
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 28414/2015 (OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃONº 22593/2014 - CLASSE CNJ-417) COMARCA CAPITAL

EMBARGANTE: JOSÉ AUGUSTO PEREIRADOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 28414/2015
Data de Julgamento: 1º-10-2015

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES EM RECUSO DE APELAÇÃO

- TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA APLICAÇÃO DA

CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ARTIGO 33, § 4º, DA

LEI Nº. 11.343/06) - IMPOSSBILIDADE - ELEMENTOS

CONSTITUTIVOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO

A ATIVIDADECRIMINOSA – RECURSO DESPROVIDO.

A intenção do legislador ao incluir no artigo 33, §4º, da Lei nº.

11.343/06 a expressão - não se dedique às atividades criminosas -, foi de

excluir do benefícioàquele indivíduoque, embora tecnicamente primário e de

bons antecedentes, esteja evidenciada, por qualquer elemento de convicção, a

sua dedicação à atividade criminosa.

Assim, demonstrada a dedicação do terceiro recorrente à

atividade criminosa, não lhe assiste o direito à percepção do benefício

compendiado no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.
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EMBARGANTE: JOSÉ AUGUSTO PEREIRADOS SANTOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos Infringentes opostos por José Augusto

Pereira dos Santos, contra o acórdão não unânime do Recurso de Apelação Criminal nº.

22593/2014, julgado pela e. Primeira Câmara Criminal em 03 de fevereiro de 2015 (fls.

216/227-TJMT), onde se pretende alcançar a solução dada no voto vencido, proferido

pelo e. Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, quem deu parcial provimento ao

recurso para fazer incidira causa especial de aumento de pena do § 4º do artigo 33 da Lei

de Drogas na fração de 1/3 (um terço), modificando o regime inicial para o aberto e

substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (fls.

232v/235v-TJMT).

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

Procurador, Dr. José de Medeiros, às fls. 240/245-TJMT, manifestou-se pelo

desprovimento dos embargos.

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. MAUROVIVEIROS

Ratifico o parecer escrito.
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V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

(RELATOR)

Egrégia Turma:

Tenho, após analisar meticulosamente todo o percurso fático

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

irregular na não aplicação da causa especial de diminuiçãoda pena descrita no artigo 33,

§ 4º, da Lei de Drogas.

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

“(...) Quanto ao pedido de que seja reconhecida a causa especial de

diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, razão não assiste a

defesa.

A mencionada causa especial de diminuição preleciona que nos crimes

relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a

2/3, “desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a

atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Ressalte-se que a intenção do legislador,ao elaborar a minorante do § 4º do

art. 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram

o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento,

para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovaçãodo delito.

Bem a propósito, a lição do eminente Ministro Sebastião Reis Júnior que,

em determinado trecho do voto proferido no Recurso Especial nº 1.329.088/RS, expôs:

“A causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não é

aplicada por ser a conduta menos grave, mas surge por razões de política criminal,

como um favor legislativo ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior

profundidade com o mundo criminoso, de forma a propiciar-lhe uma mais rápida

oportunidade de ressocialização.

É o que expõe a justificativa apresentada, quando da protocolização do
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projeto de lei que deu origem à referida norma, ao Senado Federal:

[...] Outra questão tratada pelo projeto, e que vem sendo objeto de profunda

discussão, é a que se refere ao pequeno traficante, de regra dependente, embora

imputável, para quem sempre se exigiu tratamento mais benigno. Não olvidando a

importância do tema, e a necessidade de tratar de modo diferenciado os traficantes

profissionais e ocasionais, prestigia estes o projeto com a possibilidade, submetida ao

atendimento a requisitos rigorosos como convém, de redução das penas, ao mesmo

tempo em que se determina sejam submetidos, nos estabelecimentos em que recolhidos,

ao necessário tratamento. (PLS n. 115/2002, Diário do Senado Federal, 7/5/2002, pág.

7.392).

Na mesma direção, menciona-se lição da doutrina:

O agente verdadeiramente primário e de bons antecedentes, que tenha

infringido as condutas previstas na cabeça do art. 33 e no seu § 1º, tem o direito

subjetivo a esta causa especial de diminuição da pena, extremamente significativa, pois

suas penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que ele não seja um

profissional do crime (não se dedique às atividades criminosas) nem integre alguma

organização criminosa. Trata-se de uma opção do legislador por ‘separar o joio do

trigo danificado’, aumentando o rigor em relação àquele e criando opções de minimizar

a punição em relação a este, que em tese se encontra em uma situação onde a reinserção

social é mais viável. (SOUZA, Sérgio Ricardo de. A Nova Lei Antidrogas (Lei n.

11.343/2006) Comentários e Jurisprudência. Rio de Janeiro: Impetus, 2007, pág. 52).”

(STJ, RESP 1.329.088, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe

26/04/2013) (g.n.).

Embora o réu seja primário, não integre a organização criminosa e ausente

condenação anterior transitada em julgado, resta demonstrado que o apelante possui

ação em tramite pela prática de crime idêntico ao que lhe foi imputado (fls. 66), o que

inviabiliza a aplicação do beneficio pretendido. Uma vez que, a não dedicação às

atividades criminosas também é requisito necessário para a incidência da causa de

diminuição de pena do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006.

Vejamosrecente julgado do Superior Tribunal de Justiça:
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RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO DE

DROGAS.CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DO MESMO DIPLOMA

LEGAL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TRÂNSITO EM JULGADO DE

CONDENAÇÃO ANTERIOR. DESNECESSIDADE. CONCLUSÃO QUE PODE SER

ALCANÇADA POR OUTROS ELEMENTOS.

1. Conforme prevê o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, para que o

condenado obtenha a redução de pena prevista no apontado dispositivo, deve atender

aos seguintes requisitos: ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a

atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

2. Nos termos do entendimento firmado no STJ, embora o juízo negativo

quanto ao preenchimento dos requisitos concernentes à primariedade e aos bons

antecedentes dependa de sentença condenatória transitada em julgado, a aferição no

que se refere à dedicação do agente à atividade criminosa pode ser extraída pelo

julgador a partir de outros elementos de prova.

3. No caso, as instâncias ordinárias registraram que, além de já ter sido

condenado pela prática de tráfico drogas em processo diverso, o condenado foi flagrado

em local e com quantidade e variedade de entorpecentes que evidenciam a sua

dedicação à mercancia ilícita.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1399612/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA

TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014)

Igualmente, a considerável quantidade de entorpecente

apreendida (vinte e cinco “trouxinhas de cocaína”) e a forma como estava

armazenada, (fragmentada em porções), além da quantidade maior

encontrada no interior de sua residência, totalizando 55,88 g (cinqüenta e

cinco gramas e oitenta e oito decigramas), aliada a reiteração criminosa do

réu, afastam qualquer indicativo de que se trata de pessoa iniciante ou

amador na prática criminosa, de modo a impossibilitar a aplicação da

benesse do art. 33, § 4º da Lei de Tóxicos, principalmente no patamar

máximo por ele requerido em apelação.” (sic fls. 223/224-TJMT).
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Comungou do mesmo entendimento do e. relator, distendendo

minhaótica da situação posta, da seguinte forma.

São cumulativos os critérios para a diminuição da pena prevista

no artigo 33, § 4°, a primariedade, os bons antecedentes, não se dedicar o réu a atividades

criminosas,nem participar de organizações criminosas.

O requisito concernente ao fato de o réu não se dedicar a

atividades criminosas constitui critério distintivo trazido pelo legislador, ampliando a

discricionariedade judicial e carregando-a de maior subjetividade, dada a marcante

objetividadedos demais requisitos.

O requisito "dedicação a atividades criminosas" tem que ser

observado com a cautela devida, para evitar excessos e até mesmo a inviabilizaçãoda

aplicação da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06, todavia, não

pode ser observada de forma superficial, para não premiar com o referido benefício, que

volta a sua vida para a realização do ilícito.

É verdade que, sob pena de excesso, não se pode admitir que

meras e infundadas "notícias" de que o réu se dedica a esse ou aquele empreendimento

ilícito sejam suficientes para afastar a causa de diminuição, porém não se pode perder de

vista que o crime de tráfico é daqueles permanentes (cuja consumação se arrasta no

tempo) e, por isso, a menos que o acusado prove que a ação típica fora única, isolada,

não cabe sua incidência,posto que, não o fazendo, pode o julgador, diante dos elementos

constituintes dos autos, concluir que o acusado se dedica a atividades criminosas.

É nesse sentido que caminhouo v. acórdão agravado.

O e. Desembargador relator salientou que:

"(...) Igualmente, a considerável quantidade de entorpecente

apreendida (vinte e cinco “trouxinhas de cocaína”) e a forma como estava

armazenada, (fragmentada em porções), além da quantidade maior

encontrada no interior de sua residência, totalizando 55,88 g (cinqüenta e

cinco gramas e oitenta e oito decigramas), aliada a reiteração criminosa do

réu, afastam qualquer indicativo de que se trata de pessoa iniciante ou

amador na prática criminosa, de modo a impossibilitara aplicação da
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benesse do art. 33, § 4º da Lei de Toxicos" (sic fl. 224-TJMT).

Diante dos aspectos e detalhes pelos quais fora o agravante,

preso, bem como a quantidade, características de armazenamento e o fato de já responder

a infração do mesmo tipo penal, levam a indisfarçável conclusão, de não se tratar o

acusado, de mero inicianteda prática delitiva, indivíduoeste, contemplado pela lei, com o

benefíciodo artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06.

Em tempo, o fato de responder, o agravado, a ação ainda não

transita em julgado, não constitui juízo antecipado de culpa, mas sim elemento delineador

de um quadro constituído de partes outras que demonstram, não ser o condenado,

passivo do benefícioda figura do tráfico privilegiado.

Desta feita, 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)

De acordo com o voto do relator.

V O T O

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

De acordo com o voto do relator.

V O T O

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

De acordo com o voto do relator.

V O T O

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

De acordo com o voto do relator.

V O T O

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

VOGAL)

Voto pela divergência;provejo os embargos opostos.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTOGIRALDELLI (6º 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 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. ALBERTOFERREIRA DE SOUZA (2º Vogal),DES. MARCOSMACHADO (3º

Vogal), DES. PEDRO SAKAMOTO (4º Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER

FILHO (5º Vogal) e DES. GILBERTO GIRALDELLI (6º Vogal), proferiu a seguinte

decisão: POR MAIORIA DESPROVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO

VOTODO RELATOR,VENCIDOO 5º VOGALQUE O PROVEU.

Cuiabá, 1º de outubro de 2015.

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

DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA- RELATOR

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

PROCURADORDE JUSTIÇA
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