
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 124952/2013(OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO Nº 11421/2013 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA DE VÁRZEA
GRANDE

EMBARGANTE: REGINEY SOUZA LIMA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 124952/2013
Data de Julgamento: 09-05-2014

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO DE DROGAS E

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DIVERGÊNCIA NO TOCANTE À

DOSIMETRIA DA PENA – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA

MINORANTE DO ART.33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06, NA ESTEIRA DO

VOTO VENCIDO – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS A INDICAR

QUE O ACUSADO INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA SE

DEDICAVAA ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO

DOS REQUISITOS LEGAIS – EMBARGOS DESPROVIDOS. 

Quando os elementos coligidos aos autos desnudam que não se

trata de mero tráfico ocasional, e sim organização dedicada à traficância,

interdita está a materialização da causa de diminuição gizada no § 4º do art.

33 da Lei nº 11.343/06, posto não transitada em julgado a condenação pelo

delito associativo.

Fl. 1 de 10



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 124952/2013(OPOSTO NOS AUTOS DO(A)
APELAÇÃO 11421/2013 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA DE VÁRZEA
GRANDE

EMBARGANTE: REGINEY SOUZA LIMA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

(RELATOR)

Egrégia Turma:

Tem-se em perspectiva embargos infringentes opostos por

REGINEY SOUZA LIMA em face do acórdão proferido nos autos do recurso de

apelação criminaln. 11421/2013, da lavra da Primeira Câmara Criminaldeste e. Tribunal

de Justiça, que, por maioria, deu provimento ao recurso manejado pelo Ministério

Público, para extirpar a majorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06,

resultando a pena definitiva do embargante em 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de

reclusão, em regime inicialfechado, bem como no pagamento de 1.073 (um mil trezentos

e três) dias-multa, mercê da prática das condutas típicas descritas no art. 33, caput, c/c

art. 40, VI, e no art. 35, todos da Lei n. 11.343/06, bem ainda no art. 14 da Lei n.

10.826/03.

 Inconformado com o desenlace da questão judicializada, o

embargante, por intermédio de sua laboriosa Defesa, pretende demonstrar a

preponderância do voto suplantado, de autoria do ilustre Desembargador Rondon Bassil

Dower Filho, que mantinha a aplicação da causa de diminuiçãode pena delineada no art.

33, § 4º, da Lei de Drogas.

 Contrarrazões apresentadas pela ilustrada Procuradoria-Geral de

Justiça recomendando o desprovimento do recurso.

 À douta revisão [art. 54, VII do RITJ].   
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P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. AMARILDO CÉSAR FACHONE (PROCURADOR

DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA

(RELATOR)

Egrégia Turma:

No que respeita à insurgência, verifica-se que o embargante

pretende ver preponderar o voto divergente, de autoria do eminente Vogal,

Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, que, a despeito da condenação do

embargante pela prática do delito capitulado no art. 35 da Lei n. 11.343/06, mantinha a

aplicação da minorante descrita no § 4º do art. 33 da referida lei quanto ao crime de

tráfico de drogas, por entender que “a conclusão de que o réu se dedica à atividade

criminosa, integra associação criminosa, somente é possível com sentença condenatória

transitada em julgado” [fl. 590]. 

A pretensão não vem de ser legítima! 

Com efeito, são requisitos cumulativos para a aventada

diminuição da pena a primariedade, os bons antecedentes, não se dedicar o réu a

atividades criminosas,nem participar de organizações criminosas. 

Na hipótese em estima, em consonância com o voto vencedor,

temos que o apelante não faz jus ao reconhecimento da aludida causa de diminuição de

pena, não tendo cumprido os requisitos para tanto elencados, tampouco merecendo a

classificação de “traficante de primeira viagem”, haja vista que se dedicava de maneira

renitente a mercadejar entorpecentes juntamente com o codenunciado, integrando com

este uma associação criminosapermanente e habitual direcionada a tal desiderato. 

Aliás, a inaplicabilidadedo art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 ao
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presente caso se faz manifesta por conta da condenação do réu pela prática do crime

insculpido no art. 35 da aludida Lei, uma vez que desatendidos, às expressas, os

requisitos quanto a não integrar organização criminosa e não se dedicar a atividades

criminosas, não se fazendo mister, a nosso aviso, o trânsito em julgado da condenação

pelo delito associativo para inviabilizara benesse, podendo o julgador valer-se de amplos

elementos probatórios para tanto.   

Nesse sentido é a orientação prevalente no e. Superior Tribunal

de Justiça, consoante se infere do recente julgado abaixo transcrito: 

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA

O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.

REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.

IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL

DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA NOVA LEI

DE TÓXICOS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE

AUMENTO PREVISTA NO INCISO VI DO ART. 40 DA LEI 11.343/06.

AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO

FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DE

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA

EXTENSÃO, DENEGADA. 1. As instâncias ordinárias, após exame do

conjunto fático-probatório dos autos, concluíram pela existência de

elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação do Paciente pelo

delito de associação para o tráfico ilícito de drogas, ressaltando a existência

do vínculo associativo, bem como a estabilidade e a permanência da

associação. Assim, para se acolher a pretendida absolvição, seria

necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se

mostra incabível na via do habeas corpus. 2. A teor do entendimento desta

Corte, a condenação pelo delito de associação para o tráfico ilícito de

drogas evidencia a dedicação do Paciente à atividade criminosa,

inviabilizando, portanto, a aplicação da causa de diminuição de pena

Fl. 4 de 10



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 124952/2013(OPOSTO NOS AUTOS DO(A)
APELAÇÃO 11421/2013 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA DE VÁRZEA
GRANDE

inserta no § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 3. (...) 4. Ordem

de Habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão,

denegada. (STJ - HC: 229499 RJ 2011/0310905-4, Relator: Ministra

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

Data de Publicação: DJe 26/08/2013, grifamos) 

Logo, temos que desmerece reproche o r. acórdão no quadrante a

dizer com a não incidênciada causa de diminuiçãode pena prevista no § 4º do art. 33 da

Lei n. 11.343/06, porquanto não satisfeitos os critérios legalmenteexigidos para tanto. 

Por conseguinte, negamos provimento aos embargos

infringentes manejados por REGINEY SOUZA LIMA, a fim de fazer prevalecer o

entendimento consagrado no venerando acórdão embargado.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOSMACHADO (REVISOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos Infringentes opostos por REGINEY

SOUZA LIMA contra acórdão no qual fora provida a Apelação nº 11421/2013, por

maioria, nos termos do voto do Relator, Des. Paulo da Cunha.

O embargante alega que: 1) não se pode considerar como maus

antecedentes processos em andamento para deixar de aplicar a causa de diminuição de

pena referente ao “tráfico privilegiado”; 2) a quantidade da droga apreendida não induz

habitualidadena traficância.

Pede o provimento para que prevaleça o voto proferido pelo

Vogal,Des. Rondon Bassil Dower Filho, que manteve a causa de diminuiçãoreconhecida

pelo Juízo singular (fls. 697/704-TJ).

A i. PGJ opina pelo desprovimento (fls. 708/710-TJ).

A divergência reside unicamente na aplicação da causa de

diminuiçãoespecial prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, in verbis:
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“Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas

poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja

primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas

nem integre organização criminosa.”

De fato, os antecedentes criminais sem trânsito em julgado não

podem ser utilizados para afastar a benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Isso porque “o afastamento da mencionada causa de diminuição

de pena fundado na existência de ações em curso configura constrangimento ilegal”

(STJ, HC nº 225046-ES).

Anoto precedente do c. STJ:

“[...] A jurisprudência das Cortes Superiores afirma que há

constrangimento ilegal quando Ações e Inquéritos em andamento são

considerados como maus antecedentes e personalidade voltada para o

crime; dessa forma, a existência de ação penal em curso não caracteriza

maus antecedentes criminais para o fim de obstar a aplicação da causa de

diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.” (HC nº

119637-MS, Relator Min. Napoleão Nunes maia Filho,DJe 16.4.2009)

Todavia, para a concessão da causa específica de diminuição de

pena prevista na Lei nº 11.343/06, o condenado deve preencher os 4 (quatro) requisitos

legais, concomitantemente, a saber: a) ser primário; b) ter bons antecedentes; c) não se

dedicar às atividades criminosas;e d) não integrar organização criminosa.

Aplico orientação do c. STJ:

“A aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º

do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 foi negada ao paciente com base em

elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam sua dedicação às

atividades criminosas. Além de possuir outras anotações em sua folha de

antecedentes, as circunstâncias em que o delito ocorreu comprovam a

habitualidade na prática desse delito. Desse modo, se as instâncias

ordinárias, em decisões fundamentadas, entenderem que o paciente faz da
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atividade criminosa seu meio de vida, a modificação de tal conclusão

exigiria o reexame de todo o conjunto fático-probatório, providência

incompatível com os estreitos limites do Habeas corpus.” (HC nº

176.988/RJ, Relatora Min.MarilzaMaynard (Desembargadora convocada do

TJSE), DJe 25.02.2013)

Trago, ainda, lição de Jorge VicenteSilva:

“É dedicação à atividade criminosa, v.g, a ocupação do agente

com condutas que configuram infração penal.

A dedicação contemplada na norma tem a característica de

permanência, estabilidade, continuidade, reiteração etc., o que exclui desta

condição apenas uma ou algumas condutas do agente, perpetradas de forma

isolada.

Portanto, para que se configure a hipótese ora em estudo, há

necessidade de que o agente pratique condutas infracionais penais

reiteradamente, de forma estável, permanente e contínua.” (Comentários à

nova lei antidrogas - manual prático: direito material e processual penal.

Curitiba: Editora Juruá, 2006. p. 76)

Nessa vertente, o agente que se dedica à prática do tráfico de

drogas, não preenche um dos requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o

DESPROVEJO.

É como voto.

V O T O

EXMO SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1º

VOGAL)

Voto divergente ao voto do Relator e provejo os Embargos

Infringentesopostos nos autos do recurso de Apelação.
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V O T O

EXMO SR. DES. GILBERTOGIRALDELLI (2º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO SR. DES. PAULODA CUNHA (3º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

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

VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (5º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(6º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.
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V O T O

DRA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES (7º

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.

ALBERTOFERREIRA DE SOUZA (Relator), DES. MARCOS MACHADO (Revisor),

DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1º Vogal), DES. GILBERTO

GIRALDELLI (2º Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (3º Vogal), DES. JUVENAL

PEREIRA DA SILVA(4º Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (5º Vogal),DES. LUIZ

FERREIRA DA SILVA (6º Vogal) e DRA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

RODRIGUES (7ª Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA

DESPROVERAMOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTODO RELATOR.

Cuiabá, 9 de maio de 2014.

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

DESEMBARGADORALBERTOFERREIRA DE SOUZA - RELATOR

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

PROCURADORDE JUSTIÇA
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