
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 6563/2015 (OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO 154915/2013 - CLASSE: CNJ-417) COMARCA DE CÁCERES

EMBARGANTE: DANIELA DA SILVAARRUDA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 6563/2015
Data de Julgamento: 06-08-2015

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE

APELAÇÃO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA

O TRÁFICO - CONDENAÇÃO - PRETENDIDA PREVALÊNCIA E

APLICAÇÃO DO VOTO VENCIDO - CAUSA ESPECIAL DE

DIMINUIÇÃO DE PENA - ARTIGO 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS -

APLICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES

DELITUOSAS - CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ARTIGO 35 DA

MESMA LEI - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O

CUMPRIMENTO DA PENA - INVIABILIDADE - REGIME MAIS

GRAVOSOJUSTIFICADO PELAS PARTICULARIDADESCONCRETAS

DO CASO - RECURSO DESPROVIDO.

Impossível a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, se

os apelantes se dedicam às atividades delitivas, o que se comprova pela

condenação à associação ao tráfico. Precedentes do STJ e desta Corte.

A natureza e a quantidade considerável de droga apreendida, bem

como a sua evidente disseminação na sociedade, constituem fundamentos a

dar maior severidade na determinação da pena e no respectivo regime de seu

cumprimento, desautorizando, a aplicação de regimemais brando.
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EMBARGANTE: DANIELA DA SILVAARRUDA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Turma:

Daniela da Silva Arruda opôs Embargos Infringentes em face do

acórdão proferido nos autos da Apelação Criminalnº. 154915/2013 (fls. 382/391-TJMT),

sustentando que se deve dar amparo ao voto vencido proferido pelo e. Des. Rondon

Bassil Dower Filho, que proveu parcialmente o pleito elaborado pelo turno defensivo,

para que lhe seja aplicada a minorante contida no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11343/2006.

A colenda Primeira Câmara Criminal, ao julgar o recurso, no

mérito, negou provimento, nos termos do voto do Relator, divergindo o Revisor que

assimestabeleceu a divergência:

"(...) Sendo, tecnicamente primária, não vejo como concluir que

se dedicaria a atividades criminosas, tão somente, pelo fato de ter sido

condenada nestes mesmos autos pelo delito de associação criminosa, cujo

édito sequer encontra-se abrigado pelo manto da coisa julgada. De rigor,

portanto, a aplicação da especial diminutiva do artigo 33, § 4º, da Lei nº.

11.343/2006." (sic fl. 390v-TJMT).

Com base no voto minoritário, pretende a embargante, por meio

dos presentes embargos infringentes, seja dada prevalência ao voto vencido, que lhe é

favorável. (fls. 396/400-TJMT).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto

Procurador, Dr. José de Medeiros, às fls. 424/428-TJMT, manifestou-se pelo

desprovimento dos embargos.

É o relatório.
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P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. MAUROVIVEIROS

Mantenho o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

(RELATOR)

Egrégia Turma:

Primeiramente, oportuniza-se ressaltar, a matéria ora combatida e

embargada, resulta da complexidade inerente às balizas da Lei de Drogas, bem como a

difícil aplicação à concretude fática inerente à análise do delito, dos fatos que o

circundam e as particularidades inerentes à pessoa acusada, promovida tanto pelo

judicante solo, assimcomo pelo colegiado ad quem.

Ao analisar meticulosamente todo o percurso fático processual

galgado até o momento dos embargos infringentes, constato que não há irregular inibição

e não aplicação da medida de diminuiçãoespecial da pena, prevista no artigo 33, § 4º, da

Lei nº. 11343/2006, e consequente alteração do regime inicial para o cumprimento da

reprimenda corpórea.

Em grau de recurso, o e. Des. Relator, assimestabeleceu:

“(...) III – DO PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA

ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA APELANTE DANIELA DA

SILVAARRUDA

No tocante ao pedido alternativo para que a causa de

diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006 seja aplicada,

não merece ser atendido, tendo em vista que a apelante também foi

condenada pelo crime previsto no artigo 35 da Lei nº. 11.343/2006, que

trata da associação para o tráfico, de modo que inviabiliza o benefício que

somente pode ser aplicado quando o acusado não se dedique às atividades
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criminosas nem integre organização criminosa.

Neste sentido a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA

ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4.º, DA LEI DE

DROGAS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A MINORANTE E A

CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARAO TRÁFICO. PRECEDENTES.

INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO

V,DA LEI N.º 11.343/2006. PRESCINDÍVEL A EFETIVA TRANSPOSIÇÃO

DE FRONTEIRAS. PRECEDENTES. RECURSO FUNDAMENTADO NA

ALÍNEA C. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS DE LEI

FEDERAL VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.

SÚMULA N.º 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO

REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em sede de agravo regimental, não são apreciadas alegações

estranhas ao apelo nobre, às suas contrarrazões ou à motivação da decisão

agravada, por se tratar de vedada inovação de fundamentos. Precedentes.

2. A teor do entendimento desta Corte, a condenação pelo delito

de associação para o tráfico ilícito de drogas evidencia a dedicação do

Acusado à atividade criminosa, inviabilizando, portanto, a aplicação da

causa de diminuição de pena inserta no § 4.º do art. 33 da Lei n.º

11.343/2006. Precedentes.

3. Esta Corte Superior possui o entendimento de que a

incidência da causa de aumento de pena referente à interestadualidade do

tráfico de substâncias entorpecentes prescinde da efetiva transposição das

fronteiras do Estado, sendo suficiente a existência de elementos que

evidenciem a destinação final da droga para fora dos limites estaduais.

4. Da atenta leitura das razões do apelo nobre fundado na

alínea c do permissivo constitucional, verifica-se que não foram

particularizados os dispositivos de lei infraconstitucional que teriam sido
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objeto de divergência jurisprudencial, o que acarreta, no ponto, deficiência

na fundamentação do recurso especial.

Incidente, pois, à espécie, a Súmula n.º 284 do Supremo Tribunal

Federal 5. Decisão agravada que se mantém pelos seus próprios

fundamentos.

6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 421.551/SP,

Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2014,

DJe 27/05/2014)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. 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. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA

PROVIMENTO.

1. "A TerceiraSeção deste Superior Tribunal de Justiça possui o

entendimento no sentido de que é inviável a aplicação da causa especial de

diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, quando

o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no artigo 35

da mesma lei, por restar evidenciada a sua dedicação a atividades

criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso

especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico". (HC

232.948/TO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe

14/04/2014)

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

REsp 1350748/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,

SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014)

IV – DO PLEITO DE MUDANÇA DE REGIME INICIAL

FECHADO PARA SEMIABERTO FEITO PELA APELANTE DANIELA

DA SILVAARRUDA
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Quanto ao regime de cumprimento de pena, ressalto que o

Supremo Tribunal Federal – no julgamento do HC n.º 111.840/ES,Rel. Min.

DIAS TOFFOLI – declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do §

1.º do art. 2.º da Lei n.º 8.072/90, com redação dada pela Lei n.º 11.464/06.

Tal dispositivo impunha o regime inicial fechado para as condenações por

crimes hediondos e equiparados.

Assim, a identificação do regime inicial mais adequado

à repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do

art. 33, 2º e 3º do Código Penal, bem como do art. 42 da Lei 11.343/2006,

quando se tratar de delitos previstos nessa Lei.

Na hipótese em apreço, no entanto, improcede o pedido de

regime prisional mais brando, em virtude da gravidade concreta dos delitos

praticados pela recorrente, notadamente porque foi apreendida expressiva

quantidade de substâncias entorpecentes 31 porções de cocaína e 02

porções de maconha, somado ao fato de que a mesma confessou ao policial

Deidjan Carlos Guedes, que traficava já há algum tempo, o que demonstra

ousadia e a necessidade de tratamento mais rigoroso.

O fato desses argumentos não terem sido utilizados para a

exasperação da pena-base demonstra tão somente a benevolência MM. Juiz

singular, não conduzindo à inferência de que há violação ao enunciado da

Súmula n.º 440 do Superior Tribunal de Justiça. Este, ao contrário, é muito

claro em vedar a fixação de regime mais gravoso quando realizado com

base na gravidade abstrata do delito, o que, como visto, não foi o caso.

Nesse diapasão, entendo ser necessária uma resposta penal mais

efetiva, como forma de retribuição proporcional à gravidade da conduta, o

que me conduz à conclusão de que o regime inicial semiaberto não seria

suficiente para a reprovaçãoe a prevenção do delito em comento.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE

RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. MODIFICAÇAO DO
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ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ, EM CONSONÂNCIA

COM ORIENTAÇAO ADOTADA PELO PRETÓRIO EXCELSO.

TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. REGIME

INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INCONSTITUCIONALIDADE

DO ART. 2º, 1º, DA LEI Nº 8.072/1990 DECLARADA PELO SUPREMO

TRIBUNAL FEDERAL. ART.33 DO CP E 42 DA LEI N. 11.343/2006.

GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. REGIME FECHADO.

SUBSTITUIÇAO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR

RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE

ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NAO CONHECIDO.

- O Supremo Tribunal Federal, pela sua Primeira Turma, passou

a adotar orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus

substitutivo de recurso próprio. Precedentes: HC 109.956/PR, Rel. Min.

Março Aurélio, DJe de 11.9.2012, e HC 104.045/RJ, Rel. Min. Rosa Weber,

DJe de 6.9.2012, dentre outros.

- O Superior Tribunal de Justiça, na esteira desse entendimento,

tem amoldado o cabimento do remédio heróico, sem perder de vista,

contudo, princípios constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e

da ampla defesa. Nessa toada, tem-se analisado as questões suscitadas na

exordial a fim de se verificar a existência de constrangimento ilegal para, se

for o caso, deferir-se a ordem de ofício. A propósito: HC 221.200/DF, Rel.

Min. Laurita Vaz,DJe de 19.9.2012.

- A obrigatoriedade do regime inicial fechado para os

condenados por crime hediondos e os a ele equiparados foi declarada

inconstitucional pelo c. Pretório Excelso, em 27.6.2012, por ocasião do

julgamento do HC 111.840/ES.Assim, a identificação do regime inicial mais

adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do

art. 33, 2º e 3º do Código Penal, bem como do art. 42 da Lei 11.343/2006,

quando se tratar de delitos previstos nessa Lei.

- No caso, apesar de a pena ter sido fixada em 1 (um) ano e 8
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(oito) meses de reclusão, a gravidade concreta do delito, evidenciada

pelas circunstâncias em que ocorreu (posse de variada e expressiva

quantidade de entorpecentes 19 cápsulas de cocaína e 36 papelotes de

maconha), justifica a imposição do regime inicial fechado, bem como

inviabiliza a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos do

art. 44, III, do CP.

Habeas corpus não conhecido.” (HC 240.443/SP, Rel. Ministra

MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE),

QUINTATURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 22/03/2013) (n. n.)

Assim, mantenho o regime inicial fechado, posto que fixado com

base em dados concretos constantes dos autos.” (sic fls. 387v/390-TJMT).

Comungo do mesmo entendimento do e. relator, distendendo

minhaótica da situação posta, da seguinte forma.

A irresignação da embargante, em síntese, repousa no

entendimento, de que, ainda que sua condenação seja vinculada aos dispositivos contidos

nos artigos 33 e 35, ambos da Lei de Drogas, predicados individuais favoráveis

habilitariama aplicação do benefício previsto no § 4º, do artigo 33, da referida lei, e ato

consequente, a alteração do regime inicialde cumprimento de sua pena corpórea.

Entretanto, mesmo que plausível o raciocínio elaborado pelo

eminente subscritor do voto minoritário, tenho que a apelante não faz jus à minoração da

pena pela aplicação da causa especial de diminuiçãode pena tipificada no artigo 33, § 4º,

da Lei n.º 11343/2006, dada à incompatibilidadedesse benefício com a condenação pelo

delito de associação ao tráfico de drogas, consoante precedentes desta Corte de Justiça e

do Superior Tribunalde Justiça, conforme:

"RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O

TRÁFICO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA

NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006. RATIO LEGIS. REINCIDÊNCIA.

DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA OU PARTICIPAÇÃO EM

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE.

1. A razão de ser da causa especial de diminuição de pena

Fl. 8 de 12



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 6563/2015 (OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO 154915/2013 - CLASSE: CNJ-417) COMARCA DE CÁCERES

prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com

menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do

tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, cometendo um fato isolado,

acaba incidindo na conduta típica prevista no artigo 33 da mencionada lei

federal.

2. A reincidência torna inaplicável da causa especial de

diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, haja

vista a vedação legal expressa da concessão desse benefício.

3. A TerceiraSeção deste Superior Tribunal de Justiça possui o

entendimento no sentido de que é inviável a aplicação da causa especial de

diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, quando

o agente foi condenado também pela prática do crime previsto no artigo 35

da Lei de Drogas, por estar evidenciada a sua dedicação a atividades

criminosas ou a sua participação em organização criminosa, no caso

especialmente voltada para o cometimento do narcotráfico.

4. Recurso especial provido, para cassar o acórdão recorrido,

no que se refere à aplicação da causa especial de aumento de pena, prevista

no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e, consequentemente, restabelecer a

pena fixada quanto ao delito de tráfico na sentença condenatória." (REsp

1341280/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,

julgado em 16/09/2014, DJe 29/09/2014). (destaquei)

"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." (TJMT,

ApCr 126001/2011, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA

Fl. 9 de 12



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 6563/2015 (OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO 154915/2013 - CLASSE: CNJ-417) COMARCA DE CÁCERES

CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 14/5/2014, DJE 21/5/2014).

Em síntese, a Lei nº. 11343/06, estabeleceu tratamento mais

rigoroso aos grandes traficantes e aos que sucumbem frequentemente a criminosaação de

traficar entorpecentes majorando as penas previstas na lei anterior, e estabeleceu

benefício para o pequeno traficante que se inicia nesse caminho delitivo, com a previsão

de causa especial de diminuição da pena, desde que preenchidos todos os requisitos

previstos no dispositivo legal.

Porém, não tem aplicação o referido benefício, se o réu tem

dedicação criminosa ou integra organização criminosa, concluindo-se que, na hipótese de

condenação pelo delito de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35 da Lei de

Drogas, inviabilizaa aplicação da minorante contida no § 4º, do artigo 33, da referida lei.

Quanto a fixação do regime mais gravo para o cumprimento

inicialda pena, este fora pautado nas condições inerentes ao caso ora tratado.

Assim, não carece a decisão expressa no v. acordão embargado,

de alteração ou ajuste, de qualquer espécie.

Desta forma, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos.

É como voto.

V O T O

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

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.
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V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOSMACHADO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO(3º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (4º

VOGAL)

Senhor Presidente:

Voto no sentido de prover os embargos infringentes.

.
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A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA

DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato

Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da

Turma Julgadora, composta pelo DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Relator),

DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Revisor), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(1º Vogal),

DES. MARCOS MACHADO (2º Vogal), DES. PEDRO SAKAMOTO (3º Vogal) e

DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (4º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR

MAIORIA, DESPROVERAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO

RELATOR,VENCIDOO 4º VOGALQUE O PROVEU.

Cuiabá, 06 de agosto de 2015.

------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA- RELATOR

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