
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 87607/2014 (OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO 126001/2011 - CLASSE: CNJ-417) COMARCA DE DOM AQUINO

EMBARGANTE: VALTERSONFERREIRA FARIA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 87607/2014
Data de Julgamento: 06-08-2015

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE –

DIVERGÊNCIA PARCIAL NO ACÓRDÃO DESFAVORÁVEL AO

EMBARGANTE – EMBARGOS RESTRITOS À MATÉRIA OBJETO DE

DIVERGÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE

DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, COM

CAUSAS DE AUMENTO – APELAÇÃO DA DEFESA – CONDENAÇÃO

MANTIDA – DECISÃO UNÂNIME – PRELIMINAR – NULIDADE POR

AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO DE SUBSTÂNCIA

ENTORPECENTE – MATERIALIDADE RECONHECIDA A

UNANIMIDADE – LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR E

DEMAIS PROVASSUPREM A AUSÊNCIA – INVIABILIDADE – VOTO

DIVERGENTE – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE

DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ARTIGO33 DA LEI Nº 11.343/2006

– CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –

IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS

LEGAIS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO IMPROVIDO –

PREVALÊNCIADO ACÓRDÃOEMBARGADO.

Se a divergência no julgamento da apelação restringiu-se à

aplicação da causa especial de diminuição, devem os embargos infringentes

restringir-se a esse ponto do julgado. Impossível acolhê-los para absolver o

réu do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, por ausência de
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materialidade em virtude de falta do laudo definitivo de constatação de

substância entorpecente, se dos autos emerge a materialidade através do

laudo preliminare demais provas carreadas.

Não se aplica a causa especial de diminuição de pena do

parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 ao réu também condenado

pelo crime de associação pra o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da

mesma lei. Precedentes. (HC 291.142/RJ).
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EMBARGANTE: VALTERSONFERREIRA FARIA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO

Egrégia Turma:

Cuidamos presentes embargos infringentese de nulidade opostos

em face do julgamento da apelação criminal nº. 126.001/2011, interposto por Valterson

Ferreira Faria, onde, por maioria, a Turma Julgadora da Terceira Câmara Criminalnegou

provimento ao recurso, vencido o d. Vogal, Des. Rondon Bassil Dower Filho, que votou

pelo proveu parcialmente o apelo, para aplicar o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº

11.343/2006 (acórdão fls. 2215 a 2237 TJ/MT).

Irresignado com o resultado do julgamento, o embargante,

preliminarmente, aduziu a ausência do laudo definitivo em relação a substância

entorpecente apreendida com a adolescente Lorena, pugnando pela absolvição do

embargante por falta do laudo definitivopor violação de interesse público na produção do

devido processo legal. No mérito objetiva a prevalência do voto vencido do d. Vogal,

Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, com a aplicação da causa especial de

diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, pois o embargante é

primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminais (fls. 2280 a

2291 TJ/MT).

O ilustre Procurador de Justiça José Medeiros, em contrarrazões

recursais (fls. 2295 a 2299 TJ/MT), manifestou-se pelo desprovimento do recurso,

asseverando que, pela análise do conjunto probatório, o embargante dedicava-se à

atividade criminosa, haja vista as transcrições de áudio das interceptações telefônicas,

onde ficou demonstrada a mercancia de drogas dentro e fora do estabelecimento

prisional, bem como o embargante foi condenado pelo delito do artigo 35 da Lei nº

11.343/2006, não fazendo jus à benesse.
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Conclusos ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto

GIraldelli,Relator da apelação criminalnº 126.001/2011, foram os embargos infringentes

admitidos (fls. 23052 TJ/MT), procedendo-se à regular distribuição (fls. 2304 TJ/MT).

É o relatório.

À douta revisão.

P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. MAUROVIVEIROS

Mantenho o parecer escrito.
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V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE

LAUDODEFINITIVO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE)

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

Egrégia Turma:

Valterson Ferreira Faria opôs embargos infringentes (fls. 2280 a

2291 TJ/MT), em face do julgamento, não unânime, da Terceira Câmara Criminal, que

desproveu o recurso de apelação nº. 126.001/2011 (acórdão fls. 2215 a 2237 TJ/MT),

que “À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, POR MAIORIA,

NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,

VENCIDOO VOGAL QUE DEU-LHE PARCIALPROVIMENTO”.

Verificoestarem presentes os pressupostos inerentes ao juízo de

admissibilidade.Desta forma, conheço dos embargos infringentese passo à apreciação do

mérito.

Segue transcrição da ementa do recurso de apelação criminal nº

126.001/2011, in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE

DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, COM

CAUSAS DE AUMENTO – ARTS. 33 CAPUT, 35 E 40, III, IV E V, TODOS

DA LEI 11343/06 – 1. PRELIMINARES – 1.1. NULIDADE PROCESSUAL

– INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – DENÚNCIA ANÔNIMA – FALTADE

FUNDAMENTAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – INTERCEPTAÇÃO

AUTORIZADA JUDICIALMENTE COM MOTIVAÇÃO VÁLIDA –

NECESSIDADE DEMONSTRADA – PRÉVIA DILIGÊNCIA PARA

AVERIGUAR A PRÁTICA DE CRIMES – 1.2. NULIDADE PROCESSUAL –

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARAA AUDIÊNCIA DE

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – DESCABIMENTO – ACUSADO QUE SE

ENCONTRAVA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – DEFESA QUE

DECLINOU ENDEREÇO INCORRETO DO RÉU – PARTICIPAÇÃO DO
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ADVOGADO CONSTITUÍDO NA REFERIDA AUDIÊNCIA - AUSÊNCIA

DE PREJUÍZO E COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA DEFESA –

VENIRE CONTRA FACTUMPROPRIO – 1.3. NULIDADE PROCESSUAL -

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA CONSTITUIR

NOVO ADVOGADO – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS.

563 E 565 DO CPP – 2. MÉRITO - 2.1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –

IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE

E AUTORIA DELITIVAS – APREENSÃO DE ADOLESCENTE QUE

PARTIU DO ESTADO DE GOIÁS COM DESTINO A CIDADE DO ESTAD

DE MATO GROSSO, NA POSSE DE MACONHA, QUE ERA DESTINADA

AO PRESÍDIO LOCAL – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICAS VÁLIDA

PARA A CONDENAÇÃO, LASTREADA POR OUTRAS PROVAS –

OBSERVÂNCIA AO ART. 155 DO CPP - 2.2. ASSOCIAÇÃO PARA O

TRÁFICO DE DROGAS – LIAME SUBJETIVO ESTÁVEL E DURADOURO

PRESENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.3. DO § 3.º DO ART. 33 DA

LEI 11343/06 – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS TÍPICOS DO USO

COMPARTILHADO E DA EVENTUALIDADE – CONVERSAÇÕES

REITERADAS SOBRE A REMESSA DE DROGAS PARA O INTERIOR DA

CADEIA PÚBLICA – INCIDÊNCIA DO ART. 33 CAPUT DA LEI 11343/06

- 2.4. DO § 4.º DO ART. 33 DA LEI 11343/06 – CONDENAÇÃO PELO

CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE AFASTA O

BENEFÍCIO LEGAL POR REVELAR A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES

CRIMINOSAS - 2.5 DO TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR OU

IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS (INCISO III DO

ART .40 DA LEI 11343/06) – PRISÃO EM FLAGRANTE DE CO-RÉU NAS

IMEDIAÇÕES, PRÓXIMO AO MURO DO ESTABELECIMENTO

PRISIONAL, NA POSSE DE DROGA PARA SER ARREMESSADA

DENTRO DA UNIDADE CARCERÁRIA – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE

- 2.6. DO TRANSPORTE DE DROGA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO

(INCISO V DO ART. 40 DA LEI 11343/06) – CONFIGURAÇÃO –
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TRANSPOSIÇÃO DE DIVISAS ENTRE ESTADOS COMPROVADA - 2.8.

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

PRIVATIVA DE LIBERDADE – PENA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO –

IMPOSITIVIDADE DO REGIME INICIAL FECHADO À LUZ DO ART. 33,

§ 2.º, “A”, DO CÓDIGO PENAL - 2.9. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS –

INCABÍVEL – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 E

INCISOS DO CÓDIGO PENAL, ESPECIALMENTE POR A PENA SER

SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO

DESPROVIDO.

1.1. Emerge dos autos que a interceptação telefônica somente foi

autorizada judicialmente porque detentos da cadeia pública de Dom

Aquino/MT, estavam utilizando telefones celulares, com claro intuito de

repassar informações sobre o Juiz de Direito daquela Comarca, Dr.Gilberto

Lopes Bussiki, e com relação ao diretor do estabelecimento prisional, Sr.

Kener Ricardo, e quanto ao agente prisional Jean Carlos, com vistas a

atentar contra as suas vidas. Assim, a necessidade da escuta era premente,

justificando a excepcionalidade da mitigação do direito à intimidade da

pessoa humana, nos termos do art. 2.º da Lei 9296/96, visto que havia

indícios razoáveis de autoria de infrações penais, a prova não poderia ser

feita de outra forma, e os supostos crimes a serem praticados são punidos

com pena de reclusão. Antes mesmo da representaçãoda autoridade policial

pela quebra do sigilo telefônico, foram apreendidos vários objetos no

interior da cadeia pública, tais como celulares e vários artefatos comumente

utilizados para o consumo de drogas, razão pela qual foi iniciado o

procedimento investigativo para apurar a existência de tráfico de drogas no

ambiente carcerário e fora dele. Assim, havia sérios indícios da prática de

crime equiparado a hediondo não só dentro da cadeia pública, mas também

interligação entre os detentos e o comércio espúrio de drogas na cidade de

Dom Aquino/MT e outro Estado da Federação (GO), além de supostas
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ameaças ao juiz, ao diretor e a agentes prisionais, o que justifica a

excepcionalidade de quebra dos sigilos telefônicos, principalmente porque o

meio de comunicação estava sendo usado para a prática de crimes graves e

em contrariedade à lei. Providência indispensável e fundamentação em

sintonia com o art. 93, IX da Constituição Federal, na medida em que,

diante do quadro fático existente, justificou-se a necessidade do afastamento

provisório do direito à privacidade, determinando validamente a

interceptação telefônica requerida pela autoridade policial, e cuja validade

já foi debelada no julgamento do HC 227307/MT pelo STJ.

1.2. É induvidoso que por ocasião da realização da audiência de

instrução e julgamento, o réu se encontrava em lugar incerto e não sabido, o

que justificou a sua intimação via edital. Não obstante, à audiência

compareceu o seu advogado constituído, o qual informou o endereço do

apelante de forma errônea, mas, posteriormente descobriu-se que o apelante

foi preso, oportunizando assim o seu interrogatório na Comarca de

Itumbiara/GO. Constata-se ainda que a defesa, além de ter informado de

forma proposital o endereço incorreto do apelante, tinha conhecimento do

endereço atual do mesmo, mas preferiu o silêncio com o claro propósito de

posteriormente tentar anular o processo. É curial que se o apelante mudou

seu endereço sem comunicar a justiça, também é responsável pela sua não

localização para a audiência de instrução e julgamento da qual participou

seu advogado constituído. Mas, de qualquer, forma, após a audiência

derradeira, foi o apelante interrogado na cidade de Itumbiara/GO, mediante

carta precatória, o que afasta qualquer prejuízo, nos termos do art. 563 do

CPP. Impende, ainda ressaltar que no trâmite do processo crime o réu foi

posto em liberdade de forma equivocada, e mesmo estando em liberdade

nem se preocupou em atualizar seu endereço em juízo. Incide pois o

princípio venire contra factum proprio, na medida em que não podem as

partes externarem comportamentos contraditórios, em clara afronta à

eticidade, uma das vigas mestras das relações jurídico processuais.
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Aplicação do art. 565 do CPP.

1.3. Por sua vez, a alegada nulidade pela não intimação do réu

para constituir novo advogado, conforme ressaltado acima, não tem

fundamento. Além de a parte ter se portado de maneira contraditória, o

apelante foi defendido de forma técnica e combativa pelo então advogado

constituído. Não bastasse, logo após a audiência de instrução e julgamento

o advogado constituído renunciou ao mandato. Expedido mandado de

intimação para manifestação acerca da renúncia, o apelante já havia sido

colocado em liberdade equivocadamente, e não se preocupou em atualizar

seu endereço junto ao juízo processante. Diante disso, por estar em local

incerto e não sabido, a magistrada decretou a sua revelia e nomeou a

Defensoria Pública para patrocínio de sua defesa, a qual apresentou as

alegações finais. Portanto, mais uma vez a defesa porta-se

contraditoriamente, tentando se aproveitar de comportamentos contrários à

boa-fé e à ética processuais (art. 565 do CPP), sendo certo que não houve

qualquer prejuízo à defesa (art. 563 do CPP), porque devidamente ofertadas

as alegações finais. E, como cediço, no processo penal inexiste a intimação

por hora certa, e mesmo que houvesse tal previsão trata-se de mero

argumento sem razoabilidade porquanto o apelante não iria ser encontrado

porque em lugar incerto e não sabido.

2.1. A materialidade dos crimes está provada e sobre a autoria, o

apelante, em unidade de desígnios com o co-réu Leandro Silva Reis,

induvidosamente mantinham reiterados contatos telefônicos, tanto para

tratar do tráfico de drogas no interior da cadeia, quanto para conversas

sobre a situação prisional de Leandro. Prova disso são os trechos a seguir

transcritos da interceptação telefônica realizada com autorização judicial e

dos depoimentos colhidos. Nesse norte, a prova cabal da remessa de droga

do Estado de Goiás para o Estado de Mato Grosso, reside na apreensão da

menor L.C.M.R., que embarcou de Itumbiara/GO com destino a Dom

Aquino/MT, alegando que visitaria seu companheiro que estava recluso. Há

Fl. 9 de 39



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 87607/2014 (OPOSTO NOS AUTOS DO(A)
APELAÇÃO 126001/2011 - CLASSE: CNJ-417) COMARCA DE DOM AQUINO

absoluta congruência entre os seguidos contatos entre o apelante e Leandro,

a entrega da droga por parte de do apelante à menor para transporte até

Dom Aquino/MT, cujo destinatário era Leandro, bem como a apreensão da

substância proscrita (maconha), sendo certo que o comércio espúrio de

drogas na cidade de Dom Aquino/MT era realizado também com suporte

extramuros da cadeia pública, por outra co-ré, além de várias outras

pessoas. Dessarte, há prova inequívoca do tráfico de drogas na modalidade

fornecer por parte do apelante, cabendo ressaltar que as interceptações

telefônicas revelam cabalmente a união de desígnios para os crimes

praticados. Não há falar-se em absolvição porque ao contrário do aduzido

pela defesa, foi observado o art. 155 do CPP. As interceptações telefônicas

são provas cautelares e não repetíveis, portanto, tem o contraditório

diferido. Nesse contexto, a defesa teve oportunidade de exercer o

contraditório, dai porque a prova é perfeitamente válida para a condenação.

In casu não se pode falar que as interceptações realizadas são a única prova

em desfavor do apelante. Ao contrário, há depoimentos testemunhais, provas

técnicas (laudo), que respaldam o conteúdo do teor das conversações

degravadas, a autorizarem a condenação. Diante de tudo o quanto consta

dos autos é irretorquível a sentença no aspecto da procedência da denúncia,

razão pela qual a condenação há que ser mantida, mormente porque, em

verdade, os réus mantinham frequentes contatos para realizar o tráfico de

drogas na cidade de Dom Aquino/MT e no interior da cadeia pública

daquela urbe.

2.2. De seu turno, para a configuração do crime previsto no art.

35 caput da lei 11343/06, impõe-se que o vínculo entre os agentes para o

tráfico de drogas seja estável e permanente. É o que ocorre in concreto. A

conduta típica no caso sub examine consiste no fornecimento de maconha do

apelante a outro co-réu, com manifesta consciência de que a droga, além de

ser usada por este, também era destinada a terceiras pessoas, no interior do

estabelecimento prisional. A conduta foi exteriorizada pelo apelante com
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absoluta consciência da ilicitude, mormente porque anteriormente ambos

foram presos na posse de drogas. E, se o apelante alega que é somente

usuário não haveria razão para recalcitrar na prática de crimes desse jaez.

Assim, mesmo que sem o objetivo de lucro por parte do apelante, o

fornecimento de droga ocorreu de forma não eventual, visto que as

conversas interceptadas de forma lícita, com autorização judicial, revelam

que eram constantes os pedidos do co-réu detento para que o apelante

enviasse a droga para o interior da cadeia pública onde estava preso, o que

concretizou por interposta pessoa, no caso, a adolescente. Deveras, como

exarado linhas atrás, houve a efetiva entrega da substância à menor que por

sua vez a transportou entre unidades da federação (GO/MT), cujo destino

era a cidade de Dom Aquino/MT, especificamente para a entrega àquele que

estava recluso na cadeia pública daquela cidade. O liame subjetivo entre os

agentes e a menor é evidente. Não se trata de contato eventual para o

fornecimento de drogas, mas de reiterados pedidos, com atendimento por

parte do apelante, sabedor do corrente tráfico de drogas na localidade pelos

réus (7), assim como dessa conduta criminosa no interior da cadeia pública,

o que torna o crime e as condutas mais graves. Notadamente, a associação

ocorreu não só com o co-réu, mas com a efetiva participação da adolescente

infratora que também tinha plena consciência de sua tarefa na empreitada

criminosa, que era de transportar a droga, certamente pelo fato de ser

inimputável, fato comumente realizado com vistas a impedir a imposição de

pena. Não se tratam de “marinheiros de primeira viagem”. Ao contrário,

revelam adesão a conduta típicas, antijurídicas e culpáveis, especificamente

relacionadas ao envolvimento com drogas, já há algum tempo. À luz do art.

35, da Lei 11.343/06 e das provas produzidas nos autos, ficou provado o

concurso estável entre os réus e a adolescente para o fim permanente de

praticar as figuras típicas fornecer (apelante) e transportar (adolescente).

2.3. Por sua vez, é incabível a desclassificação típica penal

pretendida. O § 3.º do art. 33 prevê o fornecimento de drogas a pessoa de
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seu relacionamento para uso compartilhado, o que definitivamente inexiste

no caso dos autos. Embora tenha o apelante em data pretérita sido

absolvido do crime de tráfico de drogas, porque preso em flagrante delito

juntamente com o co-réu, em rodovia próxima a Campo Verde/MT,in casu o

fornecimento de maconha para Mato Grosso, via da adolescente, não tinha

como finalidade o uso compartilhado entre o apelante e o co-réu preso, mas

sim a disseminação da substância no interior do presídio e o uso por este

último. Portanto, ausente um dos elementos do tipo penal privilegiado, qual

seja, o uso compartilhado, afasta-se a incidência reclamada. Além disso, a

lei exige que o oferecimento da droga se dê eventualmente, o que a toda

evidência não se trata dos fatos trazidos a este órgão revisor. Além dos

constantes contatos telefônicos entre eles, cujas conversações tratavam

reiteradamente sobre drogas, há ainda o fato de ambos terem sido presos,

em data anterior, na posse de drogas; e era exatamente por esse motivo que

o co-réu estava preso (tráfico de drogas), não obstante o apelante tenha sido

absolvido nesse caso específico. Com efeito, a hipótese é a prevista no art.

33 caput da lei 11343/06, mesmo porque a norma penal incriminadora

também pune a conduta de fornecer,mesmo sem o propósito de lucro.

2.4. A condenação do réu ora apelante como incurso no art. 35

da lei extravagante afasta por si só a pretensão de diminuição de pena

referente a essa forma privilegiada, visto que nesse caso está demonstrada a

dedicação do réu a atividades criminosas, especificamente ao tráfico de

drogas. Ademais, como asseverado, não se exige que todos os réus

denunciados, cujo processo foi desmembrado, tenham se associado para a

prática do tráfico de drogas, bastando que duas pessoas realizem a conduta

típica, com estabilidade, para que o crime esteja consumado, o que ocorreu

na hipótese dos autos.

2.5. Não bastasse, a prova produzida nos autos revela que havia

reiterada entrada de drogas na cadeia pública de Dom Aquino/MT, fato

respaldado pelos depoimentos trazidos pelas testemunhas, em ambas as
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fases processuais, e especialmente revelado pela interceptação telefônica

que é prova apta e efetiva da causa de aumento. Em verdade, outro co-réu

foi preso próximo ao muro da cadeia pública daquela localidade, com uma

porção de maconha que seria arremessada para o interior da unidade

prisional, além de uma maço de barbante a ser usado para o arremesso.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da causa de aumento haja vista que

provado o intento de inserir drogas no estabelecimento carcerário, sendo

dispensável a sua efetiva inserção, sendo o bastante a prática do crime nas

imediações do estabelecimento prisional.

2.6. A adolescente foi apreendida quando transportava maconha

fornecida pelo apelante VALTERSON na cidade de Itumbiara/GO, domicílio

da menor, a qual, via transporte público coletivo terrestre, trouxe a droga

para o Estado de Mato Grosso, anteriormente acertada com o apelante o

co-réu preso. E, apesar de ser dispensável a efetiva transposição da divisa

entre estados, no caso, ocorreu a entrada da menor em MT, ofendendo de

forma mais grave a saúde pública, fator a ser considerado na aplicação da

pena. Portanto, é induvidosa a presença da majorante.

2.7. Não obstante o apelante não estivesse preso juntamente com

outros co-réus, a sua conduta de fornecer droga, cujo intuito era

inequivocadamente de traficância e uso próprio de detento, contribuiu

decisivamente para as recorrentes insurgências dos presos contra a

administração prisional, o que culminou com frequentes ameaças ao diretor

da cadeia, destruição de bens públicos, e efetivos motins, porquanto era

corriqueira a reunião de detentos para afrontar o sistema prisional local.

Assim, nos exatos termos do art. 29 do Código Penal “quem, de qualquer,

modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida

de sua culpabilidade”.

2.8. Somadas, as penas perfazem 10 anos de reclusão e 1500

dias-multa, em regime inicial fechado. Dessarte, nos termos do art. 33, § 2.º,

“a”, do Código Penal, o regime de cumprimento da pena privativa de
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liberdade deve ser o inicial fechado, conforme estabelecido na r. sentença

condenatória.

2.9. Incabível a substituição pretendida, por não preencher o

apelante os pressupostos subjetivos e objetivo do art. 44 e incisos do Código

Penal, principalmente por a pena ser superior a 4 (quatro) anos.” (sic, fls.

2215 a 2219 TJ/MT).

O apelante opôs embargos de declaração com efeitos infringentes

contra o r. acórdão (fls. 2242 a 2247 TJ/MT), que restou desprovido, com a seguinte

ementa:

“RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TRÁFICO

DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –

SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL

-ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PRELIMINAR DE NÃO

CONHECIMENTO – REJEIÇÃO – PEDIDOS QUE DIZEM RESPEITO À

QUESTÃO DE FUNDO E QUE PODEM SUPRIR OU MODIFICAR O

ACÓRDÃO RECORRIDO – MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO –

PROVAS CONTUNDENTES SOBRE O TRÁFICO DE DROGAS E A

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – LAUDO DE

CONSTATAÇÃO PRELIMINAR QUE ASSOCIADO ÀS DEMAIS PROVAS

EVIDENCIA A PRÁTICA DOS CRIMES PELOS QUAIS O RÉU FOI

CONDENADO – ACÓRDÃO RATIFICADO – EMBARGOS

DESPROVIDOS.

A irresignação recursal se prende ao mérito dos embargos

declaratórios, na medida em que eventual preenchimento da omissão

ventilada ocasionará o acolhimento do recurso, com integração do acórdão.

Ademais, em caso de a Câmara imprimir efeitos infringentes ao julgado,

haverá substancial modificação do acórdão, razão pela qual o

conhecimento do recurso é medida imperiosa.

Havendo prova da materialidade delitiva, a teor do laudo

preliminar,alicerçado em outras provas materiais seguras, não se pode falar
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em absolvição, mormente porque provada à saciedade a prática dos crimes

de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.” (sic, fls. 2266 e

2266-v TJ/MT).

A primeira insurgência do embargante refere-se à falta do laudo

definitivo da substância entorpecente apreendida com a adolescente Lorena, o que

denotaria a ausência de materialidadedo delito, pugnando pela absolvição do embargante

por falta do laudo definitivo por violação de interesse público na produção do devido

processo legal, observa-se que este não foi objeto de divergência no acórdão, assim não

podem ser objeto dos presentes embargos de infringente, por ausência do requisito de

admissibilidadeexigido no artigo 609, parágrafo único do Código de Processo Penal.

Dispõe o Código de Processo Penal, na parte final do parágrafo

único de seu art. 609, que “Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à

matéria objeto de divergência”.

Neste sentido:

“Embargos infringentes. Apelação criminal. Divergência

parcial. Restrição. Tráfico ilícito de entorpecentes. Pena privativa de

liberdade. Substituição vedada.

1. Se a divergência no julgamento da apelação restringiu-se à

substituição da pena, devem os embargos infringentes restringir-se a esse

ponto do julgado. Impossível acolhê-los para absolver o réu.

2. A Lei nº 9.714/98, que deu nova redação ao art. 44 do

Código Penal para permitir a substituição de pena privativa de liberdade

não superior a quatro anos, por restritiva de direitos, é inaplicável ao

crime de tráfico ilícito de entorpecentes.” (TJDFT, 20010110752837EIR,

Relator GETULIO PINHEIRO, Câmara Criminal, julgado em 14/09/2005,

DJ 11/10/2005 p. 145).

Destaco que tanto na apelação criminal nº 126.001/2011, quanto

nos embargos de declaração nº 63.583/2014, os Desembargadores foram unânimes em

reconhecer a materialidade do delito de tráfico, suscitando haver provas contundentes

sobre a conduta ilícita prática pelo embargante, bem como o laudo de constatação
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preliminar associado às demais provas evidenciam a prática delitiva e suprem a ausência

do laudo pericial definitivoque não foi colacionado aos autos.

No corpo do r. acórdão dos embargos de declaração nº

63.583/2014 o Relator Desembargador Gilberto Giraldelliexpôs que:

“Em meu voto, expressamente assentei que “A materialidade

dos crimes está provada a teor da Portaria de fl. 17; Boletins de

Ocorrência de fls. 19, 32 e 81; Autos de Prisão em Flagrante de fls. 82/85 e

94/99, Autos de Apreensão de fls. 20,33, 56, 88, 100/101; Laudos de

Constatação de Provisórios de fls. 57, 87, 103; Laudos Periciais Definitivos

de fls. 633/635, 1451/1453 e 1583/1584; Interceptações Telefônicas de fls.

150/167; e demais documentos encartados aos autos.” (grifei).

Ora, à fl. 103 consta um laudo de constatação provisório, do

qual ressai a apreensão de “uma porção de uma substância aparentando

ser maconha”, e cujo histórico da apreensão revelou que “a substância

apresentada para exame, trata-se de 01 (uma) porção de uma substância,

embalada em sacola plástica de cor branca, apreendida em poder de

Lorena Camila Medeiros Ribeiro”.

Nesse prisma, não me parece que quem alega ter sido

apreendida apenas uma “ponta de cigarro de maconha”, tenha contra si um

laudo de constatação de substância, de onde se extrai que a droga estava

acondicionada em uma sacola plástica. De quantidade irrisória não se

tratava, convenhamos.

E, como trouxe em meu voto, efetivamente houve a “apreensão

da adolescente que partiu do Estado de Goiás com destino a cidade do

Estado de Mato Grosso, na posse de maconha, que era destinada ao

presídio local”.

Ainda consignei que a prova dos autos é firme sobre os seguidos

contatos telefônicos entre presos da cidade de Dom Aquino/MT, com outras

pessoas alheias ao mundo carcerário, e, em especial, quanto ao embargante,

que morava em Itumbiara/GO e, seguidamente, mantinha contato telefônico
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com o detento LEANDRO, inclusive foram presos juntos tempos antes

também na posse de drogas. Eis o teor de trecho de meu voto, verbis:

Nesse norte, a prova cabal da remessa de droga do

Estado de Goiás para o Estado de Mato Grosso, reside na

apreensão da menor LORENA CAMILA MEDEIROS

RIBEIRO, que no dia 09/12/2008 embarcou de Itumbiara/GO

com destino a Dom Aquino/MT, alegando que visitaria seu

companheiro LEANDRO.

Há absoluta congruência entre os seguidos contatos

entre VALTERSON e LEANDRO, a entrega da droga por parte

de VALTERSON a LORENA para transporte até Dom

Aquino/MT, cujo destinatário era LEANDRO, bem como a

apreensão da substância proscrita (maconha), sendo certo que o

comércio espúrio de drogas na cidade de Dom Aquino/MT era

realizado também com suporte extramuros da cadeia pública,

pela co-ré PAULA CRISTINA BONFIM MAIA, esposa do

também detento EDSON, além de várias outras pessoas.

Não se trata apenas do tráfico de drogas, mas também a

hipótese remete ao crime de associação para o tráfico de drogas.

Embora sobre essa apreensão de droga com a adolescente não

tenha efetivamente sido realizada a perícia definitiva, as demais provas

orais e materiais (interceptação telefônica) demonstram cabalmente a

prática dos crimes, como exarei alhures, sendo necessário dar especial

relevo à palavra dos policiais responsáveis pela apreensão.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados, verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI

11.343/06 – COMPROVADAS AUTORIA E MATERIALIDADE

DOS CRIMES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO

DEFINITIVO – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA

CORRETA ´TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE
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DE APLICAÇÃO – PENA MANTIDA – RECURSO DA PARTE

CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

III. Em suas razões de recurso, a defesa pleiteou a

absolvição do acusado alegando que a materialidade delitiva

não se encontra provada, já que o laudo pericial definitivo não

foi colacionado aos autos e que existe dúvidas quanto à autoria

do crime. Por fim, em observância ao princípio da

eventualidade, pleiteou a redução da pena-base e a aplicação do

§ 4.º, do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado).

IV. Nulidade do processo por ausência de laudo

definitivo. Alegou a defesa a nulidade da sentença, porquanto

o laudo pericial definitivo não foi colacionado aos autos. Antes

de adentrar na discussão da referida alegação, entendo que,

por se tratar de questão prejudicial, deve ser analisada antes do

mérito, ou seja, em sede de preliminar. É o que, de logo, passo

a fazer. Não subsiste a tese defensiva de anulação da sentença

por ausência de laudo definitivo, tendo em vista que, conforme

bem salientado pela MM. Juíza de primeiro grau, é dispensável

o laudo pericial definitivo, se existem outras provas capazes de

atestar a natureza da droga. No caso em comento, o laudo

provisório (fl. 15) e o interrogatório do acusado (fls. 127/128)

comprovam que a droga encontrada era cocaína. Desta forma,

existindo outras provas capazes de demonstrar a natureza da

droga, torna-se desnecessária a presença do laudo definitivo no

processo. Dessa forma, rejeito a preliminar arremessada. (...).

(TJBA – Segunda Câmara Criminal – Rel. Nágila Maria Sales

Brito – DJ: 06/12/2012). (grifei).

E ainda:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM
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SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO

ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO.

MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL.

RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME

EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA

E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. TRÁFICO DE

DROGAS. AUSÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO

DEFINITIVO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR

OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.

EXISTÊNCIA DE DOIS LAUDOS DE CONSTATAÇÃO

CONCLUDENTES ACERCA DA SUBSTÂNCIA PROSCRITA. 3.

SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.

IMPOSSIBILIDADE. 4. HABEAS CORPUS NÃO

CONHECIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de

Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a

funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais

recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do

cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na

Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Nessa

linha de evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal

passou a não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo

substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie.

Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as questões

suscitadas na inicial no intuito de verificar a existência de

constrangimento ilegal evidente, a ser sanado mediante a

concessão de habeas corpus de ofício, evitando-se prejuízos à

ampla defesa e ao devido processo legal. 2. Apesar do

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de

que a comprovação do crime de tráfico de drogas depende da
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realização do exame toxicológico definitivo, as peculiaridades

do caso concreto não podem ser simplesmente

desconsideradas. Na espécie, os laudos de constatação foram

concludentes a respeito da materialidade da infração, com

fundamentação e descrição científica das substâncias

apreendidas, sendo desarrazoado declarar a nulidade da

condenação, desqualificando exames técnicos regularmente

produzidos e as demais provas coletadas durante a instrução

criminal, porquanto efetivamente cumpridos os objetivos da Lei

n.º 11.343/2006. Precedentes. 3. Além disso, a condenação

imposta ao paciente já transitou em julgado, de modo que

eventual erro judiciário deve ser questionado por meio

processual próprio, qual seja, a revisão criminal. Assim, não

obstante se admita excepcionalmente a impetração de habeas

corpus em substituição aos recursos cabíveis, imperiosa a

limitação de seu uso, em homenagem até mesmo à própria

funcionalidade do sistema, já bastante sobrecarregado com a

utilização alargada e desmedida do writ. Precedentes. 4. Habeas

corpus não conhecido. (STJ - HC: 174428 SC 2010/0097330-0,

Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de

Julgamento: 12/11/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de

Publicação:DJe 19/11/2013) (grifei).

Ademais, não se pode desprezar que as interceptações

telefônicas revelaram a prática do tráfico de drogas na cidade de Dom

Aquino/MT, e o risco de morte que corriam o juiz da cidade, a autoridade

policial, e o diretor da cadeia pública.

In casu, não podemos nos apegar ao rigorismo formal, sob pena

de tornar sem efeito o mandado constitucional de criminalização expresso

no art. 5.º, XLIII.

E, ao que consta, essa é a segunda vez em que o embargante é
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preso pelo crime de tráfico de drogas.

Não se trata se condenar sem provas, como pretende faz crer a

defesa; ao contrário, a apreensão da droga, como constatado via do laudo

provisório, demonstra que os crimes de tráfico (art. 33) e associação (art.

35) realmente ocorreram.

Conforme a EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO CÓDIGO DE

PROCESSO PENAL, quanto às provas, item VII, “Não serão atendíveis as

restrições à prova estabelecidas pela lei civil; nem é prefixada uma

hierarquia de provas; na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e

lealmente, a sua convicção. A própria confissão do acusado não constitui,

fatalmente, prova plena de sua culpabilidade. Todas as provas são relativas;

nenhuma delas terá, ex vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior

prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes

dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério

apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é

assim, restituído à sua própria consciência. Nunca é demais, porém,

advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião

ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de

preconceitos legais da aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou

alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua

sentença. E precisamente nisto reside a suficientes garantia do direito das

partes e do interesse social.” (grifei).”

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça em recente decisão do

Ministro FelixFischer reconheceu que a ausência de laudo toxicológico não impede que a

materialidade do crime de tráfico de drogas, podendo ser comprovada por outros meios

de provas (HC 303109/ES), vejamos:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS

SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.

TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA

DE LAUDO TOXICOLÓGICO. PRESCINDIBILIDADE. CONJUNTO
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PROBATÓRIO ROBUSTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DO

DELITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

IMPOSSIBILIDADE NA ESTREITA VIA DO WRIT. DOSIMETRIA DA

PENA. PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE, MOTIVOS

CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO

INIDÔNEA. ELEMENTOS DO PRÓPRIO TIPO. CAUSA DE AUMENTO

PREVISTO NO ART. 40, V E VI, DA LEI 11.343/2006. AUMENTO

SUPERIOR A 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE

DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO 4º DO ART. 33 DA LEI Nº

11.343/06. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS

LEGAIS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA

DE OFÍCIO.

...

III - A ausência de laudo toxicológico não impede que a

materialidade do crime de tráfico de drogas seja comprovada por outros

meios de provas - interceptação telefônica, prova testemunhal e documental.

(Precedentes do STJ e do STF).

...

V - A pena-base imposta ao paciente, acima do mínimo legal,

apresenta fundamentação inidônea.

VI - In casu, a r. sentença condenatória, confirmada pelo eg.

Tribunal a quo, apresenta em sua fundamentação incerteza denotativa ou

vagueza, carecendo, na fixação da resposta penal, de fundamentação

objetiva imprescindível, porquanto reconheceu como desfavoráveis a

culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as conseqüências do crime

com supedâneo em elementos do próprio tipo. (Precedentes).

VII - Na terceira fase, a aplicação da causa de aumento, prevista
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no art. 40, V e VI, da Lei 11.343/2006, na fração de 1/3 não está

devidamente fundamentada, razão pela qual deve ser reduzida em seu

percentual mínimo (1/6).

VIII - Na espécie, a não aplicação, pelas instâncias ordinárias,

da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.34306, está devidamente

fundamentada, tendo em vista o paciente ter sido condenado, outrossim,

pelo crime de associação para tráfico, não preenchendo, portanto, os

requisitos legais para a concessão da benesse. (Precedentes).

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício

apenas para redimensionar as penas impostas ao paciente, tornando-as

definitivas, em razão da regra do art. 69, do Código Penal, em 9 (nove) anos

e 4 (quatro) meses de reclusão.” (HC 303.109/ES, Rel. Ministro FELIX

FISCHER, QUINTATURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 27/03/2015)

Diante do exposto, impossível esta Turma acolher os embargos

para modificar o reconhecimento da materialidade do delito de tráfico ilícito de

entorpecente, ante a alegação da falta do laudo pericial definitivo da substância

entorpecente encontrada com a menor Lorena, visto que a e. Terceira Câmara Criminal

decidiu em votação unânimeeste ponto.

Repisando, os embargos infringentes, como preceitua o artigo

609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, somente são cabíveisquanto à parte

não unânimeda decisão desfavorável ao réu.

Pelo exposto, rejeito a preliminararguida.

V O T O (MÉRITO)

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

Egrégia Turma:

Quanto ao pedido que objetiva a prevalência do voto vencido do

d. Vogal Desembargador Rondon Bassil Dower Filho com a aplicação da causa especial
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de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, pois o embargante é

primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminais,peço vênia para

transcrever o voto vencedor do Relator Desembargador Gilberto Giraldellique ressaltou:

“2.4. Do § 4.º do art. 33 da lei 11343/06.

Por consequência, a condenação do réu ora apelante como

incurso no art. 35 da lei extravagante afasta por si só a pretensão de

diminuição de pena referente a essa forma privilegiada, visto que nesse caso

está demonstrada a dedicação do réu a atividades criminosas,

especificamente ao tráfico de drogas.

Ademais, como asseverado, não se exige que todos os réus

denunciados, cujo processo foi desmembrado, tenham se associado para a

prática do tráfico de drogas, bastando que duas pessoas realizem a conduta

típica, com estabilidade, para que o crime esteja consumado, o que ocorreu

na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO

E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – CORRUPÇÃO

DE MENORES – AUTORIA E MATERIALIDADE

COMPROVADAS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –

PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE

PENA PREVISTANO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 –

POSSIBILIDADE - AGENTE CONDENADO POR TRÁFICO

E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – BENEFÍCIO

AFASTADO– RECURSOMINISTERIAL PROVIDO.

A aplicação da causa especial de diminuição

prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas fica afastada

quando o agente também for condenado pelo crime de

associação para o tráfico, tipificado no artigo 35 da referida

lei. (Ap, 102759/2012, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA,

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento
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18/09/2013, Data da publicação no DJE 11/10/2013) (grifei).”

(sic, fls. 2231 e 2231-v TJ/MT).

O artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 veio com a atual reforma

da norma repressiva à traficância e está em vigor no lugar da revogada (Lei nº 6.368/76).

Hoje há uma previsão para impor penas iguais aos iguais e sanções desiguais aos

desiguais, nos termos da regra citada; in verbis:

“Art. 33 - (...) § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste

artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a

conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário,

de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre

organização criminosa.”

A causa especial de diminuição preleciona o parágrafo 4º do

artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, nos crimes relacionados ao tráfico ilícito de

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

desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades

criminosasnem integre organização criminosa.

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.

A respeito do tema, transcrevo os ensinamentos de Guilherme de

Souza Nucci, Carlos Roberto Bacila e Paulo Rangel:

“Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do

traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que

cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1º, se for primário (indivíduo

que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido

definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de

cinco anos, conforme arts. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons

antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores),

não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização

criminosa, pode valer-se de pena mais branda.” (Guilhermede Souza Nucci.
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In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo: Revista dos

Tribunais,2006, p. 782).

Neste sentido, a orientação dos TribunaisSuperiores:

PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA

DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06.

IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES

CRIMINOSAS. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. ORDEM

DENEGADA.

I. Não há constrangimento ilegal a ser sanado em sede de

habeas corpus quando as instâncias ordinárias apontam que a paciente se

dedica a atividades criminosas, circunstância que afasta, por si só, a

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

n.º 11.343/06. Precedentes.

II. Ordem denegada. (HC 136.210/RS, Rel. Ministro GILSON

DIPP,QUINTATURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 18/10/2010). (sic)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI

11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA

DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA

CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI

DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTECONCEDIDA.

1. O processo de individualização da pena é um caminhar no

rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se

em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e

o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz

sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a

ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de

uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações

subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção

jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo
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permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça

material.

2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz

sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre

aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma

outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade

física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a

possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos

quadrantes da alternatividade sancionatória.

3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma

alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos

do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas

alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num

substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena

privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função

retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As

demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da

retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz

natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de

reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar

socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero.

4. No plano dos tratados e convenções internacionais,

aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento

diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu

menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar

alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico

Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao

direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal

de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a

adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva
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(a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o

óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão

análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante

do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de

inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da

pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; determinando-se

ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das condições objetivas e

subjetivas da convolação em causa, na concreta situação do paciente”.

(STF – HC 97.256/RS – Rel. Min. Ayres Britto – J. 01.09.10 – Tribunal

Pleno)

In casu, entendo que o embargante não faz jus ao benefício, ou

seja, a causa especial de diminuição, pois condenado pelo delito de associação para o

tráfico revelando a dedicação do acusado à atividade criminosa, o que torna inaplicávela

causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Em suma,

revela-se incompatível a condenação por associação ao tráfico e, simultaneamente,

reconhecer a figura privilegiadadestinadas aos “traficantes de primeira viagem”.

Importante destacar que a conduta típica no caso sub examine

consiste no fornecimento de maconha do apelante a outro corréu, com manifesta

consciência de que a droga, além de ser usada por este, também era destinada a terceiras

pessoas, no interior do estabelecimentoprisional.Ademais,mesmo que sem o objetivo de

lucro por parte do apelante, o fornecimento de droga ocorreu de forma não eventual,

visto que as conversas interceptadas de forma lícita, com autorização judicial, revelam

que eram constantes os pedidos do corréu detento para que o apelante enviasse a droga

para o interior da cadeia pública onde estava preso, o que concretizou por interposta

pessoa, no caso, a adolescente.

Ainda, houve a efetiva entrega da substância à menor que por sua

vez a transportou entre unidades da federação (GO/MT), cujo destino era a cidade de

Dom Aquino/MT, especificamente para a entrega àquele que estava recluso na cadeia

pública daquela cidade. O liame subjetivo entre os agentes e a menor é evidente. Não se
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trata de contato eventual para o fornecimento de drogas, mas de reiterados pedidos, com

atendimento por parte do apelante, sabedor do corrente tráfico de drogas na localidade

pelos réus, assimcomo dessa conduta criminosano interior da cadeia pública, o que torna

o crime e as condutas mais graves. Notadamente, a associação ocorreu não só com o

corréu, mas com a efetiva participação da adolescente infratora que também tinha plena

consciência de sua tarefa na empreitada criminosa, que era de transportar a droga,

certamente pelo fato de ser inimputável, fato comumente realizado com vistas a impedir a

imposição de pena.

Neste sentido:

“Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL

PENAL. NULIDADES DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS. NÃO

OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CARACTERIZADOS OS ELEMENTOS

TIPIFICANTES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA

(ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE.

1. À luz da norma inscrita no art. 563 do Código de Processo

Penal, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o

reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a

demonstração do efetivo prejuízo causado à parte. Vale dizer, o pedido deve

expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o réu. Sem isso, estar-se-ia

diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente

comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.

2. Não se vislumbra nenhuma irregularidade ou nulidade das

transcrições realizadas nos autos do inquérito policial, capazes de

comprometer o acervo probatório e a condenação do paciente. Consta que

todos os diálogos captados por meio das escutas telefônicas autorizadas

judicialmente foram disponibilizados nos autos da ação penal, mesmo antes

do oferecimento da denúncia, de modo que a defesa poderia ter solicitado a

transcrição de tudo ou da parte que entendesse necessário, o que não foi
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providenciado por nenhum dos causídicos.

3. Os arts. 33, § 1º, I, e 34 da Lei de Drogas - que visam

proteger a saúde pública, com a ameaça de produção de drogas - tipificam

condutas que podem ser consideradas mero ato preparatório. Assim,

evidenciado, no mesmo contexto fático, o intento de traficância do agente

(cocaína), utilizando aparelhos e insumos somente para esse fim, todo e

qualquer ato relacionado a sua produção deve ser considerado ato

preparatório do delito de tráfico previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Aplica-se, pois, o princípio da consunção, que se consubstancia na absorção

do delito meio (objetos ligados à fabricação) pelo delito fim

(comercialização de drogas). Doutrina e precedentes.

4. Não há nenhum vício apto a justificar o redimensionamento

da pena-base fixada pelo juízo sentenciante, que tomou como circunstâncias

preponderantes a grande quantidade de droga apreendida, bem como a

quantidade de instrumentos e utensílios encontrados no laboratório do

grupo criminoso, reprimenda, ademais, que se mostra proporcional à luz das

circunstâncias declinadas nos autos. Precedentes.

5. Encontra-se suficientemente demonstrada nos autos a prévia

combinação de vontades entre, pelo menos, o paciente e uma corré, de

caráter duradouro e estável, necessária e suficiente para configuração do

crime de associação para o tráfico descrito no art. 35 da Lei 11.343/2006.

Precedentes.

6. A questão relativa à incidência da agravante do art. 62, I, do

Código Penal não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e,

portanto, qualquer juízo desta Corte sobre ela implicaria supressão de

instância e contrariedade à repartição constitucional de competências.

7. As instâncias ordinárias concluíram que o paciente se

dedicava a atividades ilícitas, aderindo à organização criminosa dedicada

à fabricação e à comercialização de droga. Nesse contexto, revela-se

inviável a utilização do habeas corpus para reexaminar fatos e provas com
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vistas a aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006,

que tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade

quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art. 33, caput e §

1º, em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, o qual,

evidentemente, não goza do referido benefício (cf. justificativa ao Projeto

de Lei 115/2002 apresentada à Comissão de Constituição e Justiça e de

Redação). Precedentes.

8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão,

concedido, em parte.” (HC 109708, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI,

Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO

DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE

ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO

DEFINITIVO. TESE DEFENSIVA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL

DE ORIGEM. COGNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE

INSTÂNCIA. PENA-BASE ACIMA NO MÍNIMO LEGAL. EXPRESSIVA

QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CONSTRANGIMENTO

ILEGAL. AUSÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA

PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. CONDENAÇÃO

POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO CONHECIMENTO.

1. A alegação defensiva acerca da ausência de laudo definitivo

não foi enfrentada pela Corte de origem, o que impede sua cognição por

esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

2. As instâncias de origem adotaram fundamentos concretos

para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, não

parecendo arbitrário ou desarrazoado o quantum imposto, tendo em vista

a expressiva quantidade e a natureza da droga apreendida - 11.676 g de

cocaína - (art. 42 da Lei n.º 11.343/2006).

3. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena do
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parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 ao réu também

condenado pelo crime de associação pra o tráfico de drogas, tipificado no

artigo 35 da mesma lei. Precedentes.

4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 319.796/SP, Rel.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,

julgado em 05/05/2015, DJe 13/05/2015).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E

ASSOCIAÇÃO PARAO TRÁFICO –1. ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DOS

ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11343/2006 –

INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E HARMÔNICA COM A VERSÃO

EXTRAJUDICIAL APRESENTADA POR UM DOS SENTENCIADOS –

COMPROVADA A PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE COM FINS DE

COMERCIALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO

PARA USO DE DROGAS – 2. OCORRÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO

PERMANENTE, ESTÁVEL E COM CARÁTER DURADOURO PARA A

PRÁTICA DO TRÁFICO – 3. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE

DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 –

IMPOSSIBILIDADE, CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE DEMONSTRA A DEDICAÇÃO

À ATIVIDADE CRIMINOSA – 4. ALMEJADO O AFASTAMENTO DA

MAJORANTE TRAZIDA PELO ART. 40, VI DA LEI ANTIDROGAS –

POSSIBILIDADE APENAS PARA UM DOS RECORRENTES – 5.

RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

1. Restando evidenciadas a autoria e materialidade delitivas

diante das provas colacionadas aos autos, conclui-se, sem qualquer dúvida,

a plena responsabilidade penal dos acusados quanto ao delito de tráfico de

drogas, não havendo que se falar em absolvição, ou em desclassificação

para o delito de uso de estupefaciente.

2. Comprovando-se no feito que dois dos apelantes se
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associaram, mediante a divisão de atribuições, com a finalidade de

praticarem o comércio ilegal de substâncias entorpecentes de forma

permanente e estável, inviável também a absolvição do delito tipificado no

art. 35 da Lei de Drogas.

3. Não se aplica a causa de diminuição prevista no art. 33, §

4º, da Lei nº 11.343/2006 aos condenados pelo crime de associação para o

tráfico, haja vista que esse fato evidencia a dedicação à atividade

criminosa.

4. A condenação penal, mesmo em se tratando de majorantes de

pena, exige certeza absoluta, de modo que, não restando comprovado que

um dos sentenciados se valia de menores para a prática do comercio malsão

de drogas, deve, em relação a ele, ser afastada a aplicação da causa de

aumento de sanção prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas.

5. Recurso parcialmente provido, apenas para excluir a

majorante do artigo 40, VI, da Lei nº 11343/2006 em relação a um dos

apelantes.” (Ap, 120802/2013, DES.RONDON BASSIL DOWER FILHO,

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 02/09/2014, Data

da publicação no DJE 10/09/2014).

A Lei nº 11.343/06, 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 prevista na lei anterior, insistiu uma benignidade

modulada em relação ao pequeno traficante que debuta na seara, com a previsão de causa

especial de diminuiçãoda pena, desde que cumulativamentepreenchidos requisitos legais.

Assim, não tem aplicação o benefício legal se o réu se dedica às

atividades criminosas ou integra organização criminosa, incluída hipótese de condenação

pelo delito de associação para o tráfico, tipificadono artigo 35da mesma lei, verbis:

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de

praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previsto nos arts. 3,

caput e § 1º, e 34 desta Lei;”

É que a societas sceleris, diferentemente das pessoas jurídicas
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legais, viceja e atua sob signo da habitualidade, esgueirando-se pela penumbra da

ilicitude.

Assim, ambas as hipóteses pressupõem habitualidade

permanência, sendo, por isso, logicamente incompatível a redução da pena pelo crime de

tráfico se o réu também foi condenado por associação para o tráfico.

Não é outro o posicionamento adotado no âmbito da Quinta

Turma do Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu que a condenação pelo delito

tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/06 constitui circunstância hábil a denotar

dedicação às atividades criminosa e integração à organização criminosa, de modo a

impedir aplicação da causa de diminuiçãode pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº

11.343/06 à mínguado preenchimento dos requisitos legais.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DECOTE DO

BENEFÍCIO CONTIDO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006.

NECESSIDADE. RÉUS CONDENADOS TAMBÉM POR ASSOCIAÇÃO

PARA O TRÁFICO DE DROGAS. MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA E

MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

1. A despeito de ter o Tribunal estadual reconhecido que restou

comprovada a associação dos réus de forma permanente para a prática do

delito de tráfico ilícito de entorpecentes, manteve a incidência da causa de

diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, ao

argumento de que não haveria provas nos autos de que os acusados ‘se

dediquem a práticas criminosas e nem que integrem organização

criminosa’ (fl. 520).

2. Tal posicionamento vai de encontro a entendimento

pacificado nesta Corte, segundo o qual é inviável a aplicação da causa

especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06,

quando o agente foi condenado pelo crime do art. 35 da Lei n.º 11.343/06,

o que demonstra a sua dedicação a atividades criminosas e a sua
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participação em organização criminosa, no caso especialmente voltada

para o cometimento do crime de tráfico de entorpecentes.

3. Assim, de rigor seja afastada a minorante mencionada,

devendo ser retificadas as reprimendas impostas quanto ao delito de tráfico

ilícito de entorpecentes em relação aos condenados Luiz Antônio, Luciano e

Cristiano, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento de

pena, em atenção ao art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal.

ALEGADA INEXISTÊNCIA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO

PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE.

INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA.

1. Não há como albergar a alegação da defesa de que não

existiu o crime de associação para o tráfico, pois, como o Tribunal local,

apreciando os elementos contidos nos autos imputou aos ora agravados o

referido delito, modificar o julgado demandaria o revolvimento probatório,

providência inviável em sede de recurso especial ante o óbice contido na

Súmula n. 7/STJ.

2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp

616.602/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTATURMA, julgado em

24/03/2015, DJe 07/04/2015).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE

ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO

CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPETRAÇÃO

SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA

ELEITA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO

DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. COMPROVADA A ASSOCIAÇÃO

ESTÁVEL E PERMANENTE PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE

DROGAS. PENAS-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E

QUANTIDADE DA DROGA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE

PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06.

CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
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IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS

LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR

RESTRITIVA DE DIREITOS E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DIVERSO

DO FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A OITO ANOS.

NÃO CONHECIMENTO.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do

habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia

constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In casu, foi

impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial.

2. Não há falar em ausência de fundamentação idônea para a

condenação pelo delito de associação para o tráfico, haja vista que as

instâncias de origem concluíram, com base em elementos concretos, que foi

comprovada existência de associação estável e permanente para a prática

do tráfico de drogas. Para se chegar a conclusão diversa seria necessário o

exame do conjunto-fático probatório, providência incabível em sede de

habeas corpus.

3. Na espécie, não se vislumbra ilegalidade manifesta a ser

reconhecida. As instâncias ordinárias adotaram fundamentos concretos para

justificar a exasperação das penas-base, não parecendo arbitrário ou

desarrazoado o quantum imposto, tendo em vista a natureza e a quantidade

da substância entorpecente apreendida - 375 g de cocaína - (art. 42 da Lei

n.º 11.343/2006).

4. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena do

parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 ao réu também

condenado pelo crime de associação pra o tráfico de drogas, tipificado no

artigo 35 da mesma lei. Precedentes.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas

de direitos submete-se à regência do art. 44 do Código Penal, segundo o

qual só faz jus ao benefício legal o condenado a pena inferior a 4 anos. Na

espécie, tendo a reprimenda final alcançado 9 anos e 4 meses de reclusão,
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não é possível a pretendida substituição.

6. Do mesmo modo, inviável a pretendida alteração do regime

inicial, porquanto a pena foi fixada em patamar superior a 8 anos, o que

impede a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da

reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

7. Habeas corpus não conhecido.” (HC 291.142/RJ, Rel.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,

julgado em 06/11/2014, DJe 19/11/2014).

Por todo o exposto, conheço em parte os embargos infringentese

de nulidade e nesta desprovejo-o, acompanhando o voto vencedor do Desembargador

Gilberto Giraldelli,para rejeitar a aplicação da causa especial de diminuiçãode pena, do §

4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Custas ex vi legis.

É o voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(REVISOR)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOSMACHADO (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.
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V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO(2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (3º

VOGAL)

Senhor Presidente:

Voto no sentido de prover os embargos infringentes.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (4º

VOGAL)

Acompanho o voto do relator.
.
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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. RUI

RAMOS RIBEIRO (Relator), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (Revisor), DES.

MARCOS MACHADO (1º Vogal), DES. PEDRO SAKAMOTO (2º Vogal), DES.

RONDON BASSIL DOWER FILHO (3º Vogal) e DES. JUVENAL PEREIRA DA

SILVA(4º Vogal), proferiu a seguinte decisão: REJEITADA A PRELIMINAR; NO

MÉRITO, EMBARGOS DESPROVIDOS, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO

VOTODO RELATOR,VENCIDOO 3º VOGALQUE O PROVEU.

Cuiabá, 06 de agosto de 2015.

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

DESEMBARGADORRUI RAMOS RIBEIRO - RELATOR

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

PROCURADORDE JUSTIÇA
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