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EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
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Data de Julgamento: 03-12-2015

E M E N T A

PENAL – EMBARGOS INFRINGENTES – CONDENAÇÃO

POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA

DE USO RESTRITO – DIVERGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DA

MINORANTE DO ART. 33, §4º DA LEI N. 11.343/2006 E

CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE

CUMPRIMENTO DA PENA – INVIABILIDADE DA PREVALÊNCIADO

VOTO VENCIDO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU – EXISTÊNCIA DE

CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE INDICAM O ENVOLVIMENTO

HABITUAL DO EMBARGANTE COM ATIVIDADES CRIMINOSAS –

APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS E DE

MUITAS ARMAS E MUNIÇÕES – TRÁFICO PRIVILEGIADO

AFASTADO– EMBARGOS REJEITADOS.

Réu condenado por infringir o artigo 33, caput, da Lei

Antidrogas e que pretende a prevalência do voto minoritário que reduzia sua

pena com base no §4º do citado artigo, bem assim, determinava o regime

inicialsemiaberto.

A apreensão, dentro da residência do embargante e em locais

adaptados do veículo do corréu com quem coabita, de expressiva quantidade

de maconha (23kg), bem como de armas de fogo e munições dos mais

variados calibres, já denota traficância de larga escala, pois, as grandes

apreensões de entorpecente possuem elevado valor econômico.

Tal circunstância, aliada ao concurso de agentes, às viagens
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constantes do embargante e do comparsa para o Paraguai (país notoriamente

produtor de entorpecentes), e à notícia acerca da existência de reiteradas

denúncias anônimas dando conta da utilização da residência da dupla como

regular depósito de drogas, afastam qualquer indicativo de que o embargante

se tratava de pessoa iniciante, ou amador na prática criminosa, autorizando,

ao contrário, a conclusão de que faz da atividade criminosaummeio de vida.

Embargos rejeitados.

Fl. 2 de 23



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 128740/2015 (OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO 46746/2015 - CLASSE: CNJ-417) COMARCA DE VÁRZEA
GRANDE

EMBARGANTE: FELICEAPARECIDOANNUNCIATTO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Egrégia Turma:

Felice Aparecido Annunciatto interpõe Embargos Infringentes

contra aresto prolatado pela Segunda Câmara Criminal, nos autos do Recurso de

Apelação nº. 46746/2015, em que se deu provimento parcial, por maioria, à pretensão

formulada por ele (fls. 488 a 514).

Eis alguns excertos da ementa do escólio atacado, in litteris:

“APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE

DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO - PRETENSÃO

RECURSAL DO PRIMEIRO APELANTE DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO

DE DROGAS; READEQUAÇÃO DA PENA; FIXAÇÃO DO REGIME

INICIAL SEMIABERTO E RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO E NOTEBOOK -

AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS - APREENSÃO DE QUASE 23KG

DE MACONHA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - INFORMAÇÃO

ANÔNIMA - DEPOIMENTO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA -

TRAFICÂNCIA COMPROVADA - ESCUSA INVEROSSÍMIL DIANTE DAS

CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA -

PENA-BASE FIXADA UM ANO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL -

QUANTIDADE DE MACONHA - PROPORCIONALIDADE -

MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - DEDICAÇÃO À

ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA PELAS ARMAS DE FOGO E

MUNIÇÕES E VALOR DO ENTORPECENTE - ORIENTAÇÃO DO STF -

PENA DEFINITIVA PRESERVADA EM SEIS ANOS - REGIME INICIAL

FECHADO - MANUTENÇÃO EM VIRTUDE DA QUANTIDADE
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EXPRESSIVA - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO E NOTEBOOK - ORIGEM

LÍCITA COMPROVADA - BENS QUE NÃO FORAM UTILIZADOS NA

TRAFICÂNCIA - PRETENSÃO RECURSAL DO SEGUNDO APELANTE

DE ABSOLVIÇÃO DE POSSE DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO,

READEQUAÇÃO DA PENA POR TRÁFICO DE DROGAS; FIXAÇÃO DE

REGIME DIVERSO DO FECHADO; SUBSTITUIÇÃO DA PENA

PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS;

ISENÇÃO DO PAGAMENTODE MULTA E A CONCESSÃO DO DIREITO

DE RECORRER EM LIBERDADE - AUTORIA DA POSSE DE MUNIÇÕES

DE USO RESTRITO - MUNIÇÕES ENCONTRADAS NO INTERIOR DE

VEÍCULO - CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO -

AUSÊNCIA DE ARMA QUE NÃO INDUZ ATIPICIDADE DA CONDUTA -

ENTENDIMENTO DO STJ - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO

PRIVILEGIADO - REINCIDÊNCIA E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE

CRIMINOSA - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - PENA-BASE -

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO

E REINCIDÊNCIA - PENA DEFINITIVA PRESERVADA - ISENÇÃO DA

PENA PECUNIÁRIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - REGIME

FECHADO CONSERVADO - PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - PENA

SUPERIOR A QUATRO ANOS - REINCIDENTE - REQUISITOS NÃO

PREENCHIDOS - RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO

PARCIALMENTE PARADETERMINAR A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO E

NOTEBOOK - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO. A

apreensão de quase 23Kg (vinte e três quilos) de maconha na residência do

apelante, somada a informação anônima confirmada por depoimentos dos

investigadores de polícia, são elementos aptos a comprovar a traficância. A

aplicação da pena-base em 1 (um) acima do mínimo legal não se mostra

desproporcional à quantidade de maconha apreendida no interior da

residência do apelante - superior a 20 (vinte quilos) - (STJ, HC nº
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262.458/DF). “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. [...] 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 [...].”

(STF,RHC nº 121092/SP). Comprovada a origem lícita e ausentes provas de

que o veículo e o notebook foram utilizados no tráfico de drogas, impõe-se a

restituição dos bens. A posse de munições, sem a respectiva arma, não induz

atipicidade da conduta, por se tratar de crime de mera conduta e perigo

abstrato (STJ, HC nº 217.746/SP). Se não restarempreenchidos os requisitos

da primariedade e da ausência de dedicação à atividade criminosa, o agente

não faz jus a aplicação da minorante relativa ao tráfico privilegiado. A

impossibilidade financeira não tem o condão de afastar a pena de multa,

“pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que

possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal

incriminador.” (HC nº 298.188/RS - Relator: Min. Gurgel de Faria -

16.4.2015). Se o apelante não for primário e a quantidade de maconha

expressiva, impõe-se a manutenção do fechado. A substituição da pena

privativa por restritiva de direitos apresenta-se impertinente se a pena é

superior a 4 (quatro) anos e o apelante não for primário” (fls. 469 e 470).

Destaquei.

Em síntese, o embargante almeja a reforma do v. acórdão, a fim

de que prevaleça o voto vencido, da lavra do Exmo. Vogal Desembargador Orlando de

Almeida Perri, que reconheceu, no tocante ao crime de tráfico de entorpecentes, a

incidência do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, diminuindo a

reprimenda no grau máximo(2/3) (fl. 481).
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Contrarrazões pelo desprovimento (fls. 533 a 538).

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. MAUROVIVEIROS

Senhor Presidente;

Rendo homenagem à ilustre defesa do réu, mas pretendo apenas

firmar alguns aspectos objetivos do julgado que se pretende desconstituir ou modificar

em parte.

O acórdão embargado pôs em destaque as relevantes

circunstâncias dos fatos, deixando assentado a expressiva quantidade da droga

apreendida, aproximadamente 23 Kg (vinte e três quilos) de maconha, estimada em R$

34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais), que estava acondicionada em 83

(oitenta e três) tabletes, indicandocondição ou forma para venda em atacado.

Além disso, foi especialmente considerado, por terem sido

encontrados no local junto ao acondicionado da droga:

"1 (um) carregador de pistola calibre 380; 4 (quatro) tijolos de

calibre 9mm deflagrados; 1 (uma) espingarda de pressão; 1 (um) revólver

38, marca Rossi; 1 (um) estojo de calibre 44 deflagrado; 12 (doze) cartuchos

calibre 12 intactos; 5 (cinco) cápsulas de calibre 22; 1(uma) munição

calibre 20; 1 (uma) munição calibre 24 intacta; 4 (quatro) munições calibre

40 intactas; 1 (uma) munição calibre 45 intacta; 1 (uma) munição calibre 22

intacta; 105 (cento e cinco) munições calibre 380 intactas; 4 (quatro)

munições calibre 44 intactas; 97 (noventa e sete) estojos calibre 38

deflagrados; 111(cento e onze) munições calibre 38 intactas."

Estes são dados objetivos que falam por si só sobre a natureza, a

entidade, o tamanho e a dimensão desse crime de tráfico apurado, pelo qual o réu foi
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condenado.

Registro a posição bem atualizada do STJ e do STF no sentido

de que quando a lei, no seu art. 42, entrega ao Juiz a individualização da pena para

averiguar a aplicação da causa de diminuição, é preciso dar ênfase à natureza e à

quantidade da droga, mas especialmenteàs circunstânciasdos fatos in concreto.

E como estamos diante de um caso que fica evidente a dedicação

à atividade criminosa, está afastada, a nosso ver, a possibilidade da aplicação da

minorante.

Com essas considerações, ratifico o parecer escrito.

MANIFESTAÇÃOORAL

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

(RELATOR)

Manifesto-me a respeito do que nos trouxe ao conhecimento o

eminenteProcurador, Dr. Mauro Viveiros, e me lembrar do que disse o douto defensor da

tribuna.

A relação de armamento mencionada pelo Procurador deveria ter

sido examinada pelo Juiz nas circunstâncias do crime. E este, se bem me lembro, disse

que as circunstânciasdo crime eram graves, mas inerentes à espécie.
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V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

(RELATOR)

Egrégia Turma:

Na manhã de 2.7.2014, Felice Aparecido Annunciatto foi preso

em flagrante por guardar, sem autorização legal, 23,429kg de maconha, armas de fogo e

munições de uso permitido e restrito.

Após o regular trâmite processual, ele foi condenado à pena de 9

anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 636 dias-multa, em virtude da

prática dos crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso

restrito (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006 e art. 16, caput, da Lei nº. 10.826/2003, na

forma do art. 69, do CP).

Inconformado, interpôs Recurso de Apelação, em que pleiteou a)

a absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas; b) a fixação da pena-base no mínimo

legal; c) a aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006; d) a

fixação do regime semiaberto e e) a restituição dos bens apreendidos.

Nessa instância, o Exmo. Relator Desembargador Marcos

Machado e o Exmo. Revisor Pedro Sakamoto deram parcial provimento ao seu apelo,

apenas para restituir-lhe os bens apreendidos.

Por sua vez, o Exmo. Desembargador Orlando Perri, na

qualidade de Vogal, acompanhou os seus pares, mas, foi além e votou pela aplicação, no

grau máximo (2/3), da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei

de Drogas.

Vejamostrechos dos seus apontamentos, in verbis:

“... Senhor Presidente, em tendo ele [juiz] adotado, para

majorar a pena-base, a quantidade e a qualidade da droga, deveria, porque

é direito subjetivo do réu, ter reconhecido o tráfico privilegiado. Assim

sendo, reconheço o tráfico privilegiado e aplico o percentual máximo de
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2/3 (dois terços) para reduzir a pena imposta pelo juízo de base. Entretanto,

em face da quantidade da droga apreendida e da reincidência de um dos

réus, mantenho o regime fechado, tal qual fixado na sentença” (fl. 481).

Destaquei.

Bem se nota que a divergência instaurada se refere ao terceiro

requisito, isto é, em saber se, em virtude da quantidade e da natureza das drogas

encontradas (23,429kg de maconha), é possível concluir pela inclinação do embargante

a atividades ilícitas e, sobretudo, se a sua consideração na terceira fase dosimétrica

implicariabis in idem.

De fato, a incidência da norma elencada no art. 33, § 4º, da Lei

de Drogas demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições:

primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e tampouco

integrar organizações criminosas.

Contudo, apesar de não olvidar que a apreensão de significativa

quantidade de substâncias ilícitas seja utilizada, por muitos membros desta Corte, como

elemento hábil a deduzir que o autor da traficância se dedica a atividades criminosas,

ouso partilhar de entendimento diverso.

Afinal, asseverar que um sujeito cultiva atividades criminosas

necessariamente pressupõe que ele seja afeto ao mundo do crime, ou, noutros termos,

que faça do envolvimento em ilícitos um estilo de vida, o que, muitas vezes chega a se

confundir com a própria condição de reincidente ou de portador de maus antecedentes.

Na realidade, soa um contrassenso, senão uma aberração

jurídica, afirmar que um sujeito comprovadamente primário e portador de bons

antecedentes seja, ao mesmo tempo, alguém dado a práticas delitivas, embora nunca

tendo sido processado criminalmente e, tampouco, respondido a procedimentos

investigatórios.

A propósito, eis o que preleciona o jurista Guilherme de Souza

Nucci, in verbis:

“Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do
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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, cabe 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. Estranha é a previsão a

respeito de não se dedicar às atividades criminosas, pois não diz nada. Na

norma do §4º, para que se possa aplicar a diminuição de pena, afastou-se

a possibilidade de ser reincidente ou ter maus antecedentes. Portanto, não

se compreende o que significa a previsão de não se dedicar às atividades

criminosas. Se o sujeito é reincidente ou tem maus antecedentes, pode-se

supor que se dedique à atividade criminosa. No mais, sendo primário, com

bons antecedentes, não há cabimento em se imaginar a dedicação a tal

tipo de atividade ilícita.” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas,

Editora Revista dos Tribunais, 2011, p.782,). Destaquei.

Contemplando raciocínio idêntico, colaciono ementa de julgado

do Tribunalde Justiça Catarinense, in litteris:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO.

TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT C/C § 4º, DA LEI N.

11.343/2006). DOSIMETRIA. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DA

CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. PEDIDO DE SUA

EXCLUSÃO SOB FUNDAMENTO DE QUE O ACUSADO DEDICA-SE À

ATIVIDADES CRIMINOSAS. ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO DE

QUE SENDO O ACUSADO PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES NÃO

HÁ COMO RECONHECER O DESEMPENHO DE ATIVIDADE

CRIMINOSA. INDÍCIOS COLHIDOS NA FASEINQUISITORIAL DE QUE

O ACUSADO FAZIA DO TRÁFICO SUA PROFISSÃO QUE NÃO FORAM
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COMPROVADOS EM JUÍZO. DEMONSTRAÇÃO PELA DEFESA, COM A

OITIVA DE TESTEMUNHAS, DE QUE O ACUSADO DEDICA-SE À

PROFISSÃO LÍCITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“[...] Estranha é a previsão a respeito de não se dedicar às atividades

criminosas, pois não diz nada. Na norma do § 4º, para que se possa aplicar

a diminuição da pena, afastou-se a possibilidade de ser reincidente ou ter

maus antecedentes. Portanto, não se compreende o que significa a previsão

de não se dedicar às atividades criminosas. Se o sujeito é reincidente ou tem

maus antecedentes pode-se supor que se dedique à atividade criminosa. No

mais, sendo primário, com bons antecedentes, não há cabimento em se

imaginar a dedicação a tal tipo de atividade ilícita [...]”. (NUCCI,

Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. São

Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 361). (Apelação Criminal nº.

2010.060675-5, Relator: Hilton Cunha Júnior, Data de Julgamento:

02/12/2010, Primeira Câmara Criminal). Destaquei.

Com efeito, a imprecisão do legislador quanto ao requisito “não

se dedicar a atividades criminosas” torna impossível que alguém seja, mais ou menos

dedicado a tarefas ilícitas. Das duas, uma: ou o agente é reincidente e/ou portador de

maus antecedentes e se dedica a atividades infracionais, ou ele é primário e/ou portador

de bons antecedentes e não se dedica a tais atividades. Não há caminho intermediário.

Em contrapartida, ainda, que perdure a resistência em se adotar a

posição trazida nas linhas acima, a afirmativa de que “o sujeito se dedica a atividades

criminosas” deve ao menos vir respaldada em dados verdadeiramente idôneos, a

exemplo do histórico de vida do agente, seu comportamento na comunidade em que vive

e até mesmo a frequência com que se envolve em episódios criminosos.

Por corolário lógico, inexistindo tais elementos, como ocorre na

espécie,mostra-se ilegítimo deduzir que o Embargante seja tachado de habitué dos

bancos da Justiça Criminal, notadamente, por se tratar de jovem com residência fixa,

família estruturada, filho de Delegado de Polícia Civil e que, até então, nunca havia se
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envolvido em tramas criminosas.

Na verdade, segundo consta dos autos, graves dificuldades

financeiras assolavam o Embargante quando ele aceitara guardar em sua casa as

substâncias entorpecentes descritas nos autos, revelando que o evento criminoso foi um

ato isolado na sua trajetória.

Nesse ponto, alerto que a apreensão de armas e munições de uso

permitido/restrito em poder do Embargante, além de terem ocorrido no mesmo contexto

fático do crime narrado nas linhas acima, não autoriza a conclusão de que ele se dedique

a atividades criminosas.

Primeiro, porque, conforme exaustivamente delineado ao longo

desta explanação, tal fator não se presta para considerá-lo portador de maus antecedentes

ou reincidente. E segundo, por constar nos autos relatos de que o Embargante, com a

morte recente do seu genitor, herdou o material bélico, levando a crer que o mantinha em

sua casa com o único intuito de ter consigo uma lembrançado falecidopai.

Assim, uma vez demonstrado que o Embargante é primário,

ostenta bons antecedentes, não integra organizações criminosase, repito, não se dedica a

atividades de cunho ilícito, hei por bem conceder-lhe o benefícioalmejado.

No mais, assinalo que, apesar de haver julgados levando em

consideração a quantidade e a natureza do material ilícito para definir a fração de

diminuição da pena, recordo que tal entendimento, além de não encontrar previsão

legal, nitidamente contrasta com a proibição de bis in idem, haja vista, que tais dados já

foram sopesados, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/2006, por ocasião da primeira

fase de dosimetria da resposta penal (circunstâncias judiciais).

Nesse sentido, vejamos o que ensina o Supremo TribunalFederal,

ad litteram:

“Recurso ordinário em habeas corpus. Apelação. Julgamento.

Adoção, como razão de decidir, dos fundamentos do parecer do Ministério

Público. Motivação per relationem. Admissibilidade. Precedentes. Tráfico de

drogas. Pena. Dosimetria. Valoração negativa, na primeira e na terceira
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fases, da quantidade de droga e da personalidade do agente. Bis in idem

caracterizado. Precedentes. Recorrente primário, de bons antecedentes e que

não integra organização criminosa. Recurso não provido. Concessão do

writ, de ofício, para aplicar o redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº

11.343/06 no grau máximo de 2/3 (dois terços) (...). 2. A jurisprudência

consolidada do Supremo Tribunal Federal não admite que a quantidade

de droga seja valorada negativamente na primeira e na terceira fases da

dosimetria da pena, o que caracteriza indevido bis in idem. Precedentes. 3.

De modo análogo, a personalidade do agente não pode ser valorada

negativamente na primeira ou na terceira fases da fixação da pena, sob pena

de duplo agravamento. 4. Recurso não provido. Concessão do writ, de

ofício, para aplicar o redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06

no grau máximo de 2/3 (dois terços)” (RHC 128726, Relator: Min. Dias

Toffoli, 2ª Turma, Publicado 14.9.2015). Destaquei.

Desta forma, considerando a inidoneidade de critérios estranhos

àqueles previstos no art. 33, 4º, da Lei de Drogas para balizar o grau de diminuição da

reprimenda e, notadamente, a necessidade de se evitar o odiado bis in idem, aplico, na

esteira do voto vencido, a citada causa de diminuição de pena na escala máxima, isto é,

em 2/3.

Portanto, nos termos do art. 68, do CP e tendo em mira que: a) a

pena-base foi dosada em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa; b) quando da fixação da

pena provisória, foi mantido o patamar encontrado na etapa anterior e, finalmente,que c)

não pairam, na terceira etapa do processo dosimétrico, causas de aumento de pena,

diminuo a reprimenda, dado o reconhecimento do multicitado art. 33, § 4º, da Lei de

Drogas, em 2/3, encontrando a resposta penal de 2 anos de reclusão e 400 dias-multa.

Somando a referida reprimenda com a sanção imposta para o

delito de porte ilegalde arma de fogo de uso restrito (3 anos de reclusão e 36 dias-multa),

encontro, ex vi art. 69, caput, do CP, o total de 5 anos de reclusão e 436 dias-multa,

que torno definitivodiante da inexistênciade outros fatores a serem considerados.
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Por fim,mantenho os demais termos da sentença, a exemplo do

regime prisional fechado.

Por todo o exposto, dou PROVIMENTO a estes Embargos

Infringentes, para, nos exatos termos do voto vencido, aplicar em grau máximo o

benefíciodescrito no art. 33, § 4º, da Lei 11343/2006 e estabelecer, via de consequência,

a resposta finalde 5 anos de reclusão e 436 dias-multa.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTOGIRALDELLI (REVISOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de embargos infringentesopostos em prol do

réu Felice Aparecido Annunciatto, contra o v. acórdão proferido pela c. Segunda

Câmara Criminal desta eg. Corte de Justiça, que, à unanimidade, proveu parcialmente o

recurso de apelação criminal autuado sob o n. 46746/2015, embora sob fundamentos

distintos, pois, ao passo que o douto Relator, Exmo. Des. Marcos Machado, e o eminente

Revisor, Des. Pedro Sakamoto, deram parcial provimento ao recurso tão somente para

determinar a restituição ao ora embargante do notebook, marca Samsung, e do veículo

Fiat Palio, placa KAH 4138; o eminenteVogal,Exmo. Des. Orlando de AlmeidaPerri, os

acompanhou para também determinar a restituição dos bens requestados, mas abriu

divergência para acrescer o deferimento da causa de diminuição de pena prevista no art.

33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, restando vencido, neste ponto.

Inconformado, o ora embargante busca o provimento do presente

recurso para que prevaleça o voto vencido que se lhe fora mais favorável, e argumenta,

nesse sentido, que é primário, ostenta bons antecedentes e nos autos não há provas

suficientes de que se dedique às atividades criminosas ou integra organização criminosa,

razão por que postula a incidênciada minorante do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, e
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a fixação do regime inicialsemiaberto para o cumprimento da pena.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo desprovimento dos embargos infringentes, por entender que as circunstâncias

em que apreendida a droga indicam o envolvimento habitual do embargante com

atividades criminosas, a obstar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33,

§4º, da Lei n. 11.343/2006.

Na sequência, ao fazer o juízo de admissibilidade do presente

recurso, o Exmo. Des. Marcos Machado acertadamente reconheceu que a divergência

estava limitada à aplicação da minorante do “tráfico privilegiado”, recebendo os

embargos infringentes apenas neste particular e afastando, por conseguinte, o pedido

formulado nas razões do embargante quanto à modificaçãodo regime prisional.

E da acurada análise dos autos, estou convencido de que a

pretensão dos vertentes embargos infringentes merece conhecimento, todavia, não

comporta acolhimento por esta eg. Turma de Câmaras CriminaisReunidas.

Isso porque, ao indeferirem o pedido do réu Felice Aparecido

Annunciatto de aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos, o douto

Relator, Des. Marcos Machado, e também o ilustre Revisor, Des. Pedro Sakamoto,

justificaram fundamentadamente que o aludido preceito legal exige a não dedicação do

agente às atividades criminosas, requisitos que não estavam preenchidos porque a

apreensão de expressiva quantidade de maconha, armas e munições dentro da residência

do embargante, o concurso de agentes, as viagens constantes dele e do comparsa para o

Paraguai (país notoriamente produtor deste tipo de entorpecente) e a notícia da reiteração

de denúncias anônimas dando conta da utilização do local como regular depósito de

drogas, constituem circunstâncias que autorizam a conclusão de que o embargante faz da

atividade criminosaummeio de vida.

De outro lado, o eminente prolator do voto vencido, Des.

Orlando de AlmeidaPerri, que atuou como Vogal, asseverou que era cabível a incidência

da minorante do art. 33, §4º da Lei de Tóxicos porque na r. sentença o magistrado a quo

não reconheceu a incursão do ora embargante em eventual associação criminosa, e já
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havia considerado a quantidade e a qualidade da droga na primeira fase da aplicação da

pena, motivo por que o réu tinha direito à causa de diminuição na terceira etapa do

cálculo penal. Assim, conferiu a ele a fração máxima redutora de 2/3, solução que, data

maxima venia, não me parece a mais adequada.

Com efeito, 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 previstas na lei anterior, a Lei n. 11.343/06 instituiu

uma benignidademodulada em relação ao pequeno traficante que inicia nesta seara, com

a previsão de causa especial de diminuição da pena comumente chamada de “tráfico

privilegiado”, mas desde que cumulativamentepreenchidos os requisitos legais, de modo

que a ausência de qualquer um deles impede a concessão do benefício.

O aludido benefício consiste, portanto, em uma medida de

política criminal, que busca beneficiar aquele que incorreu na prática uma única vez,

levando-se em conta o pequeno viciado e o traficante individuale ocasional, circunstância

que não se amolda ao caso em exame.

Embora o embargante seja primário e portador de bons

antecedentes, não se pode perder de vista que a referida causa especial de diminuição de

pena só incide, em suma, perante situações em que a lei considera que a comissão do

tráfico foi ummero desvio de uma trajetória reta.

Há, no entanto, gradações nos múltiplos desvios possíveis e,

conforme as circunstâncias do caso, pode-se concluir que, até o autor ser surpreendido,

era mais ou menos provável o risco de que fato análogo se repetisse e se tornasse

rotineiro. Cabe, pois, uma profecia póstuma, com base no que ordinariamente acontece, à

luz do impulsode que resultou o crime e dos fatores que presidiramsua realização.

Dito de outra forma, o §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006

tem o seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada e pressupõe

que ainda não haja nem no currículo nem na biografia do réu sinais objetivos de que faz

do crime ummodo de vida ou uma profissão.

Por conseguinte, a diminuição da pena prevista para o traficante
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ou, especificamente, para aquele que incide nas condutas do caput ou do §1º do art. 33

da Lei n. 11.343/2006, deverá considerar se o agente é um criminoso em situações

esporádicas ou se ele efetivamente se dedica à prática delitiva, não podendo ser aplicada

para quem é surpreendido com grande quantidade de droga e em circunstâncias que

indicamo seu envolvimentohabitual em práticas criminosas.

Diante deste cenário e à luz do princípio do livre convencimento

motivado, segundo o qual a aferição da dedicação à atividade criminosapode ser extraída

pelo julgador a partir de outros elementos de prova constantes dos autos, no caso

concreto, tenho que, exatamente como decidido pelo douto Relator e pelo douto Revisor

do v. acórdão embargado, que aludiram não só à quantidade de droga apreendida com o

embargante, mas também ao fato dele ter sido flagrado com armas e munições, e às

constantes viagens da dupla para o Paraguai, além das denúncias anônimas indicando a

residência dos réus como ponto de depósito de drogas; não é possível conferir ao

embarganteFelice Aparecido o status de pequeno traficante.

É certo que a quantidade elevadíssima de entorpecente

apreendida em seu poder – 23kg de maconha, suficiente para a confecção de milhares

de cigarros, visto que os comumente denominados “finos” são feitos com cerca de 0,5

gramas ou 1 grama de maconha –, denota traficância de larga escala, pois, as grandes

apreensões de entorpecente possuem elevado valor econômico.

Mas não é só. De acordo com os autos, o embargante e seu

comparsa escondiam dentro de um tambor no quintal da residência comum, cerca de

23kg de maconha divididos em 83 tabletes de diferentes tamanhos, e mais 2 tabletes da

mesma substância pesando ao todo cerca de 500 gramas, os quais estavam ocultos em

locais adaptados do veículoVWGol 1.0, pertencente ao corréu Vilsonda SilvaRibeiro.

Nesse diapasão, o audacioso modus operandi perpetrado pelo

embarganteFelice com o auxílio do corréu Vilson, tudo com a finalidadeóbvia de obstar

a descoberta da operação perpetrada pela organização criminosa à qual ambos, naquele

momento, indubitavelmente faziam parte, afasta qualquer indicativo de que o

embargante se tratava de pessoa iniciante, ou amador na prática criminosa, ao

Fl. 17 de 23



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 128740/2015 (OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO 46746/2015 - CLASSE: CNJ-417) COMARCA DE VÁRZEA
GRANDE

revés, demonstra a sua integração à organização criminosa, não havendo como aplicar-lhe

a benesse do art. 33, §4º da Lei de Drogas.

Enfim, também não passa despercebido que o embargante fora

flagrado na posse de grande quantidade de munições dos mais diversos calibres e de

armas de fogo de variadas espécies, dentre elas, revólveres, pistolas e espingardas,

tendo sido, inclusive, condenado pela prática do delito de posse ilegal de munições

de uso restrito na mesma ocasião em que condenado pelo delito de tráfico de

drogas, e contra a condenação na conduta tipificada no Estatuto do Desarmamento não

houve divergência entre os membros da c. Segunda Câmara Criminal, circunstância que

só corrobora a conclusão de que o embargante não se encaixa no requisito da “não

dedicação às atividades criminosas”.

Sendo assim, dar provimento aos presentes embargos para efeito

de prevalecer o voto vencido e, como consequência disso, reduzir drasticamente a pena

do embargante, sem dúvidas, implicariaem ferir de morte os princípios da razoabilidade e

da proporcionalidade, incidindo o réu Felice Aparecido Annunciatto em situação

processual gritantemente mais benéfica do que aquela que faria jus, podendo mesmo

servir de estímulo à reiteração criminosa, dada à pouca efetividadeda sanção imposta.

Desta forma, com vistas à obtenção de pena que melhor assegure

a prevenção e repressão ao delito perpetrado, reafirmo que não assiste razão ao

embargante ao postular a prevalênciado voto vencido proferido pelo ilustre Vogal.

Com tais considerações, conheço e NEGO PROVIMENTO aos

presentes embargos infringentes, para que prevaleça o voto vencedor da lavra do douto

Relator, Exmo. Des. Marcos Machado, que no julgamento da apelação criminal n.

46746/2015, proveu parcialmente as razões do inconformismo do réu e ora embargante

Felice Aparecido Annunciatto, sendo apenas para determinar-lhe a restituição do

notebook da marca Samsung, e do veículo Fiat Palio, placa KAH 4138.

É como voto.
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V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1º

VOGAL)

Nestes embargos infringentes busca-se a prevalência do voto por

mimproferido, quando atuei em substituição na Segunda Câmara Criminalno julgamento

do RAC 46746/2015, da Comarca de Várzea Grande.

Confesso que durante a sustentação oral e a prolação do brilhante

voto do eminente relator, coloquei-me a examinaros autos.

Neste diapasão, estarreci-me com o voto que proferi, porque vai

de encontro a tudo quanto já defendi na PrimeiraCâmara Criminal.

Neste momento, faço a minha mea culpa quanto ao equívoco

cometido em relação à minhapostura adotada naquele julgamento.

Repito, meu posicionamento, especialmente junto à Primeira

Câmara Criminal, é no sentido de que a expressiva quantidade de drogas presume a

dedicação à atividade criminosa, que é óbice intransponívelao reconhecimento do tráfico

privilegiado.

Votei diametralmente oposto a este entendimento. Talvez me

tenha passado desapercebido no julgamento, que atuei apenas como Vogal, a expressiva

quantidade da droga.

Como bem relatou o Des. Rondon Bassil Dower Filho e o revisor

Des. Gilberto Giraldelli, trata-se de 23 Kg (vinte e três quilos) de maconha. Apenas e tão

somente a quantidade da droga me faz reconhecer a dedicação à atividade criminosa,

que, repito, afasta a aplicabilidade do benefício previsto no art. 44, § 3º, da lei de

regência.

De modo que refluo do meu entendimento esposado naquele

julgamento primevo para acompanhar o voto do Des. Gilberto Giraldelli.

Fl. 19 de 23



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 128740/2015 (OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO 46746/2015 - CLASSE: CNJ-417) COMARCA DE VÁRZEA
GRANDE

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA ( 2º

VOGAL)

Senhor Presidente;

Eminentes Pares;

Verifiquei através dos votos proferidos pelo Des. Marcos

Machado e Des. Orlando de AlmeidaPerri, na ocasião, trazidos em cópia pelo Des. Luiz

Ferreira da Silva, que na sentença consta que o rapaz é réu primário, a quantidade de

droga é tanta, a exemplo do julgamento anterior em que por maioria deixou de se aplicar

uma pena que é prevista em lei, levando em consideração o consenso, e como dito: é a lei

da tribuna; e quem faz justiça não é a lei, é o Juiz. Deixar um jovem com esse perfil na

cadeia, quando se registra que é réu primário, tem bons antecedentes, talvez seja a

primeira vez que enfrentou um Tribunal, quiçá, poderia tornar-se um grande traficante,

mas que a ele sirva de exemplo a pena fixada pelo relator, crendo que seja a ideal para a

reprimenda de expiação do crime que cometera.

A exemplo, cito o caso anterior que julgamos, pelo crime de

tortura que trouxe sequela moral para um cidadão. Da outra vez também registrei que por

nada se reuniramprovas, o Cabo foi expulso da Polícia e condenado, ainda ele retornará.

Neste caso, entendo que devemos dar uma chance a esse jovem.

Dessarte, acompanho o voto do douto relator.

V O T O

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

O ilustre relator disse que o Juiz, quando da dosimetria primeva,

considerou o armamento e a quantidade da droga já havia sido utilizada, porque ficou

com seis anos de pena; o mínimoé cinco anos, significadizer: aumentou um ano.

Quanto ao armamento, deveria ser valorado nas circunstâncias; o
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Juiz as deu por boas. Se alterarmos, estaríamos agregando fundamentação. E esta é

matéria que não se pode absolutamente admitir, porque o STJ é tranquilo nesse sentido:

"Não cabe ao Tribunal agregar fundamentação da decisão que

não ostenta esta condição."

Afastamos a pena pelo armamento, que permanece inalterado.

Todavia, em relação ao segundo crime que é o disposto no art.

33, comungo com o primeiro voto de Vossa Excelência, dado de improviso, porque a

meu ver aplica a melhor justiça.

De fato, se utilizarmos a quantidade da droga na primeira fase, e

o Juiz assim o fez exasperando para seis anos, é direito potestativo dele na terceira fase

ter o benefício dos 2/3 (dois terços) da minorante, porque o réu preenche as condições: é

réu primário. Neste particular, o STF já decidiu em repercussão geral:

"Utilizada a quantidade da droga na primeira fase, o Tribunal

ou Juiz de PrimeiroGrau está proibido de assim fazê-lo na terceira fase."

Dessa forma, acompanho o voto do relator para reduzir a pena do

tráfico e, obviamente, nos demais fundamentos por ele utilizados.

V O T O

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

VOGAL)

Senhor Presidente:

Da leitura dos votos, mormente do Des. Gilberto Giraldelli,

foi-me dado deparar, para além da expressiva quantidade acondicionada em

compartimentos adrede preparados no veículo, notícias nos autos de dedicação reiterada

à prática que tais, de sorte que nos assoma traficante contumaz. E traficante contumaz, a

toda evidência,não vem de merecer o benefícioposto no § 4º, do art. 33 da Lei 1343/06.

..."Não se dedicar a atividades criminosas".
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De forma que não vejo, na hipótese, bis in idem e, portanto,

acompanho o eminente revisor.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO( 5º VOGAL)

Senhor Presidente;

Por uma questão de coerência, mantenho meu voto baseado no

entendimento de que há julgado do STJ, que diante da grande quantidade da droga, não

se aplica a minorante prevista no § 4º, do art. 33, criado para beneficiar traficantes de

pequena quantidade de entorpecente.

Ante a quantidade expressiva de droga encontrada, acredito que

não há como se aplicar o dispositivo legal.

Dessarte, acompanho o voto do eminente revisor.
.
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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. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da

Turma Julgadora, composta pelo DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Relator),

DES. GILBERTO GIRALDELLI (Revisor), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

(1º Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA(2º Vogal), DES. LUIZ FERREIRA

DA SILVA (3º Vogal), DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA (4º Vogal) e DES.

PEDRO SAKAMOTO (5º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA,

DESPROVEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO REVISOR. EM

CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Usou da palavra o Sr. Dr. Odilzon das Neves Grauz Júnior.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2015.

------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR GILBERTO GIRALDELLI - REDATOR
DESIGNADO
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