
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 24147/2014(OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO Nº 31227/2013 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA DE BARRA DO
GARÇAS

EMBARGANTE: JAILSON SOARES ANICÉSIO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 24147/2014
Data de Julgamento: 04-09-2014

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO DE DROGAS –

PRETENDIDA A PREVALÊNCIADO VOTO VENCIDO QUE APLICOU

A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, CONCEDEU O

REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIU A PENA PRIVATIVADE

LIBERDADE POR RESTRITIVASDE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE

DE ATENDIMENTODO PLEITO – AGENTE DEDICADO À PRÁTICA

REITERADA DA TRAFICÂNCIA – CRIME COMO VERDADEIRO

MEIO DE VIDA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Comprovado pelos elementos jungidos aos autos que o agente é

pessoa dedicada às atividades delitivas, não se tratando de traficante eventual,

revela-se inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena

elencada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Embargos infringentesdesprovidos.
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EMBARGANTE: JAILSON SOARES ANICÉSIO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos infringentes interpostos por Jailson Soares

Anicésio contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal desta Corte, que

negou provimento ao recurso de apelação defensivo (AP n. 31.227/2013), mantendo

integralmente a sua condenação às penas de 5 anos de reclusão, no regime inicialfechado,

e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo,pela prática do crime de tráfico de drogas.

Em síntese, o embargante postula a prevalência do voto vencido,

da lavra do eminente Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, que reconheceu a

aplicação da minorante descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e, por

consequência, reduziu a reprimenda infligida para o patamar de 1 ano e 8 meses de

reclusão, no regime inicial fechado, e 167 dias-multa, na fração mínima, substituindo a

sanção privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo

das execuções penais (fls. 429-433).

Em sede de contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça do

Estado de Mato Grosso rechaçou os fundamentos aventados pela defesa,

manifestando-sepelo desprovimento do recurso (fls. 438-442).

Eis o breve relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS

Ratifico o parecer escrito.
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V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO(RELATOR)

Egrégia Turma:

Prima facie, visualizo estarem preenchidos todos os requisitos de

admissibilidade dos embargos infringentes manejados, tanto os extrínsecos

(tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação,

interesse e inexistênciade fato impeditivo), razão pela qual é imperativo o conhecimento

do presente recurso.

Consta dos autos que o embargante foi condenado pelo Juízo da

2ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT pela prática do crime de tráfico de drogas,

sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, a ser cumprida no

regime inicial fechado, bem como a sanção pecuniária de 500 dias-multa, estipulados no

patamar mínimo.

A denúncia aduz que no dia 3.5.2012, por volta das 15h30min, o

embargante, em companhia de Osmar Afonso Shafer, Thais de Jesus Santos e da menor

J.S.M., foi flagrado enquanto trazia consigo e mantinha em depósito substâncias

entorpecentes destinadas à venda na Comarca de Barra do Garças/MT.

Em síntese, a exordial acusatória narra que a Polícia Militar

recebeu informações de que na residência situada na Rua Hortência, n. 1.109, bairro

Anchieta, naquele Município, estaria funcionado uma “boca de fumo”, motivo pelo qual

uma guarnição se deslocou até o local para a realização de campana, ocasião em que

visualizouos agentes se retirando dali em um veículo automotor.

Diante disso, os milicianos seguiram o automóvel, oportunidade

em que visualizaramum dos seus ocupantes descer e entregar duas cabecinhas de cocaína

para usuários de droga, recebendo como contraprestação o montante de R$ 20,00 (vinte

reais). Após a partida dos suspeitos, os policiaismilitares abordaram os referidos usuários

e apreenderam uma porção de droga, visto que a outra fora jogada no bueiro.

Após, os milicianos procederam a abordagem do veículo e, ao

realizarem busca pessoal nos ocupantes deste, localizaram e apreenderam duas porções
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de pasta-base (7,807 g) e uma porção de maconha (8,835g) com o acusado Osmar; duas

porções de maconha (9,220g) com a menor J.S.M.; cinco porções e um cigarro de

maconha (46,373g) e uma porção de pasta-base (1,325g) com a acusada Thais.

Durante a abordagem, os increpados teriam assinalado a

existência de mais drogas na residência de Thais e Jailson, motivo pelo qual o referido

local foi revistado, onde foram encontradas seis porções de maconha (469,288g), 13

aparelhos celulares e outros objetos que seriamoriundos da troca por entorpecentes.

Assim, o parquet concluiu pela existência de uma associação

criminosaengendrada com o escopo de propagar substâncias entorpecentes no Município

de Barra de Garças/MT, alegando que o embargante seria o comandante do grupo,

responsável pela compra e venda da droga, enquanto Thais, sua amásia, o auxiliaria na

mercancia e Osmar realizaria a entrega do estupefaciente.

Diante de tais fatos, os acusados foram denunciados pela prática

dos ilícitos insculpidosno art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, e no art.

244-B da Lei n. 8.069/90.

Após a devida instrução processual, a denúncia foi julgada

parcialmente procedente tão somente para condenar o acusado Jailson Soares Anicésio

pela prática de tráfico de drogas, absolvendo-o pelos outros ilícitos imputados, bem como

absolvendo os demais corréus por todos os crimes atribuídos.

Inconformado com a reprimenda fixada na sentença, a defesa

interpôs apelação criminal, ocasião em que postulou a aplicação da causa especial de

diminuiçãode pena entabulada no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com a substituição

da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Levada a questão a julgamento perante o Órgão Colegiado, o

insigne relator, Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, votou pelo provimento do

recurso defensivo, reduzindo a sanção impingidapara o montante de 1 ano e 8 meses de

reclusão, no regime inicial aberto, e 167 dias-multa, na fração mínima, substituindo a

pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo das

execuções penais.
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Todavia, o eminente revisor, Desembargador Paulo da Cunha,

entendeu não estarem preenchidos os requisitos necessários para tal desiderato, visto que

o embargante não se tratava de traficante eventual, entendimento que foi acompanhado

pelo douto vogal, Des. Rui Ramos Ribeiro.

Desta feita, diante da existência de voto vencido favorável, o

embargante interpôs o presente recurso, pugnando pelo prevalecimento do voto

sobrepujado.

Sobre o tema, deve-se salientar que a referida minorante está

inseridano âmbito da Lei n. 11.343/2006, norma que foi criada a partir de uma política de

agravamento das penas previstas aos crimes referentes à propagação de substâncias

entorpecentes.

Contudo, é de se observar que o legislador, muito embora tenha

agravado a situação dos mercadores de droga no âmbito penal, não se esqueceu daqueles

casos em que o indivíduo é traficante de pequena monta, que não possui contumácia na

prática delitiva e não se utiliza do crime como meio de vida, quem, por certo, possui uma

conduta menos reprovável.

Nesse sentido, cito as palavras do ilustre Ministro Ricardo

Lewandowski no julgamento do Recurso Extraordinário n. 596.152 pelo pleno da

Suprema Corte:

“Não restam dúvidas que, no caso do § 4º do art. 33 da Lei de

11.343/2006, o legislador preocupou-se em diferenciar o traficante

organizado – que obtém fartos lucros com a direção de atividade altamente

nociva à sociedade – do pequeno traficante, denominado de “mula” ou

“avião”, utilizado como simples mão de obra de transporte e entrega de

pequenas quantidades de drogas, muitas vezes para sustentar seu próprio

vício, ou ainda, de situações que demonstrem eventualidade da traficância,

como, por exemplo, a mulher que leva drogas para o marido preso.

Por oportuno, transcrevo trecho da manifestação do Deputado

Paulo Pimenta, relator do PLS 115/2002 (que deu origem à Lei
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11.343/2006), no parecer da Comissão de Constituição e Justiça e

Cidadania da Câmara dos Deputados, extraído do voto-vista do Ministro

Cezar Peluso, no julgamento do HC 95.435/RS:

“Não nos olvidamos da diferença existente entre pequenos e

grandes traficantes. Por isso, mantivemos uma causa especial de diminuição

de pena para o agente que seja primário e de bons antecedentes e cuja

conduta caracteriza por ausência de habitualidade e caráter não

profissional.”

Assim, partindo do pressuposto de que a causa de diminuiçãoem

debate foi criada justamente para diferenciar a figura do traficante contumaz daquele de

pequena monta, que não faz da traficância o seu meio de vida, fica evidente que o

mencionado benefício não passa de uma opção do legislador, que objetivou resguardar a

punição proporcional de cada ação conforme a sua reprovabilidade, evitando que

condutas cuja gravidade são indiscutivelmente menores sofram as mesmas punições,

extremamente rígidas, que são aplicadas àqueles que possuem o tráfico como ofício.

Todavia, importante assinalar que a referida causa especial de

diminuição de pena não possui aplicação automática, sendo imperioso, para tal mister,

que o agente não possua histórico criminal, não se dedique de forma contumaz à

atividade delituosa e nem integre grupo criminoso.

No caso concreto, o acórdão embargado foi unânime ao concluir

que o acusado é primário e não possui os seus antecedentes maculados, haja vista que não

é destinatário de condenação definitivadesfavorável.

Ademais, inexiste nos autos sequer menção acerca de eventual

envolvimento com organização criminosa, o que obsta a vedação da benesse por tal

fundamento, mormente porque tal circunstância não foi objeto de análise no recurso de

apelação.

Por fim, resta aferir se o embargante é pessoa dedicada às

atividades criminosas, uma vez que a acusação aponta que ele seria contumaz na prática

delitiva.
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Sobre o tema, o doutrinador Jorge Vicente Silva assinala o

seguinte:

“Assim, 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” (SILVA, Jorge

Vicente. Comentários à nova lei antidrogas - manual prático: direito

material e processual penal. Curitiba: Editora Juruá, 2006. p. 76).

Adotando o entendimento supramencionado, tenho que a

dedicação às atividades criminosasse consagra naquelas hipóteses em que o agente utiliza

da prática delituosa como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime

para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de

trabalho lídimos.

Ressalto, por oportuno, que a referida circunstância não

pressupõe a existência de condenação definitivapara a sua caracterização, bastando uma

análise das circunstâncias fáticas para a aferição acerca da habitualidade e estabilidade do

envolvimentodo agente com o mundo do crime.

Nesse sentido, colho o seguinte aresto:

“Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO

ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E FURTO

QUALIFICADO. (ART. 155 DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI

6.368/76). REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.

CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO
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ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL

REGIONAL FEDERAL. ANÁLISE DA DEDICAÇÃO OU NÃO DO

PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSIDADE DO

REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO.

PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA DE

CONDUTAS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A causa especial

de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 está

condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais:

primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades

criminosas nem integre organização criminosa. 2. A análise da dedicação,

ou não, do agente com atividade criminosa demandaria o revolvimento do

conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. Precedentes:

RHC 105.150, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04.05.12; HC

101.265, Segunda Turma, Red. p/ o acórdão Min. Joaquim Barbosa, DJe de

06.08.12; RHC 107.860, Primeira Turma, Rel. a Min. Rosa Weber,DJe de

25.09.12. 3. A conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade

e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias

em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para

o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa.

Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia,

DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda

Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira

Turma, DJe de 5/2/2010 (...)” (STF; RHC 117094/SP; Primeira Turma;

Relator Ministro Luiz Fux; Julgamento 12.11.2013; DJe 26.11.2013 – grifo

nosso).

No caso em apreço, visualizo que os elementos colhidos durante

a instrução criminalevidenciaramde forma indene de dúvidas que o embargante se utiliza

do tráfico como meio de subsistência, constituindo verdadeiro profissional na mercancia
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espúria.

Com efeito, os investigadores Weldhson José Batista da Silva e

Raimundo Oliveira Silva Neto, durante a fase investigativa, assinalaram que a Polícia

Civil já vinha monitorando o embargante desde a sua menoridade e que as informações

obtidas demonstraram tratar-se de pessoa contumaz na traficância, in verbis:

“O investigado JAILSON vem sendo investigado desde o início

do ano de 2009 sendo que em março deste mesmo ano na residência onde o

investigado JAILSON residia, seu tio LUZIMAR foi preso em flagrante (IP

38/2009) pelo delito de tráfico, sendo que há época ficou apurado que o

investigado JAILSON auxiliava seu tio na mercancia de drogas o qual não

foi preso em virtude da sua menoridade.

O investigado JAILSON no ano de 2010, agora já imputável, foi

preso em flagrante juntamente com a pessoa de EDERSON BRANCO DA

SILVA conhecido como Mosquito transportando de motocicleta quase um

quilo de maconha IP 205/10.

Desde meados do ano passado o investigado JAILSON passou a

abastecer outros pequenos traficantes em nossa cidade e principalmente na

região do bairro Anchieta. No mês de fevereiro foi cumprido mandado de

busca e apreensão na residência do investigado JAILSON, localizada na rua

Roncador com rua Osvaldo Cruz no Bairro Cristino Cortes, entretanto ele

não estava no local e nada foi encontrado” (Relatório policial– fl. 145).

Em juízo, o investigador de polícia Weldhson José Batista da

Silva reiterou as informações anteriormente apresentadas, senão vejamos:

“(00:56) Testemunha: (...) nós já vinhamos já a algum tempo já

investigando ele, desde quando ele era adolescente, que ele foi preso... eu

acredito que junto com alguns parentes dele. Esses parentes estavam

traficando e ele fazia o papel de intermediário entre o usuário e os tios dele.

MP: Isso o Jailson?

Testemunha: O Jailson. Aí, a partir daí a gente começou a

Fl. 9 de 19



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 24147/2014(OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO Nº 31227/2013 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA DE BARRA DO
GARÇAS

investigar.Ele passou pela Delegacia outras vezes.

MP: Isso enquanto menor?

Testemunha: Isso enquanto menor. Aí maior também ele vinha

sempre sendo trazido pela PM. Nós, eu acho que conseguimos prender ele

uma vez...

MP: E sempre as passagens, mesmo na menoridade e quando

ele atingiu a maioridade, eram por comunicação de comercialização de

droga?

Testemunha: Todas por tráfico ou posse de droga né. E até acho

que um mês antes ou dois meses antes a gente cumpriu um mandado de

busca na casa dele, só que as nossas informações, a gente não tinha a

informação de que ele tinha outra casa, no outro bairro, acho que é

Anchieta. A gente não tinha essa informação ainda. Nos chegou depois essa

informação.

MP: Então ele mantinha mais de uma residência? O acusado

Jailson.

Testemunha:Mais de uma residência.

MP: E essa casa no Anchieta que inclusive foi onde foi

localizada a droga, vocês não tinham informação ainda?

Testemunha: A gente não tinha. E quando a gente já conseguiu

a informação, a gente ficou sabendo que ela estava sendo monitorada pela

Polícia Militar, daí pra gente não atrapalhar o serviço deles que já estava

em andamento, a gente não interveio.

(...)

(03:00) MP: E, posteriormente, havia alguma informação de

que no bairro São Sebastião, no bar conhecido como “Facção”, ele estava

comercializando droga?

Testemunha: Isso, o que que ele fazia. Lá nesse bar ficavam

várias pessoas que vendiam droga, e o Jailson era o responsável pra
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entregar a droga pra esses outros pequenos traficantes, que faziam a

distribuição ali nas redondezas.

MP: Então o Jailson abastecia o pequeno tráfico por ali?

Testemunha: Isso, por diversas vezes a gente já pegou muita

gente lá com droga.

MP: Nesse bar “Facção”?

Testemunha: Nesse bar. Inclusive a gente conseguiu fazer dois

flagrantes nesse bar.

MP: E aí a partir dessa informação é que... foi se concentrando

nessa informação que o Jailson era uma das pessoas que abastecia ali o bar

com droga?

Testemunha: É que muitos usuários eles nos contam, mas com

medo do traficante, eles nunca pedem pra ser identificados. E o nome dele

era o que mais surgia.

MP: Então em todas as apreensões que ocorreram de substância

entorpecente, na maioria delas, vinha sendo o nome dele divulgado?

Testemunha:Na maioria delas.... O nome dele divulgado.

(...)

(04:35) Testemunha:É que ele foi crescendo. Na verdade assim,

aconteceu várias vezes isso. O dele foi um caso que a gente tá

acompanhando desde quando ele era adolescente até agora, eu observei isso

né, que ele foi ascendendo dentro do crime. Era um pequeno aviãozinho e

tudo mais, agora ele já consegue dominar várias bocas, abastecer várias

bocas de fumo. E só na forma de violência né, cobrava e se não pagou ele ia

lá e ameaça e a pessoa acaba pagando” (Depoimento judicial do policial

civilWeldhsonJosé batista da Silva – mídiaaudiovisualde fl. 276).

Nesse mesmo sentido foi o depoimento judicialdo policialmilitar

tenente Elton John Luz Silva, que afirmou ter encontrado várias porções de substância

entorpecente espalhadas na residência do embargante, e diversos produtos objetos de
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troca por drogas, conforme se infere do seguinte trecho:

“(02:05) Testemunha: (...) no interior da residência, foram

localizados em vários locais da casa, em vários locais, dentro de copos, em

cima de... dentro do guarda roupa né, vários entorpecentes. Salvo engano

era maconha né. E também foram encontrados no interior da casa alguns

objetos eletroeletrônicos que, questionado aos conduzidos, eles afirmaram

que aqueles objetos eram oriundos de compra do dinheiro da venda né.

MP: Era uma troca então? Passava o entorpecente e recebia os

objetos eletroeletrônicos?

Testemunha: Isso, isso. Eles afirmaram pra gente que naquela

casa funcionava uma boca de fumo né. Que tinha bastante pessoa que se

deslocavam ali continuamente durante o dia e a noite para adquirir o

entorpecente e quando não tinham dinheiro eles deixavam aqueles objetos lá

em troca de entorpecente” (Depoimento judicial do PM tenente Elton John

Luz Silva – mídiaaudiovisualde fl. 276).

Corroborando tais assertivas, compareceram na Delegacia de

Polícia as testemunhas Roseana de Jesus Sousa (fls. 75-76), Luz Marina Silva Rezende

(fls. 90-91) e Agostinho Pereira da Silva (fl. 121, frente e verso), os quais reconheceram

alguns dos objetos apreendidos na residência do embargante como produtos de sua

propriedade que haviam sido furtados em outras ocasiões, fator que demonstra que no

local funcionavauma “boca de fumo”.

Ademais, imprescindível assinalar que o próprio embargante,

quando ouvido em juízo, embora tenha afirmado que não vendia entorpecentes em sua

casa, confessou que vinhaperpetrando a traficância reiteradamente:

“(08:20) MP: Aquela droga que estava ali guardada na sua

casa, você disse que a sua esposa não sabia e que você não vendia na sua

casa.

Acusado: Não.

MP: Você vendia aonde? Tava ali guardada, ia ser
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comercializada onde?

Acusado: Eu ia fazer a entrega dela pra outras pessoas fazerem

a revenda.

MP: Então você não venderia ali na sua casa?

Acusado: Não.

MP: Vocêia entregar pra outras pessoas?

Acusado: Eu ia entregar em outros lugares, em outros pontos.

MP: E quais eram esses pontos?

Acusado: Já eram fregueses meus há muito tempo, fregueses

fiéis entendeu, que compravam de mim entendeu. Já tinha as pessoas.

MP: E você... em relação a essas pessoas, a esses fregueses seus,

eles já eram então contínuos, já eram clientes habituais como você ta

dizendo?

Acusado: Sempre aparecem novos, mas eu já tinha alguns que

sempre pegavam comigo” (Interrogatório judicial de Jailson Soares Anicésio

– mídiaaudiovisualde fl. 276)

Por fim, necessário aduzir que foram apreendidos diferentes tipos

de drogas (pasta-base e maconha – fl. 71) em uma quantidade considerável

(aproximadamente 500g), tendo o interrogado admitido em juízo que, além destas

substâncias, vendia também crack, informação confirmadapelo usuário Diego dos Santos

Erthal na fase administrativa (fl. 23, frente e verso), o qual afirmou já ter comprado

tóxicos mais de quinze vezes com o embargante.

Desta feita, visualizo que os elementos colhidos durante a

instrução criminal deixam evidente que a embargante é pessoa dedicada à prática da

traficância, uma vez que perpetrava de forma habitual o comércio de drogas ilícitas,

inclusive em sua residência, restando comprovado que ele já era conhecido até mesmo

pelos usuários daquela região.

Desta feita, evidenciada a dedicação do agente à prática reiterada

do crime de tráfico de drogas, tenho que ele não cumpre os requisitos necessários para a
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concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.

11.343/2006, razão pela qual nego provimento aos presentes embargos infringentes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTOGIRALDELLI (REVISOR)

Egrégia Turma:

Conforme exposto pelo douto Relator, trata-se de recurso de

embargos infringentes opostos pelo réu Jailson Soares Anicésio em face do v. acórdão

prolatado pela Primeira Câmara Criminal desta eg. Corte de Justiça, que, por maioria,

desproveu o recurso de apelação defensivo para, nos termos do voto do ilustre Revisor,

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

11.343/2006, bem assim,manter o perdimento dos aparelhos celulares apreendidos.

À época, restou vencido o eminente Relator, que deu parcial

provimento ao apelo para fazer incidir a sobredita minorante na fração máxima de 2/3

(dois terços), reajustando, por consequência, a dosimetria da pena, após o que fixou o

regime inicial aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de

direitos, rejeitando apenas a tese de restituição dos bens apreendidos.

Neste momento, o Embargante postula justamente a prevalência

deste voto vencido, para a readequação da sua pena definitivamediante a aplicação da

fração máxima de redução do artigo 33, § 4º da Lei Antidrogas, e consequente

abrandamento do regime inicialde cumprimento da pena.

Entretanto, da acurada análise dos autos conclui-se que, a

despeito do esforço do Embargante, a pretensão meritória dos vertentes embargos

infringentesnão merece acolhimento.

Nos termos do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, 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, e nem integre organização
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criminosa.

Diante deste cenário, assim como consta do voto majoritário,

entendo que a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei n.

11.343/2006 não se mostra viável no presente caso, uma vez que o conjunto

fático-probatório disponível nos autos revela que a infração cometida pelo réu é

indicativa de alta periculosidade, e a mens legis da Lei Antidrogas visou alcançar os

fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial

ou gravíssimoprejuízo à sociedade, à paz coletiva e à saúde da população em geral.

Acertadamente, o propósito do legislador não foi favorecer os

traficantes contumazes, tanto que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para

fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente “não se

dedique às atividades criminosas”, e na hipótese em exame, como bem assentado pelo

voto vencedor, as circunstâncias do crime apontam que o Embargante não se tratava de

traficante eventual.

Com efeito, esta patente dedicação do Embargante à atividade

criminosapode ser aferida a partir da circunstância de que quando foi preso em flagrante,

o réu tinha à sua disposição na ‘boca de fumo’ 13 (treze) aparelhos celulares e 469

gramas de maconha, quantidade deveras expressiva, pois, os cigarros vulgarmente

conhecidos como “finos” são geralmente confeccionados com cerca de 0,5 a 1,0 grama

de maconha, e a quantia de droga apreendida com o Apelante era suficiente para a

confecção de, aproximadamente, 460 a 930 cigarros, quantidade que não pode ser

atribuída à pequena traficância.

Repise-se que a finalidadeda respectiva minorante de apenar com

menor grau de intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art.

33 da Lei Antidrogas, não se alia ao modo de vida escolhido pelo agente que faz do crime

seu cotidiano, razão pela qual, evidentemente, o Embargante não goza do referido

benefício, muito menos na fração máxima, como consta do voto minoritário cuja

prevalênciase pretende por meio dos presentes embargos.

Nesse sentido, colaciono trechos do voto da relatoria do DES.
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LUIZ ANTONIO CARDOSO, do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por

ocasião do julgamento da Apelação Criminal n. 90.09.1160-0 em 25 de maio de 2010,

segundo o qual, “essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em

situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas

de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato

análogo, de uma rotina de proceder”.

Acresça-se que, apesar de a douta magistrada de piso,

especificamente quando da fixação da pena na terceira etapa dosimétrica, não ter

declinado expressamente o motivo pelo qual reputou inexistir causas de diminuição e

aumento de pena, a respectiva fundamentação está sobejamente transcrita e elucidada ao

longo de toda a motivação da r. sentença combatida.

Nesse passo, entendo que reduzir a pena do Embargante em

detrimento de toda a prova produzida durante a instrução processual, a qual demonstra à

saciedade a sua efetiva dedicação às atividades criminosas de traficância, sem dúvida,

implicaria em estímulo à reiteração criminosa, dada a pouca efetividade da sanção

imposta, outrora reduzida e substituída no voto vencido por penas restritivas de direitos.

Por derradeiro, tendo em vista que a fixação do regime inicial de

cumprimento da pena está em consonância com os ditames dos arts. 33 e 59 do Código

Penal, apresenta-se descabido o almejado abrandamento.

Sendo assim, encaminho meu voto pela REJEIÇÃO destes

embargos infringentes,para que permaneça como prevalente o voto majoritário proferido

pelo douto Relator da apelação criminal n. 31227/2013, que manteve na íntegra a r.

sentença proferida na ação penal movida em face do ora Embargante.

É como voto.
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V O T O

EXMO. SR. DES. PAULODA CUNHA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(3º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA (4º

VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOSMACHADO (5º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.
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V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (6º

VOGAL)

Peço vênia ao douto Relator para dele divergir; provejo os

embargos opostos.

.
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A C Ó R D Ã O

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

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

Grosso, sob a Presidência do DES. PAULODA CUNHA, por meio da Turma Julgadora,

composta pelo DES. PEDRO SAKAMOTO (Relator), DES. GILBERTOGIRALDELLI

(Revisor), DES. PAULO DA CUNHA (1º Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2º

Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(3º Vogal), DES. ALBERTO FERREIRA

DE SOUZA (4º Vogal), DES. MARCOS MACHADO (5º Vogal) e DES. RONDON

BASSIL DOWER FILHO (6º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA

DESPROVERAM OS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO

RELATOR.

Cuiabá, 04 de setembro de 2014.

------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORPEDRO SAKAMOTO- RELATOR

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