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REQUERENTE: ILDINETEDE SENAMOURA
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E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – CONTRARIEDADE A

TEXTO EXPRESSO DE LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS –

DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE

LIBERDADE – POSSIBILIDADE SOMENTE EM CASOS

EXCEPCIONAIS DE EXPLÍCITA INJUSTIÇA – PRETENSÃO –

PENA-BASE NOMÍNIMO LEGAL – CULPABILIDADEE MOTIVOS DO

CRIME – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – QUANTIDADE DE

DROGA – PENA-BASE MANTIDA – CAUSA ESPECIAL DE

DIMINUIÇÃO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO –

IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA – NE BIS IN IDEM –

CAUSA DE AUMENTO DE PENA – TRÁFICO INTERESTADUAL –

FRAÇÃO MÍNIMA – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL

FAVORÁVEIS– REVISÃO PARCIALMENTEPROCEDENTE.

O Superior Tribunalde Justiça já entendeu que o lucro fácil pode

ser utilizado para distanciar a pena base do mínimolegal (v.g.HC 59834 - MS

e HC 46.791-SC), quando a quantidade de droga apreendida é de tamanha

monta que indica sem controvérsia a aferição de lucro excepcional. No caso

em tela, há quantidade exorbitante de droga apreendida mais de 10 Kg (dez

quilogramas) de maconha. Assim, pode exasperar a pena base por esse

motivo.
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Entendo que o magistrado deveria ter deixado de aplicar a causa

especial de diminuição de pena, tendo em conta que existem fortes indícios

nos autos de que seja ligada a organização criminosa voltada ao tráfico de

drogas, mormente, em razão da abissal quantidade de entorpecente

apreendida, aproximadamente 10 kg (dez quilos), entretanto o magistrado

aplicou a causa especial de diminuição de pena no grau mínimo, a qual

mantenho.

Considerando que a conduta delitiva envolveu apenas dois

estados da federação e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, o

aumento da pena em 2/3 (dois terços) é exagerado, devendo a sentença ser

revisionada nesse ponto. Entendo que o aumento de 1/6 (um sexto) da pena é

suficienteno presente caso.
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REQUERENTE: ILDINETEDE SENAMOURA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

Egrégia Turma:

Cuida-se de revisão criminal proposta por Ildinete de Sena

Moura, qualificada, com apoio no artigo 621, incisos I, do Código de Processo Penal,

tendo em vista o inconformismocom o r. sentença de fls. 37 a 42 TJ, que a condenou a

pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime

inicialfechado, pelas prática do delito descrito no artigo 33, caput, combinado com artigo

40, incisoV,ambos da Lei 11.343/2006.

Proposta a presente ação revisional, com apoio no artigo 621,

inciso I, do Código de Processo Penal, a Defesa pretende que a redução da pena-base

imposta na sentença condenatória, afastando as circunstâncias judiciaisda culpabilidadee

do motivo do crime, aplicando ainda a quantum máximo para a causa especial de

diminuição de pena, ou seja, 2/3 (dois terços), bem como a redução da fração quanto a

causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da lei 11.343/206. Por fim,

pugna pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, e a

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 02 a 16 TJ/MT).

Juntou documentos (fls. 17 a 81 TJ/MT).

O eminente Promotor de Justiça designado Amarildo Cesar

Fachone, em judicioso parecer (fls. 89 a 94 TJ/MT), manifestou-se pela improcedência da

ação revisional. Explicitando em síntese que os argumentos expendidos pela requerente

são contra o direito, visto que a pena-base foi fixada somente 02 (dois) meses acima do

mínimo legal e que não há bis in idem em razão da redução de 1/6 (um sexto) e do

aumento de 2/3 (dois terços) decorrente da grande quantidade de substância entorpecente

apreendida com a revisionanda, bem como resta prejudicada as pretensões de alteração

de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

À douta revisão.
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P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. AMARILDOCESAR FACHONE

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Turma:

I.

Preambularmente, em obediência ao disposto no artigo 189 do

Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, passo a analisar o cabimento da presente

ação revisional.

O pedido em sede de revisão criminal, onde se busca a análise de

processos findos, deve apoiar-se ao menos em uma das hipóteses prevista no artigo 621

da Lei Instrumental Penal, tendo como requisito indispensávela existência de trânsito em

julgado de sentença condenatória, que segundo o parágrafo primeiro do artigo 625 da

mesma Lei deve ser comprovado, através de certidão cartorária, quando da proposição,

assim dispondo: “O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em

julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos

arguidos.”

No vertente, apoiou-se a propositura no inciso I, do artigo 621

do Código de Processo Penal, a inicial encontra-se instruída com procuração ad judicia

(fls. 18 TJ/MT), cópia de peças dos autos de origem (fls. 19 a 66), da certidão de trânsito

em julgado (fls. 43 TJ/MT).

Portanto, atendidos os requisitos legais, conheço da presente

ação revisionale passo à sua análise.

II.

A presente ação revisional foi proposta com apoio no inciso I, do

artigo 621, da Lei Instrumental Penal, sob a pretensão de se ver reduzida a pena-base
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imposta na sentença condenatória, afastando as circunstâncias judiciaisda culpabilidadee

do motivo do crime, aplicando ainda a quantum máximo para a causa especial de

diminuição de pena, ou seja, 2/3 (dois terços), bem como a redução da fração quanto a

causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da lei 11.343/206. Por fim,

pugna pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, e a

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Insta inicialmente esclarecer que a revisão criminal é uma ação

penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos Tribunais,

destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorrer erro

judiciário.

In casu, o recorrente sustenta a revisão em epígrafe no inciso I,

do artigo 621, do Código de Processo Penal, verbis: “circunstância que determine ou

autorize diminuição especial da pena”.

Consta da narrativa da peça acusatória:

“No dia 15 de julho do corrente ano de 2011, por volta das

13:00 horas, na estação de embarque e desembarque de passageiros de

ônibus, “Rodoviária”, localizada à Avenida Inácio Castelli, bairro

Castelândia, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, ILDINETE

DE SENA MOURA trouxe consigo do Estado de Goiás para o Estado de

Mato Grosso, para a venda, substância entorpecente capaz de causar

dependência física ou psíquica, qual seja, Cannabis Sativa L., vulgo

“Maconha”, consistente em 10 (dez) tabletes pesando 10146 g (dez mil

cento e quarenta e seis gramas), 03 (três) porções pensando 3 g (três

gramas) e 01 (uma) porção pesando 21 g (vinte e uma gramas), conforme

Auto de Exibição e Apreensão de fls. 10/11-IP e Laudo Pericial de

Constatação Preliminar nº 02.02.04.000131.2011, às fls. 13-IP, sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar....”

Na sentença o magistrado ao fixar a pena a recorrente assim

asseverou:

“Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal verifico que
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a culpabilidade da ré é incontestável, imputável e com plena consciência da

ilicitude de sua conduta, razão pela qual deve ser sopesada em seu grau

máximo, até mesmo diante de ser conhecedora de que a substância

apreendida, era de uso e venda proscrito no País. A ré é primária (fl. 61).

Não há nos autos, elementos que possam definir sua personalidade, bem

como sua conduta social. Os motivos que a levaram à prática do crime são

contrários às condições ético-jurídicas da vida em sociedade, pois se trata

de crime hediondo com sérios prejuízos à saúde pública, sendo unicamente

motivado pelo ganho de “dinheiro fácil” em prejuízo de vidas. Não há

circunstância merecedora de registro. As consequências são inerentes ao

próprio delito.

Assim, considerados todos estes fatores, fixo-lhe a pena base em

05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 540

(quinhentos e quarenta) dias-multa.

Considerando a primariedade da acusada e que não se dedica a

atividades criminosas e não integra organização criminosa, aplico a causa

de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e a

diminuo em 1/6 (um sexto), considerando a expressiva quantidade de droga

(10,146 kg – fls. 20/22), encontrando a pena 04 (quatro) anos, 03 (três)

meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 450 (quatrocentos e

cinquenta) dias-multa. Reconheço também a causa de aumento de pena

prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06 e, de igual forma,

considerando a quantidade de substância entorpecente apreendida,

exaspero a pena em 2/3 (dois terço), encontrando a pena de 07 (sete) anos,

02 (dois) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 750 (setecentos

e cinquenta) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de

quaisquer outras circunstâncias ou causas modificadoras.

Tendo em vista o teor contido no § 1º, do artigo 1º, da Lei n.º

11.464/07, estabeleço o regime inicialmente fechado para o cumprimento da

pena privativa de liberdade imposta à acusada.” (sic, fls. 40 e 41 TJ/MT).
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No âmbito da Revisão Criminal, o apenamento imposto na

sentença condenatória transitada em julgado somente deve ser revisto quando ocorrer

injustiça ou erro na pena aplicada ou quando se descobrirem novas circunstâncias que

determinemou autorizem diminuiçãoespecial da pena.

No caso dos autos, quanto ao montante de pena-base aplicada

(05 (cinco) e 02 (dois) anos de reclusão), não há qualquer alteração a ser feita.

Contudo, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais,

conjuntamente, sob minhaótica:

Culpabilidade: No momento de fixar a pena, o julgador leva em

conta a culpabilidadeem sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor

do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena base é a

medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a

conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem

o distanciamentoda ordinariedade, justificávelpara a exasperação da pena.

A culpabilidade, anoto por derradeiro neste item como acepção,

não é fundamento da pena, mas como limitedesta pena cominada.

Relembramos que a recorrente foi denunciada pelo Parquet (fls.

09 a 11), por transportar e trazer consigo a substância entorpecente para comercialização,

ou seja, alocar tal justificação na circunstância judicial (“... culpabilidade da ré é

incostestável, imputável e com plena consciência da ilicitude de sua conduta, razão pela

qual deve ser sopesada em seu grau máximo, até mesmo diante de ser conhecedora de

que a substância apreendida, era de uso e venda proscrito no País”) em comento, com

escopo de aumentar a pena-base, é ilegítima,eis que é ínsito a uma das ações descritas no

tipo penal do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Destaco ainda, que a circunstância judicial do motivo do crime o

qual o magistrado estabeleceu que “sendo unicamente motivado pelo ganho de ‘dinheiro

fácil’ em prejuízo de vidas”.

Motivos do crime: É a razão de ser de alguma coisa, a causa ou

o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de
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finalidade e objetivo. Não se confunde o motivo do crime com o elemento subjetivo do

crime.

Até entendo ser inerente a figura delitiva do tráfico de droga o

desiderato de se almejaro ganho de dinheiro fácil.

Aliás, no que tange ao lucro fácil, consigno ser o entendimento

do Excelso Pretório de que tal fato é inerente ao tipo penal, conforme o julgado abaixo:

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO

CRIMINOSA (LEI 6.368/76, ARTS. 12 E 14). DOSIMETRIA DA PENA. 1.

Circunstâncias inerentes à conduta criminosa - propagação do mal e busca

de lucro fácil - são próprias da conduta delituosa, não podendo, sob pena de

bis in idem, atuar para justificar aumento da reprimenda. Consideração,

apenas, da reincidência. 2. HC deferido, parcialmente, para reduzir a

penalidade.” (STF, HC 85507/PE - Pernambuco, Habeas Corpus, Relatora:

Min. Ellen Gracie, Julgamento: 13-12-2005, Órgão Julgador: Segunda

Turma, Publicação: DJ 24-02-2006 PP-00050 EMENT VOL-02222-02

PP-00304).

Contudo, é fato que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu

que o lucro fácil pode ser utilizado para distanciar a pena base do mínimo legal (v.g. HC

59834 - MS e HC 46.791-SC), quando a quantidade de droga apreendida é de tamanha

monta que indica sem controvérsia a aferição de lucro excepcional. No caso em tela, há

quantidade exorbitante de droga apreendida. Assim, pode exasperar a pena base por esse

motivo.

Ainda, atento ao disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06, a

natureza da droga,Maconha - cannabis sativa l., e a considerável quantia apreendida em

poder da apelante, 10 (dez) tabletes pesando 10146 g (dez mil cento e quarenta e seis

gramas), 03 (três) porções pensando 3 g (três gramas) e 01 (uma) porção pesando 21 g

(vinte e uma gramas), conforme sentença condenatória (fls. 37 TJ/MT), justificam o

fixação da pena-base acima do mínimo legal, de modo que mantenho a pena-base fixada

pelo magistrado.

Noutro ponto, a recorrente alega que a há bis in idem em razão
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da redução de 1/6 (um sexto) quanto a causa especial de diminuição de pena e no

aumento de 2/3 (dois terços) na causa de aumento de pena pelo tráfico entre Estados da

Federação ou entre estes e o Distrito Federal, ambos decorrentes da grande quantidade

de droga.

Atento ao que dispõe o artigo 68 da LeiMaterial Penal, analisarei

primeiramentea causa de diminuiçãoe após a de aumento.

Pleiteia-se a aplicação da causa especial de diminuição prevista

no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, no máximoprevisto.

É de se observar que a redução objetivou suavizar a situação

daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão, dos que cometeram o delito pela

primeira vez, do traficante ocasional.

Deste modo, a recorrente pretende ver reconhecida a causa de

diminuição de pena no quantum máximo, estabelecida no artigo 33, § 4º da Lei nº

11.343/2006, que assimdispõe:

“Art. 33 (...)

(...)

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as

penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), vedada a

conversão em restritiva de direitos, desde que o agente seja primário, de

bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre

organização criminosa.”

Analisando a invocação do artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06,

que prevê a minoração de 1/6 a 2/3 da pena imposta a traficante “primário, de bons

antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização

criminosa”, me parece pouco crível que um traficante pudesse ter em trazer consigo 10

(dez) tabletes pesando 10146 g (dez mil cento e quarenta e seis gramas), 03 (três)

porções pensando 3 g (três gramas) e 01 (uma) porção pesando 21 g (vinte e uma

gramas) de Maconha - cannabis sativa l., se não estivesse no mínimo dedicado a

mercancia.

Na lição de Guilhermede Souza Nucci, tem-se que:
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“... como sempre, deve o julgador pautar-se pelos elementos do

art. 59 do Código Penal, com a especial atenção lançada pelo art. 42 desta

Lei: ‘O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o

previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da

substância ou do produto, a personalidade e conduta social do agente ’. (...)

Percebendo enorme quantidade de drogas, ainda que em poder de traficante

primário, de bons antecedentes, sem outras ligações com o crime

organizado, pode reservar tal circunstância para utilização na diminuição

da pena (ex. um sexto). (...)”. (In Leis Penais e Processuais Penais

Comentadas. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2007, p. 330).

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -

REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE-

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - GRANDE

QUANTIDADE DE DROGA - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE

DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 -

INADMISSIBILIDADE - DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA

Não se vislumbra deficiência na majoração da pena-base pela

quantidade de entorpecente apreendido, pelo objetivo de lucro fácil e pelas

graves conseqüências à saúde pública, aspectos caracterizadores da referida

prática criminosa e que não são inerentes ao tipo penal, estando, pois, neste

ponto, correta e fundamentadamente dosada a pena-base fixada ao acusado.

Não se aplica a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo

33 da Lei nº 11.343/2006, quando o agente dedica-se intensamente ao

tráfico de entorpecentes, fazendo dele seu meio de vida.” (TJMT - RAC

87441/2007 - 2.ª Câmara Criminal- Rel. Des. Paulo da Cunha).

Mencionado dispositivo legal prevê a redução das penas de 1/6

(um sexto) a 2/3 (dois terços), cabendo ao magistrado, à luz das particularidades do fato

delituoso, como natureza e quantidade da droga, e da personalidade e conduta social do

agente, estabelecer o percentual de diminuição concretamente aplicável (art. 42 da Lei
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11.343/2006).

Muito embora não sejam todas desfavoráveis as circunstâncias

judiciais, foram apreendidas com a apelante 10 (dez) tabletes pesando 10146 g (dez mil

cento e quarenta e seis gramas), 03 (três) porções pensando 3 g (três gramas) e 01 (uma)

porção pesando 21 g (vinte e uma gramas) demachona – cannabis sativa l..

Assim, entendo que o magistrado deveria ter deixado de aplicar a

causa especial de diminuição de pena, tendo em conta que existem fortes indícios nos

autos de que seja ligada a organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, mormente,

em razão da abissalquantidade de entorpecente apreendida, aproximadamente 10 kg (dez

quilos), entretanto o magistrado aplicou a causa especial de diminuição de pena no grau

mínimo,a qual mantenho.

O Superior Tribunal de Justiça, a respeito do tema, já se

manifestou, entendendo que não se configura bis in idem a consideração da quantidade

de drogas para elevar a pena-base e minorar o grau redutor do § 4º do art. 33 da Lei de

Drogas:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 1.

JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. OFENSA

AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO

557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO ANALÓGICA. 2.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO

LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DE QUE CUIDA O ART.

33, § 4º, DA LEI DE DROGAS EM SEU PATAMAR MÁXIMO.

MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. NÃO CABIMENTO. GRANDE

QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (43 KG DE MACONHA -

CANNABIS SATIVAL.). 3. RECURSO IMPROVIDO.

...

2.As penas-base dos pacientes foram elevadas, especialmente,

devido a natureza e quantidade da droga apreendida, vale dizer, 64

(sessenta e quatro) tabletes de Maconha - cannabis sativa l., totalizando 43

kg (quarenta e três quilos), fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei
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11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico de

entorpecentes. Portanto, não há de se considerar de flagrantemente ilegal o

entendimento das instâncias ordinárias, porquanto observadas as diretivas

impostas pela norma penal para o estabelecimento da reprimenda, sendo

defeso, na estreita via cognitiva do presente writ, o exercício de novo juízo

de reprovabilidadeda conduta.

3. Quanto à aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n.º

11.343/2006, cabe frisar que a diretriz imposta pelo artigo 42 da Lei

11.343/2006, a saber, preponderância da natureza e quantidade da droga,

também deve ser observada na aplicação do referido redutor do art. 33, §

4º, da Lei n.º 11.343/2006. Não se trata de violação ao princípio do ne bis

in idem, mas apenas da utilização da mesma regra em finalidades e

momentos distintos.

4. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do HC

n.º 97.256/RS, admitiu a possibilidade de substituição, como também de

regime de cumprimento de pena mais brando que o fechado, observadas a

proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação do princípio da

individualização da pena, medida que seria compatível com a benesse

concedida justamente para evitar o encarceramento.

5. No caso em apreço, entretanto, consoante preceituam os arts.

33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e 42 da Lei de Tóxicos, embora as penas

tenham sido fixadas em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão - réu

Rômulo - e 4 (quatro) anos 8 (oito) meses de reclusão - réu Everaldo -, a

fixação do regime prisional mais brando, não se mostra adequada,

considerando a natureza e a quantidade de droga apreendida em poder do

paciente, circunstância essa inclusive utilizada - como visto - para impedir a

redução máxima quando da aplicação da causa de diminuição prevista no §

4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no HC

189648/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA
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TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 29/06/2012).

Observa-se que a causa de aumento pela interestadualidade foi

empregada em razão da efetiva transposição de fronteira (Goiás - Mato Grosso).

Sendo irrelevante para a configuração da majorante que a droga

não tenha alcançado o destino final, pois o crime já havia se consumado com a simples

posse da droga pelo agente, não se exigindo resultado, como a venda ou a efetiva entrega

do entorpecente no local de destino.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunalde Justiça:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE

ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT E § 4o., C/C O ART. 40, INCISO V

DA LEI 11.343/2006. DESNECESSIDADE DE EFETIVA TRANSPOSIÇÃO

DE FRONTEIRAS DE ESTADOS DA FEDERAÇÃO PARA A APLICAÇÃO

DA MAJORANTE. POSSIBILIDADE DE NÃO APLICAÇÃO DA CAUSA

DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM SEU GRAU MÁXIMO EM RAZÃO DA

QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (2 KG DE COCAÍNA). PARECER

DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. Para

a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V da

Lei 11.343/06 não é necessária a efetiva transposição da fronteira

interestadual; bastarão, para tanto, evidências de que a substância

entorpecente tem como destino qualquer ponto além das linhas divisórias

estaduais. 2. A quantidade de droga pode ser utilizada para justificar a

não aplicação, em seu grau máximo, da causa de diminuição de pena

prevista no art. 33, § 4o. da Lei 11.343/06. 3. Parecer ministerial pela

denegação da ordem. 4. Ordem denegada.” (HC 157.630/SP, Rel. Ministro

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em

16/11/2010, DJe 13/12/2010).

De fato, a quantidade de droga é o fio comum que perpassa todas

as fases de aplicação da pena, pois, afinal e ao final, a pena é uma coisa só. Embora

aplicada em etapas, ela é una, e nessa unicidade, deve refletir a melhor resposta estatal à

conduta desinteressante para a sociedade.
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Admitir o contrário redundaria em que essa resposta estatal fosse

contraditória e dúbia. Construindo uma dosimetria baseada na premissa da quantidade de

droga como critério utilizáveluma única vez, teríamos a seguinte situação, que representa

um sofisma: aumenta-se a pena-base porque a conduta é gravíssima, em vista do volume

de estupefaciente traficado. No momento seguinte, porém, aplica-se a diminutiva do

tráfico privilegiado, em seu grau máximo, embora a conduta continue sendo gravíssima.

Ainda, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conquanto

sejam essas alternativas teleologicamente destinadas a crimes menos graves, sempre para

a mesma conduta ignominiosa.

Esse expediente equivale a recrudescer de um lado e abrandar de

outro – nulificando completamente o rigor inicial–, o tratamento dispensado a uma

conduta que, em sua essência indivisível,merece ser tratada com severidade.

No cenário narrado, o aumento da pena-base em função da

grande quantidade de drogas acaba se diluindo nas demais fases dosimétricas e pouco ou

quase nada influi sobre a pena final, que acaba por ser a mais branda admitida no

ordenamento jurídico penal, em notória desproporcionalidade ao caráter perfidioso do

ilícito.

Também sob outro ângulo não entendo que utilizar a mesma

baliza, no caso a quantidade de drogas, para aferir a pena-base e denegar os benefíciosda

conversão da reprimenda corpórea por restritiva de direitos seja inconstitucional, pois o

próprio Estatuto Repressivo, cuja consonância com a Constituição sequer se discute,

determina que os exatos mesmos parâmetros do artigo 59 sejam considerados no

momento de analisar a substituição.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. QUANTIDADE DE

DROGA ELEVADA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.

POSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART.

33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DO REDUTOR. NATUREZA E
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QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. MITIGAÇÃO JUSTIFICADA.

REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR

RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO

DESPROVIDO.

- Demonstrado, pelas instâncias ordinárias, o alto grau de

reprovabilidade da conduta, decorrente da expressiva quantidade da

droga apreendida, imperiosa uma resposta penal mais efetiva, restando

plenamente justificada a exasperação da pena-base em 1 (um) ano.

- Conforme entendimento sedimento desta Corte, não há falar

em bis in idem na consideração da quantidade e natureza de droga para

aplicação do redutor em fração aquém do seu máximo, mas sim na

utilização da mesma regra em finalidades e momentos distintos. No

primeiro momento do sistema trifásico, os parâmetros do art. 59 do Código

Penal e do art. 42 da Lei 11.343/2006 devem ser utilizados para

fundamentar a pena-base, enquanto que na última fase da dosimetria os

mesmos critérios serão observados para fixar a porcentagem da redução a

ser imposta, em razão da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

- Na hipótese, a natureza e quantidade da substância apreendida

- 50 g (cinquenta gramas) de cocaína - são elementos hábeis a justificar a

não aplicação da minorante em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

- Estabelecida a pena em 5 (cinco) de reclusão, e presente

circunstância judicial desfavorável, responsável pelo inclusive pelo aumento

da pena-base, o regime adequado para o início do cumprimento da pena é o

fechado (art. 59, II c/c o art. 33, § 3° do CP).

- Ausente o preenchimento do requisito objetivo, pena não

superior a 4 (quatro) anos (art. 44, I, do CP), é inviável à substituição da

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1254307/BA,

Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA

CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013,
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DJe 01/08/2013).

Posto isto, a revisionanda foi presa em flagrante delito ao

desembarcar na Rodoviária de Primavera do Leste/MT vindo da cidade de Goiânia/GO,

trazendo consigo aproximadamente 10 kg (dez quilos) de Maconha - cannabis sativa l..

Entretanto, na primeira fase da dosimetria a pena-base foi fixada pouco acima do mínimo

legal, não podendo neste momento utilizar-se do quantum máximo para o aumento de

pena.

Assim, o aumento da pena em 2/3 (dois terços) é exagerado,

devendo a sentença ser revisionada nesse ponto. Entendo que o aumento de 1/6 (um

sexto) da pena é suficiente no presente caso, chegando-se a pena de 05 (cinco) anos e 10

(dez) dias de reclusão e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Quanto a alteração de regime inicialde cumprimento de pena e de

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ressalto que a

recorrente não atende os requisitos legais estabelecidos no artigo 44, do Código Penal,

bem como diante da expressiva quantidade de drogas apreendida, denota prognose de

insubsistênciapara a concessão dos benefícios.

Ante o exposto, voto pela procedência parcial da Revisão

Criminal,mantendo a pena-base aplicada na sentença condenatória (05 anos e 02 meses),

bem como manter a fração da causa especial de diminuiçãode pena no grau mínimo;mas

redimensionar a pena em relação a causa de aumento de pena pelo tráfico interestadual,

para o grau mínimo, fixando uma pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) dias de reclusão, em

regime inicial fechado e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um

trigésimo) do saláriomínimovigente à época dos fatos.

Custa na forma da lei.

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. RUI RAMOS RIBEIRO (Relator), DES. LUIZ FERREIRA DA

SILVA (Revisor), DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA (1º Vogal), DES.

MARCOS MACHADO (2º Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (3º

Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (4º Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (5º

Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (6º Vogal) e DRA. ANTÔNIA

SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES (7ª Vogal convocada), proferiu a seguinte

decisão: À UNANIMIDADE DERAM PARCIAL PROCEDÊNCIA A

REVISIONAL.

Cuiabá, 9 de maio de 2014.

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

DESEMBARGADORRUI RAMOS RIBEIRO - RELATOR

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

PROCURADORDE JUSTIÇA
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