
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 70946/2015 (OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃONº 130572/2014 - CLASSE CNJ-417) COMARCA DE JUARA

EMBARGANTE: GILIARDE BARBOSA DE FREITAS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 70946/2015
Data de Julgamento: 05-11-2015

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO DE

ENTORPECENTES – DIVERGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃODA MINORANTE

DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006 E AO CONSEQUENTE

ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA –

PEDIDO DE PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO PARA INCIDÊNCIA DA

REFERIDA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA, E FIXAÇÃO DO

REGIME PRISIONAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE

EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E DE APETRECHOS

RELACIONADOS À COMERCIALIZAÇÃODE DROGAS – EVIDÊNCIAS DE QUE

O EMBARGANTE DEDICA-SE COM HABITUALIDADE À ATIVIDADE

CRIMINOSA – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – RECURSO

DESPROVIDO.

A expressiva quantidade de entorpecentes apreendida em poder do

embargante [10,7g de pasta base de cocaína na sua posse, e mais 161,3g da mesma

substância escondida em sua residência], a balança de precisão encontrada em sua casa,

os recortes de sacos plásticos em formato típico de “trouxinhas”, as sucessivas ligações

telefônicasde usuários pedindo drogas, e a diversidade de valores das cédulas de dinheiro

consigo apreendidas e que totalizavam mais de R$ 2.300,00, constituem circunstâncias

hábeis a denotar que fazia do tráfico de drogas o seu meio de subsistência, impedindo,

deste modo, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da

Lei n. 11.343/06.
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EMBARGANTE: GILIARDE BARBOSA DE FREITAS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTOGIRALDELLI

Egrégia Turma:

Cuida-se de embargos infringentes opostos por Giliarde

Barbosa de Freitas em face do v. acórdão proferido pela eg. Primeira Câmara Criminal

deste Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso de apelação criminal n.

130572/2014, em que, por maioria, e na trilha do voto do ilustre revisor, Des. Orlando de

Almeida Perri, o recurso de apelação interposto pelo ora embargante restou desprovido,

mantendo-se, por conseguinte, a condenação que se lhe fora imposta à conta da prática

do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, correspondente à pena de

05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sob o regime inicial fechado, e pagamento

de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimolegal (fls. 336/344).

Em suas razões recursais, defende o embargante fazer jus à

incidênciada causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de

Tóxicos, bem assim, à readequação do regime inicial de cumprimento da pena, do

fechado para o aberto (fls. 350/355).

Com base nesses argumentos, busca o acolhimento dos embargos

infringentes, para que então prevaleça o voto vencido do eminente relator, Des. Rondon

Bassil Dower Filho, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, com

providências ex officio, para: a) reduzir a pena-base ao mínimocominado pelo legislador,

em razão do afastamento da valoração negativa da circunstância judicialda culpabilidade;

b) fazer incidira minorante do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 1/2 (um

meio); c) abrandar o regime inicialde cumprimento da pena, do fechado para o aberto, e;

d) substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Contrarrazoando o recurso, o órgão ministerialrefuta uma a uma

as teses nele arguidas, e manifesta-sepela rejeição dos embargos (fls. 359/362).
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Na sequência, sobreveio o juízo de admissibilidade(fls. 365).

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

em parecer da lavra da d. Promotora de Justiça convocada, Dra. Rosana Marra, ratificou

as contrarrazões ofertadas, opinando pela rejeição dos embargos (fls. 374).

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. DOMINGOS SÁVIO DE BARROSARRUDA

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTOGIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem

tinha capacidade civil e legitimidade para fazê-lo, e o meio processual escolhido

mostra-se adequado e necessário para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual

ratifico o juízo prévio de admissibilidade (fls. 365) e conheço dos embargos

infringentes opostos por Giliarde Barbosa de Freitas, porquanto presentes os

requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Deflui-se dos autos que o ora embargante foi condenado pelo d.

juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara/MT pela prática da conduta típica descrita no art.

33, caput, da Lei n. 11.343/2006, recebendo a pena privativa de liberdade de 05 (cinco)

anos e 10 (dez) meses de reclusão, sob o regime inicial fechado, além da pena de multa

correspondente ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, cada qual à razão de

1/30 (um trigésimo) do saláriomínimovigente à época dos fatos (fls. 264/268).

Irresignado, apelou a este eg. Tribunal de Justiça vindicando o

reconhecimento da atipicidade material da conduta, ante a aplicação do princípio da
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insignificância. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime de tráfico de

drogas para o de porte de entorpecentes para uso próprio (art. 28, caput, da Lei n.

11.343/2006), e ainda, o afastamento da negativa de incidência da minorante prevista no

§4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, para aplicá-la no grau máximopermitido (2/3), e

o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime inicialsemiaberto.

Submetido o apelo a julgamento pela eg. Primeira Câmara

Criminal,o colegiado acompanhou o voto do eminente revisor, Des. Orlando de Almeida

Perri, que desproveu o recurso defensivo por entender inaplicável o princípio da

insignificânciaao caso concreto, assim como o pedido de desclassificaçãoda conduta do

acusado para o crime do art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Igualmente, convenceu-se o condutor do voto vencedor acerca

da impossibilidadede aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º

do artigo 33 da Lei de Drogas, ante a elevada quantidade de pasta base de cocaína

apreendida com o ora embargante, os apetrechos relacionados ao tráfico, as ligações

telefônicas de usuários solicitando drogas, e outras circunstâncias objetivas e subjetivas

demonstradoras de que ele se dedicava às atividades criminosasao tempo da prisão.

Por fim, ante a existênciade circunstância judicialdesfavorável ao

agente, o douto Revisor negou a alteração do regime prisionalpara o semiaberto.

Lado outro, provendo parcialmente o recurso da defesa em voto

que restou vencido, o ilustre relator, Des. Rondon Bassil Dower Filho, rejeitou as teses

de atipicidade da conduta em razão da pequena quantidade de drogas (princípio da

insignificância),e de desclassificação do delito para aquele do art. 28, caput, da Lei n.

11.343/2006.

Todavia, no tocante à dosimetria, de ofício, readequou a

pena-base para o mínimo legal à conta do afastamento do desvalor conferido à

circunstância judicial da culpabilidade. Além disso, acolhendo em parte a tese recursal,

aplicou na fração de metade a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do

art. 33 da Lei de Drogas, e fixou o regime aberto para o início do cumprimento da

reprimenda.

Não satisfeito, procedeu, mais uma vez de ofício, à substituição

Fl. 4 de 14



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 70946/2015 (OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃONº 130572/2014 - CLASSE CNJ-417) COMARCA DE JUARA

da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, e é este voto vencido que o

embargante pretende que prevaleça, especificamente no que se refere à incidência da

minorante do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, e à modificação do regime inicial de

cumprimento da pena, do fechado para o aberto.

Entretanto, apesar do empenho devotado pelo embargante, estou

convencido do acerto do voto vencedor.

Isso porque, ao indeferir o pleito de incidência da minorante do

art. 33, §4º da Lei de Tóxicos, o ilustre Revisor referiu-se à apreensão na posse do

embargante de dois papelotes contendo ao todo 10,7g de pasta base de cocaína, e de mais

126,5g da mesma substância entorpecente distribuídos em seis invólucros escondidos em

sua residência, além de 161,3g de ácido bórico, substância comumente utilizada para

aumentar o peso e a massa da droga, para fins de mercancia, destacando que a apreensão

de subida quantidade de entorpecentes e de apetrechos relacionados ao tráfico, revela

situação caracterizadora de dedicação à atividade criminosa.

De igual modo, alegou que foram encontrados na residência do

embargante uma balança de precisão, sacos plásticos recortados para embalagem da

substância entorpecente, e mais R$ 2.307,00 em cédulas dos mais variados valores,

elementos que, aliados à expressiva quantidade de pasta base apreendida e ao fato de que

durante a abordagem policial, dois usuários ligarem para o aparelho celular do acusado

com a intenção de adquirirem drogas, são capazes de demonstrar a habitualidade do

embargante na prática delituosa em espécie [tráfico de entorpecentes].

Com efeito, a razão assiste o eminente Revisor, pelo que tenho

por irretocável seu voto, pois, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos

grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes

majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n. 11.343/06 instituiu uma benignidade

modulada em relação ao pequeno traficante que inicia nesta seara, com a previsão de

causa especial de diminuição da pena, desde que cumulativamente preenchidos os

requisitos legais.

Sucede que o aludido benefício consiste em uma medida de

política criminal, que busca beneficiar aquele que incorreu na prática uma única vez,
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levando-se em conta o pequeno viciado e o traficante individuale ocasional, circunstância

que não se amolda ao caso em exame.

Como dito, o §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 tem o seu

centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada e pressupõe que ainda

não haja nem no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz do crime

ummodo de vida ou uma profissão.

Essa causa especial de diminuição de pena só incide, em suma,

perante situações em que a lei considera que a comissão do tráfico foi um mero desvio de

uma trajetória reta. Há, no entanto, gradações nos múltiplos desvios possíveis e,

conforme as circunstâncias do caso, pode-se concluir que, até o autor ser surpreendido,

era mais ou menos provável o risco de que fato análogo se repetisse e se tornasse

rotineiro. Cabe, pois, uma profecia póstuma, com base no que ordinariamente acontece, à

luz do impulsode que resultou o crime e dos fatores que presidiramsua realização.

Em outras palavras, a diminuição da pena prevista para o

traficante ou, especificamente,para aquele que incidenas condutas do caput ou do §1º do

art. 33 da Lei n. 11.343/2006, deverá considerar se o agente é um criminoso em situações

esporádicas ou se ele efetivamente se dedica à prática delitiva, não podendo ser aplicada

para quem é surpreendido com grande quantidade de droga.

Diante deste cenário e à luz do princípio do livre convencimento

motivado, segundo o qual a aferição da dedicação à atividade criminosa pode ser extraída

pelo julgador a partir de outros elementos de prova constantes dos autos, no caso

concreto, não é possível conferir ao embargante o status de pequeno traficante.

A expressiva quantidade de entorpecentes apreendida em seu

poder, a balança de precisão encontrada em sua residência, os recortes de sacos plásticos

em formato típico de “trouxinhas”, as sucessivas ligações telefônicas de usuários pedindo

drogas, e a diversidade de valores das cédulas de dinheiro consigo apreendidas,

constituem circunstâncias hábeis a denotar a dedicação às atividades criminosas,

impedindo, deste modo, a aplicação da minorante prevista no §4º do artigo 33 da Lei n.

11.343/06.

Neste sentido, transcrevo os seguintes julgados do c. STJ e deste
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eg. Tribunalde Justiça:

“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE

DROGAS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. ART. 33, § 4.º, DA

NOVALEI DE TÓXICOS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA

AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS

DENEGADA. 1. Na hipótese, à luz do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, a

considerável quantidade de droga apreendida - 350 (trezentos e cinquenta)

invólucros de cocaína, 250 (duzentos e cinquenta) pedras de crack e 99

(noventa e nove) invólucros de maconha - justifica a não aplicação do

redutor inserto no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. 2. Para efeitos de

aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei

n.º 11.343/2006, "A conduta social do agente, o concurso eventual de

pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade

de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações

caracterizadoras de atividades criminosas." (STF, RHC 94.806/PR, 1.ª

Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 16/04/2010.) 3. Ordem de

habeas corpus denegada.” (STJ – HC: 249874 SP 2012/0157533-0, Relator:

Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/08/2013, T5 - QUINTA

TURMA, Data de Publicação:DJe 26/08/2013). (Grifei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA -

TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL – INSURGIMENTO

QUANTO A DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO – EXCLUSÃO CAUSA

ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI

11.343/2006 – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – APREENSÃO DE

SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E APETRECHOS – DEDICAÇÃO A

ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – EXCLUSÃO OPERADA –

RECURSO PROVIDO. No §4º do artigo 33 da Lei de Drogas o legislador

pátrio objetivou suavizar a situação do traficante ocasional, que de

maneira fortuita vem a praticar ato de mercancia que não apresente grande
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lesividade. Revelando os autos não se tratar de prática isolada, haja vista a

quantidade de drogas e a apreensão de apetrechos, resta inviabilizada a

aplicação dessa causa especial de diminuição de pena.” (TJMT – RAC

96487/2012, Relator: DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA

CRIMINAL, Data de Julgamento 09/07/2013). (Grifei).

Sendo assim, dar provimento aos presentes embargos para efeito

de prevalecer o voto vencido e, como consequência disso, reduzir drasticamente a pena

do embargante, sem dúvidas, implicariaem ferir de morte os princípios da razoabilidade e

da proporcionalidade, incidindo o acusado em situação processual gritantemente mais

benéfica do que aquela que faria jus, podendo mesmo servir de estímulo à reiteração

criminosa, dada à pouca efetividade da sanção imposta, outrora substituída no voto

vencido por duas penas restritivas de direitos.

Desta forma, com vistas à obtenção de pena que melhor assegure

a prevenção e repressão ao delito perpetrado, com esteio nos princípios norteadores da

razoabilidade e proporcionalidade, reafirmo que não assiste razão ao embargante ao

postular a prevalênciado voto vencido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de

embargos infringentes interposto por Giliarde Barbosa de Freitas, a fim de manter o

voto condutor do v. acórdão não unânime proferido pela eg. PrimeiraCâmara Criminal

no julgamento do recurso de apelação n. 130572/2014, que por sua vez, ratificou a r.

sentença condenatória proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara/MT na

ação penal n. 861-61.2014.811.0018 (código 63445), em que o ora embargante restou

condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, recebendo as

penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sob o regime inicial fechado, e

pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário mínimolegal.

É como voto.
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V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

(REVISOR)

Egrégia Turma:

O embargante pede a aplicação da causa de redução prevista no

art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo e a substituição da pena de

reclusão por duas restritivas de direitos.

Como já asseverei no voto em que proferi como Revisor da

Apelação que deu origem a estes infringentes, a sentença objurgada indeferiu a sua

aplicação “tendo em vista que o acusado portava razoável quantidade de drogas, bem

como pela variedade de drogas, e pelo dinheiro e balança de precisão encontrados em

sua residência, elementos corroborados pela confissão espontânea do acusado, indicam

que trata-se de pessoa voltada à prática habitual de mercancia de drogas (...)” (fl. 268).

Embora não haja definição legal de quais condutas se enquadram

como “dedicar-se à atividade criminosa”, o Supremo Tribunal Federal, em voto da

Ministra Carmem Lúcia, prolatado no julgamento do HC 105.764/MG, didaticamente

esclareceu que:

“Dedicar-se tem o sentido de “aplicar-se, destinar-se,

ocupar-se, empregar-se, entregar-se, consagrar-se, dar-se” (Dicionário

Eletrônico Aurélio da Língua Portuguesa); atividade é denominada como

“qualquer ação ou trabalho específico” (Dicionário Eletrônico Aurélio da

Língua Portuguesa); e criminosa significa subsumida a um tipo legalmente

definido como delito.

Ao apresentar sua justificativa sobre esse dispositivo na

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação (PLS n. 115/2002), o

Deputado Paulo Pimenta afirmou que “não nos olvidamos da diferença

existente entre pequenos e grandes traficantes. Por isso, mantivemos uma

causa especial de diminuição da pena para o agente que seja primário e de

bons antecedentes e cuja conduta se caracterize por ausência de
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habitualidade e caráter não profissional”.

Reconheceu, assim, o legislador que, para fazer jus à causa de

diminuição prevista na nova Lei de Tóxicos, o agente não poderia a) ser

reincidente, b) ostentar condenações anteriores e c) agir de forma rotineira

ou sistemática.

Nas palavras de Luiz Flávio Gomes, o traficante passível de ser

beneficiado com a causa de diminuição seria aquele que agiria “de modo

individual e ocasional” (Nova lei de drogas comentada. São Paulo: Revista

dos Tribunais, 2006. p. 165).

Como ensina Jayme Welmer de Freitas, “[o] dedicar-se a

atividades criminosas (tal como o dolo pode se evidenciar pela sede das

lesões) pode se inferir pelas circunstâncias objetivas que permeiam o crime

(...) e subjetivas quanto à pessoa do agente (...), elucidando a incursão do

traficante no seio da criminalidade. Este trânsito pelo crime é relativo na

dedicação a atividades criminosas, mas teoricamente absoluto nos casos de

reincidência, maus antecedentes e participação em organização criminosa”

(Juris Plenum – Ano IV – Número 19 - A causa de diminuição de pena do

art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. O conceito de atividades criminosas.

Critérios judiciais para aferição da sua aplicabilidade. Caxias do Sul:

Editora Plenum Ltda., 2008. p. 52).

Sem pretender esgotar as situações caracterizadoras de

atividades criminosas, Jayme Welmer de Freitas pronuncia-se no sentido de

que a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a

receptação, d) os petrechos relacionados ao tráfico (tais como “papel

celofane, plásticos, papel alumínio, ampolas ou assemelhados, recortados

ou não, utilizados para embalagem de porções individualizadas”), e) a

quantidade de droga e f) as situações residuais dos maus antecedentes

serviriam de exemplos para a não concessão do benefício previsto no art.

33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.” (STF – 1ª Turma – julgado em

13/04/2011).
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Seguindo em seu voto, a Ministra Relatora, descendo ao caso

concreto, assevera:

“Tem-se nos autos que o Paciente portava quantidade relevante

de drogas (maconha e cocaína), acondicionada na forma de “papelotes,

porções, barra prensada e bucha”, e praticou o crime acompanhado de

terceiro e que foi encontrada em sua residência uma balança de precisão e

R$757,00 (setecentos e cinquenta e sete reais) em notas trocadas. Esses

fatos caracterizariam a dedicação às atividades criminosas e foram bem

sopesados pelas instâncias de mérito para o fim de afastar a causa de

diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006”.

No caso sub examine, o réu foi surpreendido transportando dois

invólucros que totalizavam 10,7g de pasta-base de cocaína, e em sua residência foram

localizadosmais seis invólucros, com volume total de 126,5g do mesmo entorpecente,

e 161,3g de ácido bórico, substância comumente utilizada para aumentar o peso e a

massa da droga, para fins de comercialização.

Além da droga apreendida, foram encontrados na residência do

réu uma balança de precisão e vários saquinhos plásticos, além da quantia de R$

2.307,00 (dois mil trezentos e sete reais) em espécie, em notas de diversos valores,

elementos que evidenciam a prática do tráfico e o recebimento pela venda de pequenas

quantidades de droga.

A testemunha FRANSLEY ALVES VASCONCELOS, policial

civil, inquiridana instrução processual (mídiade fl. 148) afirmou que:

“(...) depois o telefone dele tocou, eram dois usuários ligando

pra ele, querendo droga né... Aí foi, um deles eu conhecia, um usuário,

trabalha no posto (...)”.

Denota-se, pelos elementos probantes coligidos nos autos, que o

réu dedicava-se à atividade criminosa, pois além de possuir em sua residência elevada

quantidade de pasta base de cocaína e demais petrechos para sua comercialização, tais

como ácido bórico, balança de precisão, sacos plásticos para embalagem da droga e

expressiva quantia em espécie, recebia ligações de usuários que o procuravam para
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adquirir entorpecentes, o que permite identificar a habitualidade na prática delituosa,

utilizando-se de tal prática como meio de vida, de subsistência.

O Ministro Gurgel de Faria, no julgamento do AgRg no REsp

1445738//MG, ao prolatar seu voto, asseverou que:

“A doutrina e a jurisprudência apontam situações

caracterizadoras de atividades criminosas, tais como o fato de o agente

encontrar-se na posse de armas e apetrechos relacionados ao tráfico, como

embalagens para porções individualizadas (sacolés), a quantidade de

droga apreendida e a circunstância dele estar respondendo a outros

processos criminais.

Na espécie, os agravantes foram presos com elevada quantidade

e diversidade de drogas, sendo duas delas de alto poder alucinógeno e

viciante - cocaína e crack. Tais circunstâncias, de caráter objetivo, podem

ser ponderadas para impedir a aplicação do benefício da causa de

diminuição prevista no artigo 33, 4º, da lei antidrogas, conforme

jurisprudência desta Corte de Justiça” (5ª Turma, julgado em 18/09/2014).

Tal decisão amolda-se perfeitamente ao caso em debate, como já

visto alhures.

Incabível, portanto, a aplicação da benesse prevista no § 4º do

artigo 33 da Lei de Drogas, haja vista não se tratar-se de traficante ocasional, mas de

indivíduo que se dedica à atividade criminosa, como demonstram as robustas provas

carreadas.

Diante do exposto, nego provimento aos embargos infringentes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (1º

VOGAL)

Acompanho o voto do relator.
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V O T O

EXMO. SR. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA (2º

VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOSMACHADO (3º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO(4º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (5º

VOGAL)

Voto pela divergência;provejo os embargos opostos.

.
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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, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES.

GILBERTO GIRALDELLI (Relator), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

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

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

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

Vogal),proferiu a seguinte decisão: EMBARGOS DESPROVIDOS, POR MAIORIA,

NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 5º VOGAL QUE O

PROVEU.

Cuiabá, 05 de novembro de 2015.

------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORGILBERTOGIRALDELLI - RELATOR
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