

fundamentação da sentença, o que lhe é assegurado pelo princípio do livre convencimento

motivado.

De ver-se, na hipótese, que os policiais militares relataram que, na

ocasião dos fatos, durante a “operação de desarmamento”, lograram deter o codenunciado

Diego transportando um tablete de maconha, com peso de 123,2g (cento e vinte e três gramas e

dois centigramas), o qual, indagado a respeito de quem fornecia a droga, referiu-se à pessoa de

Fernando que, por sua vez, delatou o ora requerente como sendo o fornecedor e abastecedor das

substâncias entorpecentes.

Narraram ainda os agentes policiais que já havia notícias na cidade de

Tapurah dando conta de que o ora requerente era traficante de drogas e receptador de objetos,

informações estas corroboradas pela apreensão em sua residência de uma “trouxinha” de

maconha, alémde diversos objetos sem comprovação da origem lícita.

Demais disso, tem-se a declaração da testemunha Vanderlei Gomes no

sentido de que já ouviu comentários de que o requerente é vendedor de drogas na aludida cidade

e que tal fato é de conhecimento de muitas pessoas, contudo, estas tem medo de denunciar.

Registre-se, além do mais, que a circunstância do requerente ser usuário

de drogas, como ele próprio declara, não afasta a sua qualificação de traficante, sendo até

mesmo bastante comum na conjuntura atual a figura do usuário-traficante. É o que se verificano

caso em apreço, em que o recorrente não trabalhava, isto é, não possuía renda fixa, sendo

bastante plausívelque tenha ingressado no comércio de entorpecentes para sustentar o vício.

Destarte, fazendo-se possível extrair do decreto condenatório [tanto da
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sentença como da decisão confirmatória desta] interpretação razoável a respeito do conjunto

probatório, se nos figura defeso excogitar de rescisão do decisum.

De feito, compulsando a página capitular, dessume-se o firme propósito

de reapreciação de matéria outrora analisada [pelo juízo a quo e pela e. Primeira Câmara

Criminaldesta Corte] e, como de trivial sabença, a revisão criminalnão é sucedâneo do recurso

de apelação, nem, ao menos, visa a criação de uma “terceira instância”de julgamento. Logo...!

Avulta consignar, à guisa de acréscimo, que, em se tratando de revisão

criminal,o ônus de arredar a presunção de veracidade e de certeza decorrente da sentença penal

condenatória transitada em julgado é do peticionário, porquanto o princípio da presunção de

inocência [in dubio pro reo] aplica-se tão somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada [art.

5º, LVII, CR/88], de forma que, não tendo o requerente logrado êxito em se desincumbir desse

ônus, a improcedênciado pedido absolutório é impositiva.

D’outra parte, estamos que não prospera, nessa senda, o pedido de

aplicação retroativa da causa de diminuição de pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei n.

11.343/06 à pena infligida ao requerente, fixada à luz dos parâmetros da antiga Lei de Drogas

[Lei n. 6.368/76].

De proêmio, impende salientar que perfilhamossenda a entender que, em

situação regida pela Lei n. 6.368/76, como na hipótese, remanesce impossibilitadaa incidênciada

minorante presente na novel legislação de drogas [Lei n. 11.343/2006], posto mais branda nesse

peculiar aspecto, vez que, ante o princípio unitário, se afigura inviável a cisão/fusão das partes

mais benéficas das referidas normas, sob pena do julgador criar uma terceira Lei, arvorando-se

em órgão legiferante, emmanifestaofensa ao princípioda separação dos poderes.

Nesse diapasão, temos que, para fins de observância do disposto no art.

5º, inciso XL, da Constituição Federal [retroatividade da lei penal mais benfazeja], cumprirá ao

intérprete verificar qual diploma legal é globalmente mais benéfico ao acusado, vale dizer, a

incidênciada Lei n. 6.368/76, vigente à época dos fatos, sem a minorante descrita no § 4º do art.

33 da Lei n. 11.343/06, ou a novel Lei de Entorpecentes, com a aludida causa de diminuição de

pena, dês que, por óbvio, estejam presentes os requisitos a tanto.

Assim, demonstrada em suma aquela que, a nosso aviso, seria a forma

correta de aplicação do novel diploma, avulta consignar que, porque se nos depara decreto

Fl. 6 de 10



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL Nº 99806/2012 - CLASSE CNJ - 428 - COMARCA DE
TAPURAH

condenatório transitado em julgado, tal incumbência[aplicação retroativa da lex mitior] é de ser

remetida ao juízo das execuções.

Com efeito, a aplicação de lei penal posterior mais benéfica ao réu

constitui garantia constitucional ínsita no art. 5º, incisoXL, da Constituição Federal [“a lei penal

não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”], também encontrando guarida no art. 2º, parágrafo

único, da Lei Substancial Penal.

Entrementes, ainda que, no caso em apreço, haja a possibilidade de

minoração da pena do acusado por meio da aplicação integral da Lei n. 11.343/06 [a depender da

análiseprofunda e detalhada acerca do preenchimento dos requisitos da minorante do § 4º do seu

art. 33 e de todas as fases da dosagem penal], temos que, em razão do trânsito em julgado da

decisão condenatória, a eventual aplicação da supracitada lei não é da alçada deste e. Sodalício

estadual, mas sim do juízo das execuções, consoante exegese do art. 66, I, da Lei de Execuções

Penais.

“Art. 66 da LEP – Compete ao Juiz da execução:

I – aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo

favorecer o condenado.”

A reforçar a orientação legal, a Suprema Corte sumulou este

entendimento, deixando estreme de dúvidas que, empós o trânsito em julgado da decisão

condenatória, a competência para levar a efeito a aplicação de lei nova mais favorável ao acusado

é do juízo da execução.

“Súmula 611, STF – Transitada em julgado a sentença condenatória,

compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna.”

Destarte, em se tratando de revisão criminal, ação penal que tem como

requisito imprescindívela concretização do trânsito em julgado da sentença condenatória e cujas

hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 621 do CPP [dentre as quais não se

encontra abarcada a aplicação da lei penal benéfica], não há como esta e. Corte efetivar a

retroação dos dispositivos da Lei n. 11.343/06 sem incorrer em indevida usurpação de

competência do juízo das execuções.

A propósito, esta é a orientação sufragada no seguinte julgado deste e.

Fl. 7 de 10



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL Nº 99806/2012 - CLASSE CNJ - 428 - COMARCA DE
TAPURAH

Tribunalde Justiça:

“REVISÃO CRIMINAL – ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI Nº 6368/76 –

CONDENAÇÃO – RECURSOS JULGADOS E ACÓRDÃOS TRANSITADOS EM

JULGADO – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº

11.343/2006 – JURISPRUDÊNCIA DO STF – LEI NOV MAIS BENIGNA –

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA A APLICAÇÃO – SÚMULA

Nº 611DO STF.

Eventual aplicação de lei nova que beneficia o condenado, deverá ser

examinada no Juízo da Execução da pena, nos termos do art. 66, I, da LEP e da

Súmula nº 611 do STF, “transitada em julgado a sentença condenatória, compete

ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna” [TURMA DE CÂMARAS

CRIMINAIS REUNIDAS. REVISÃO CRIMINAL Nº 109195/2008 – CLASSE CNJ –

428 – COMARCA DE CÁCERES]

Por oportuno, impende consignar que, segundo entendimento

doutrinário, se o processo estiver em sede de recurso especial ou extraordinário, os Tribunais

Superiores não podem aplicar a lei mais favorável com o fim de rever a pena, porquanto isto

importaria em supressão de instância, uma vez que a competência para tanto é do juiz da

execução penal, caso essa parte da decisão tenha transitado em julgado.

Seguindo essa diretriz, por óbvio que, na hipótese em estima [em que se

analisa sentença condenatória transitada em julgado via ação revisional], a competência para a

aplicação da lei nova só pode ser do juízo da execução.

Por fim, não se nos escapa que a aplicação da lei posterior mais benigna

ao réu deve operar-se imediatamente, alcançando inquéritos, processos em andamento e

processos em fase de execução, de modo a proporcionar-lhe os benefícios da nova lei de forma

célere e eficaz, propiciando, por exemplo, que o acusado seja colocado em liberdade mais

rapidamente.

Contudo, a despeito desse imediatismoe da possibilidadede aplicação da

leimais benigna pelo tribunal em grau de recurso, não há falar na possibilidadedeste e. Sodalício

rever a pena do acusado segundo os ditames da Lei 11.343/2006 nesta via [revisão criminal],
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porque configuraria violação frontal das disposições legais supracitadas, ocasionando a

censurada supressão de instância.

Por conseguinte, julgamos improcedente o vertente pleito revisional.
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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 do DES. PAULODA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES.

ALBERTO FERREIRA DE SOUZA (Relator), DES. MARCOS MACHADO (Revisor), DES.

PEDRO SAKAMOTO (1º Vogal),DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (2º Vogal),DES.

PAULO DA CUNHA (3º Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (4º Vogal) e DES. LUIZ

FERREIRA DA SILVA (5º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE

JULGARAM IMPROCEDENTE A REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO

RELATOR.

Cuiabá, 1º de agosto de 2013.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR PAULO DA CUNHA - PRESIDENTE DA TURMA DE
CÂMARASCRIMINAIS REUNIDAS

---------------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORALBERTOFERREIRA DE SOUZA - RELATOR

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