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EMBARGANTE: MEIRE FERREIRA PEREIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
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Data de Julgamento: 09-05-2014

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES - ACÓRDÃO PROFERIDO

EM APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÁFICO - REDUÇÃO

PRECONIZADA NO ARTIGO 33, § 4º DA LEI 11.343-06 - PRETENSÃO

IMPROCEDENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - DEDICAÇÃO

A ATIVIDADECRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃODA

MINORANTE DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NA LEI DE

DROGAS - SUPREMACIA DO VOTO VENCEDOR - EMBARGOS

DESPROVIDOS.

Para que a redução da pena prevista no parágrafo 4º do art. 33 da

Lei nº 11.343/06 seja concedida, não basta que o agente seja primário e tenha

bons antecedentes, sendo necessário, também, que ele não se dedique às

atividades criminosasnem integre organização criminosa.
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EMBARGANTE: MEIRE FERREIRA PEREIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

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

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos infringentes e de nulidade interpostos por

Meire Ferreira Pereira contra o v. acórdão prolatado no recurso de apelação criminal nº.

78.975/2011 que, por maioria deu provimento parcial ao recurso interposto pela

embargante, reformando a decisão prolatada que a condenou como incurso nas penas do

artigo 33, da lei nº 11.343/2006, readequando a pena-base imposta, porém mantendo-se o

regime inicialfechado de cumprimento de pena.

Emerge da sentença condenatória que a embargante foi

condenada a uma pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime

fechado (fls. 150 a 161).

Inconformada Meire Ferreira Pereira interpôs recurso de

apelação criminal contra esta decisão, objetivando a absolvição e alternativamente a

redução da pena-base, bem como a fixação do regime inicialde cumprimento de pena no

semiaberto, em julgamento realizado em 15 de maio de 2013, a Segunda Câmara Criminal

por maioria deu provimento parcial ao mencionado recurso, para readequar a pena-base

imposta, mantendo o regime de cumprimento de pena no fechado (fls. 311 a 322 TJ/MT).

Não se conformando com o resultado do julgamento, a

embargante, requer a prevalência do voto vencido, o qual devido a pena definitiva ter

ficado no mínimo legal e da reduzida quantidade de droga, aplicou a causa especial de

diminuição de pena e estabelece o regime de cumprimento de pena no aberto,

substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos, nos termos do

voto do d. Vogaldesembargador Pedro Sakamoto (fls. 321 TJ/MT).

O ilustre Promotor de Justiça designado Amarildo Cesar

Fachone, em manifestação, oportunamente (fls. 340 a 344 TJ/MT) concluiu pelo
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improvimentodo recurso, sob o fundamento de que o acervo probatório converge para a

conclusão de que o embargante se dedicava a atividade criminosa.

É o relatório.

À douta revisão.

P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. AMARILDOCÉSAR FACHONE

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

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

Egrégia Turma:

Cuidam os presentes de embargos infringentes e de nulidade

interpostos por Meire Ferreira Pereira contra o v. acórdão prolatado no recurso de

apelação criminal nº. 78.975/2011 que, por maioria deu provimento parcial ao recurso

interposto pela embargante, reformando a decisão prolatada que a condenou como

incurso nas penas do artigo 33, da lei nº 11.343/2006, readequando a pena-base imposta.

Verificoestarem presentes os pressupostos inerentes ao juízo de

admissibilidade.Desta forma, conheço dos embargos infringentese passo à apreciação do

mérito.

Segue transcrição da ementa do recurso de apelação criminal nº

78.975/2011, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECORRENTE CONDENADA

NAS SANÇÕES DO NO ART. 33, DA LEI 11.343/06 – PRETENDIDA

ABSOLVIÇÃO, BEM COMO, A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE –

POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO A READEQUAÇÃO DA

PENA-BASE – PRETENSÃO DE MUDANÇA DE REGIME DE

CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA – INVIABILIDADE - RECURSO

PROVIDO PARCIALMENTE.
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1- Provadas a autoria e materialidade do delito, e demais

elementos dos autos, não há como absolver a apelante do crime de trafico de

drogas.

2 - Ficando demonstrado que o magistrado de piso fixou a

pena-base inobservando as reais circunstâncias judiciais, imperativo se

torna a modificação da reprimenda legal para reduzi-la a um patamar mais

justo.

3 - No caso, não se mostra viável a substituição, diante da

natureza e qualidade da droga apreendida, além das demais circunstâncias

concretas do caso em análise, apontando no sentido de que o benefício legal

não será suficiente à prevenção e repreensão do delito, bem como, o regime

mais rigoroso se mostra adequado, tratando-se de pena superior a 04

(quatro) anos, e levando-se em conta a natureza da substância entorpecente

apreendida, bem como as demais circunstâncias concretas do caso.

4- Sentença reformada em parte.”

No voto vencido o douto Relator Desembargador Pedro

Sakamoto, destacou que pela reduzida quantidade de droga apreendida (5,92 g), além da

readequação da pena-base, aplicou a redução pela causa especial de diminuição de pena,

do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no quantum da metade.

No voto vencedor o Relator Desembargador Gérson Ferreira

Paes, proveu parcial o recurso de apelação criminal, nada mencionando sobre a causa

especial de diminuição de pena, readequando a imposta para 05 (cinco) anos de reclusão

e 500 (quinhentos) dias multa, em regime inicialfechado.

Passo a análisedo contexto fático probatório.

Extrai-se da peça acusatória que em 11 de novembro de 2008,

por volta das 07 horas e 38 minutos, na Rua Macleudes, n.º 203, Bairro Jardim do Trevo,

Cáceres/MT,Meire Ferreira Pereira, vendia, expunha à venda e tinha em depósito, com a

finalidadede entregar ao consumo de terceiros substância entorpecente (cocaína).

Consta ainda da denúncia, que no local e horário acima citados, a

guarnição da Força Tática da Polícia Militar, recebeu uma denúncia relatando que na
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residência da acusada havia grande movimento de pessoas todas as noites, perturbando

assim, os moradores daquela rua.

Ato contínuo, os policiaismilitares se deslocaram até a residência

da acusada para averiguarem a denúncia recebida, momento em que observaram um

homem que se retirava daquele local, e que, ao verificar a presença da polícia militar

empreendeu fuga. Os agentes policiais ao adentrarem à casa, a guarnição da Polícia

Militar localizou duas trouxinhas de substância entorpecente, verificou ainda, um volume

na barra do short da acusada, onde em revista na mesma, foram localizadas 13 trouxinhas

de substância entorpecente. Consta ainda, que depois de localizada as drogas em posse da

acusada, esta tentou evadir-se do local.

Em buscas realizadas na residência da ré, foi constatado pelos

policiaisque o local exalava forte cheiro de entorpecente (fls. 02 a 04).

A embargante quando interrogada em juízo disse que estava em

casa assando carne e bebendo cerveja, ocasião em que chegaram dois policiais, com um

rapaz que ela não conhecia, em um carro vermelho. Disse que os policiais solicitaramque

todos encostassem no carro e realizaram revista pessoal, mas nada encontraram. Alegou

que os milicianos realizaram uma revista em sua residência, salientando que os mesmos

ficaram sozinhos dentro da casa. Alegou ainda, que somente viu a droga no momento em

que seu ex-sogro chegou em sua casa, ocasião em que o policial tirou do bolso as

trouxinhas, além das duas trouxinhas que estavam em sua mão, que já estavam com ele

quando havia chegado. Asseverou também, que foram encaminhadospara o CISC, sendo

que lá o policial que apreendeu a droga a chamou para fora, momento em que ela disse a

ele que não assumiria a propriedade do entorpecente, ocasião em que o policial começou

a lhe bater. Falou também que não conhecia os policiais e não tem nada contra eles.

Alegou que tem certeza que seu ex-marido não estava na sua casa, ressaltando que estão

separados há dois meses. Por fim, disse que não é usuária de substância entorpecentes.

Os depoimentos na fase inquisitorial dos policiais que realizaram

a prisão em flagrante da embargante relatam que:

“(...) Que conforme denúncia anônima de uma pessoa que

trafegava pela rua, informando a guarnição de que no local do fato todas as
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noites várias pessoas entram e saem da residência perturbando os

moradores que ali residem, com isso a guarnição PM ficou próximo ao local

observando o movimento na residência, constatando o fato; Que ao sair um

indivíduo do local da onde o indivíduo saiu, a guarnição encontrou duas

trouxinhas de substância análoga a entorpecente no local; Que com isso a

guarnição PM adentrou no referido local onde a suspeita Meire se levantou

e foi percebido pela guarnição PM que ela se encontrava com um volume na

barra do seu short, aonde foi localizado as substâncias entorpecentes

apreendidas, sendo 13 trouxinhas de substância análoga a entorpecente;

Que a suspeita Meire diante do ocorrido tentou evadir-se do local, sendo

usada força moderada para detê-la sendo esta segura pelo braço (...) Que

em seguida foram efetuadas buscas no interior da residência, aonde foi

constatado que o local exalava forte cheiro de entorpecentes e que a janela

de seu quarto estava sendo aberto, por onde o suspeito Rodrigues havia se

evadido do local posteriormente (...)”(Carlos Alberto Krustch – depoimento

na fase policial– fls. 07).

“(...) Que conforme denúncia anônima informando a guarnição

de que no local dos fatos todas as noites várias pessoas entram e saem da

residência perturbando os moradores que ali residem, com isso a guarnição

PM ficou próximo ao local observando o movimento da residência,

constando o fato; Que ao sair um indivíduo do local, o mesmo viu a

guarnição parada ali próximo e saiu em fuga, e ao chegar no local da onde

o indivíduo saiu, a guarnição encontrou duas trouxinhas de substâncias

análoga a entorpecente no local; Que com isso a guarnição PM adentrou no

referido local aonde a suspeita Meire se levantou e foi percebido pela

guarnição PM que ela se encontrava com um volume na barra de seu short,

aonde foi localizado as substâncias entorpecentes apreendidas, sendo 13

trouxinhas de substância análoga a entorpecente; Que a suspeita Meire

diante do ocorrido tentou evadir-se do local, sendo usada da força

moderada para detê-la, sendo segura pelo braço (...) Que em seguida foram
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efetuadas buscas no interior da residência aonde foi constatado que o local

exalava forte cheiro de entorpecentes e que a janela de seu quarto estava

sendo aberto, por onde o suspeito Rodrigues havia se evadido do local

posteriormente (...)”(Roney de Paula Oliveira– depoimento na fase policial –

fls. 10 e 11).

Ao serem inquiridos em Juízo os policiais Carlos e Roney

mantiveram-se fiéis as declarações prestadas na fase inquisitorial, conforme verifico das

suas declarações gravadas nos CD-Rs, fl. 99 e 120, afirmando que receberam uma

denúncia e deslocaram-se até o local dos fatos, e que ao chegarem, deixaram a viatura

uma quadra antes e ficaramobservando, sendo que após vinte ou trinta minutos um rapaz

de bicicleta passou por eles, e então jogou o “produto”, ou seja, duas trouxinhas no chão,

ocasião em que pegaram as trouxinhas e entraram na casa da acusada.

Ainda, que realizaram busca na casa da irmã da embargante, bem

como na casa desta, no entanto, nada fora encontrado. Asseveraram que a casa da ré

estava com cadeado que, inclusive,houve a necessidade de abri-lo para entrar, entretanto,

a janela do fundo estava aberta, o que demonstraria que havia uma pessoa ali dentro, pois

inclusive, dava para sentir o cheiro de entorpecente no ar. Disse que como nada foi

encontrado dentro da residência, foi feito novamente revista na ré, momento em que

logrou encontrar dentro da parte interna do shorts que ela vestia 13 trouxinhas de

entorpecente. Disse que tinha informações que no local existia comércio de entorpecentes

há bastante tempo. Alegaram ainda, que logo após a prisão da ré, chegaram mais três

pessoas que iriam comprar drogas, acreditando serem eles viciados, sendo que referidas

pessoas não falaram que iriam comprar entorpecentes. Disseram também, que segundo

informações a embargante e seu companheiro Rodrigues, que não estava no local era

quem comercializavama droga no local.

Como se vê dos depoimentos dos policiais, haviam notícias de

que na residência da acusada funcionava uma boca de fumo, o que foi confirmado por

eles quando estavam no local e viram um rapaz saindo da vila com dois papelotes de

cocaína, os quais foram jogados ao chão quando avistada a guarnição da polícia.

Verifica-seainda, que a casa da embargante era frequentada por
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usuários, pois no momento de sua prisão chegaram pessoas que pelas circunstâncias

certamente tinham ido ao local adquirir substâncias entorpecentes, o que reforça o

argumento de que ali funcionavauma boca de fumo.

Como destacou bem destacou o magistrado na sentença, que

apesar da embargante ser primária e portar bons antecedentes, na sua residência havia

grande movimentação de pessoas e funcionava um ponto de venda de drogas, aliado aos

usuários que chegaram à sua residência no momento da sua prisão, bem como o fato de a

embargante “já estar respondendo por delito de tráfico de entorpecente na 2ª Vara

Criminal desta Comarca e já ter sido, inclusive, presa por receptação, delito este que na

maioria das vezes está diretamente ligado ao comércio de drogas, pois é comum

usuários paguem a droga com produtos de origem ilícita, induz naturalmente ao

tráfico.”

Assim, muito embora a quantidade de droga seja 5,96 g (cinco

gramas e noventa e seis centigramas) de cocaína, o Superior Tribunal de Justiça no

julgamento do habeas corpus nº 233.818/MG, não considerou pequena a

quantidade de 5,76g (cinco gramas e setenta e seis centigramas), sendo assim

razoável a quantidade de drogas localizada com a embargante. Igualmente, emerge

dos autos que a mesma se dedicava a atividades criminosas, encontrando no tráfico de

drogas sua vocação profissional, tanto que usuários que chegaram à sua residência no

momento da sua prisão.

Friso que os policiais que realizaram a prisão da embargante em

flagrante mencionaram que havia denúncia de que na residência da embargante

funcionavaum ponto de comercializaçãode drogas.

O artigo 33, § 4º da lei 11.343/2006, veio com a atual reforma da

norma repressiva à traficância e está em vigor no lugar da revogada (lei 6.368/76). Hoje

há uma previsão para impor penas iguais aos iguais e sanções desiguais aos desiguais, nos

termos da regra citada; in verbis:

“Art. 33 - (...) § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste

artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a

conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário,
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de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre

organização criminosa.”

A causa especial de diminuição preleciona o parágrafo 4º do

artigo 33 da Lei 11.343/2006, 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 criminosasnem integre organização criminosa.

É de se observar que a redução objetivou suavizar a situação

daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão, dos que cometeram o delito pela

primeira vez, do traficante ocasional.

A respeito do tema, transcrevo os ensinamentos de Guilherme de

Souza Nucci, Carlos Roberto Bacila e Paulo Rangel:

“Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do

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, vale 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.” (Guilhermede Souza Nucci.

In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo: Revista dos

Tribunais,2006, p. 782).

Neste sentido, a orientação dos TribunaisSuperiores:

PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA

DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06.

IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES

CRIMINOSAS. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. ORDEM

DENEGADA.

I. Não há constrangimento ilegal a ser sanado em sede de

habeas corpus quando as instâncias ordinárias apontam que a paciente se
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dedica a atividades criminosas, circunstância que afasta, por si só, a

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

n.º 11.343/06. Precedentes.

II. Ordem denegada. (HC 136.210/RS, Rel. Ministro GILSON

DIPP,QUINTATURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 18/10/2010). (sic)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI

11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA

DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA

CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI

DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O

processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da

personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três

momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o

executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz

sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a

ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de

uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações

subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção

jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo

permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça

material. 2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz

sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre

aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma

outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade

física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a

possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos

quadrantes da alternatividade sancionatória. 3. As penas restritivas de

direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente

traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas

Fl. 10 de 19



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 72566/2013(OPOSTO NOS AUTOS DO(A)
APELAÇÃO 78975/2011 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA DE CÁCERES

elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a

sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas

seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a

única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou

restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são

vocacionadas para esse geminado papel da

retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz

natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de

reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar

socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero. 4. No plano

dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo

Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de

entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo.

Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao

encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de

Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito

interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal de

hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a

adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva

(a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da

parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga

“vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do

art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de

inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da

pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; determinando-se

ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das condições objetivas e

subjetivas da convolação em causa, na concreta situação do paciente”.

(STF – HC 97.256/RS – Rel. Min. Ayres Britto – J. 01.09.10 – Tribunal

Pleno)

Fl. 11 de 19



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 72566/2013(OPOSTO NOS AUTOS DO(A)
APELAÇÃO 78975/2011 - CLASSE: CNJ-417) - COMARCA DE CÁCERES

In casu, entendo que a embargante não faz jus ao benefício, ou

seja, a causa especial de diminuição, posto restar comprovado ser uma traficante de

drogas contumaz, o qual se tornara seu meio de vida, sendo possível denotar que estava

profundamente inserida na vida criminosa, especialmente “já estar respondendo por

delito de tráfico de entorpecente na 2ª Vara Criminal desta Comarca e já ter sido,

inclusive, presa por receptação, delito este que na maioria das vezes está diretamente

ligado ao comércio de drogas, pois é comum usuários paguem a droga com produtos de

origem ilícita, induz naturalmente ao tráfico.”

Assim, encontrando demonstração de que se dedique a atividade

criminosa ou integre organização para este fim, inviável a aplicação da causa especial de

diminuiçãode pena, do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de

Justiça, e pedindo vênia ao eminente Vogal do recurso de apelação criminal 78975/2011,

desprovejo o recurso de embargos infringentes, acompanhando o voto do douto Relator

Desembargador Gérson Ferreira Paes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(REVISOR)

Egrégia Turma:

Conforme exposto pelo relator, trata-se de recurso de embargos

infringentes interpostos por Meire Ferreira Pereira, em face do acórdão prolatado pela

Segunda Câmara Criminal desta Corte de Justiça, que, por maioria, deu provimento

parcial ao recurso de apelação criminalautuado sob n. 78.975/2011, nos termos do voto

do relator, Desembargador Gérson Ferreira Paes, que reduziu a sanção imposta para o

crime de tráfico de drogas, para o mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão em regime

inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo as demais cominações da

sentença.
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Nas razões recursais apresentadas às fls. 327/336, a embargante

postula a prevalência do voto vencido, da lavra do vogal Desembargador Pedro

Sakamoto, que reconheceu a incidênciada causa especial de diminuição prevista no § 4º

do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, reduzindo a pena imposta para 2 (dois) anos e 6 (seis)

meses de reclusão, modificando o regime de cumprimento do fechado para o aberto, e

substituindo a sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nas contrarrazões de fls. 340/344, a Procuradoria-Geral de

Justiça manifestou-sepelo desprovimento dos vertentes embargos.

O juízo de admissibilidade foi exteriorizado à fl. 347,

oportunidade na qual o Desembargador Alberto Ferreira de Souza, revisor do recurso de

apelação, determinou a distribuiçãodestes embargos na forma regimental.

Da análise dos autos conclui-se que o pleito embargatório não

merece acolhimento por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, porquanto a

insurgente não faz jus à causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei

Antidrogas, tendo em vista à sua dedicação criminosa demonstrada pelas certidões às fls.

52/53, nas quais constam que ela responde a ações penais por delitos contra o patrimônio

e tambémpor tráfico de drogas.

Como é de trivial sabença, para fazer jus ao benefício da referida

causa redutora de pena, a embargante deveria preencher concomitantemente os requisitos

previstos no citado dispositivo legal, quais sejam, ser primária, ostentar bons

antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa

finalidade, condições, essas, que efetivamente ela não possui, uma vez que, conforme

asseverado acima, fazia do crime o seu meio de vida, dedicando-se à atividade ilícita do

comércio de drogas.

Não se pode olvidar dado à sua importância, 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 reprovação do delito.

Sobre a matéria em debate, tem-se a lição do jurista Renato
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Marcão, que ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes

previstos na Lei Antidrogas, deixa assentado que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao

magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a

poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando

tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP,

na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela

aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à

traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial

pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc.,

recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de

cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer

reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo §

4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de

buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das

situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a

afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida, esta se resolverá em

benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os

requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a

benesse. (In Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p.

200/201).

Como dito, dos elementos probatórios encontradiços nos autos

extrai-se que a embargante dedicava-se à atividade criminosa, impondo-se asseverar que

ela, inclusive, estava sendo investigada pela polícia, em decorrência de denúncia anônima

segundo a qual comercializava entorpecente em sua residência, porquanto havia intenso

movimento de pessoas no local. Em razão disso uma guarnição da Polícia Militar
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deslocou-se até a moradia dela; e, após observarem um possível usuário de entorpecentes

sair em atitude suspeita jogando, no chão, dois papelotes, adentraram no imóvel e fizeram

a apreensão de mais treze papelotes de cocaína que estavam escondidos na parte interna

da barra do short utilizado por ela, consoante se observa do termo de exibição e

apreensão de fl. 12.

Assim,não há como afastar a conclusão da intenção de traficância

permanente e habitual por parte da embargante, indicando que ela fez do tráfico de

drogas o seu meio de vida, caracterizando, dessa forma, a sua dedicação à atividade

criminosa, sendo incabível,portanto, a aplicação da minorante em questão.

Nesse sentido, colaciona-se o posicionamento das cortes

superiores, que, ao apreciarem casos similares à hipótese versanda, consideraram como

elementos para a configuração da dedicação à atividade criminosa: a frequência com que

é praticado o comércio malsão; a quantidade; a natureza do entorpecente; e a forma do

seu acondicionamento, conforme se infere destes arestos:

HABEAS CORPUS. CONTROVÉRSIA SOBRE APLICAÇÃO

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

11.343/06. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. DECISÃO QUE

INDEFERE O BENEFÍCIO AO PACIENTE COM BASE NA DEDICAÇÃO

ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS: TRANSNACIONALIDADE DO TRÁFICO,

QUANTIDADE DA DROGA E FORMA DE ACONDICIONAMENTO:

POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Na espécie, os fatos que ensejaram a não-aplicação da causa

de diminuição prevista na nova Lei de Tóxicos (transnacionalidade do

crime, quantidade da droga e forma de acondicionamento) são hígidos e

suficientes para atestar a dedicação do Recorrente às atividades

criminosas.

2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas,

a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga

e as situações de maus antecedentes exemplificam situações

caracterizadoras de atividades criminosas.
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3. O habeas corpus não é prestante para revisar os elementos de

prova invocados pelas instâncias de mérito a refutar a aplicação da causa

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

4. Habeas Corpus denegado. (STF – HC 106762/SP –

Relatora: Ministra Cármen Lúcia – Órgão Julgador: Primeira Turma –

Julgamento: 21/06/2011 – Publicação: 1º/08/2011). Destaquei.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT

SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESVIRTUAMENTO.

MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006.

PRETENDIDA APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A

ATIVIDADES DELITUOSAS. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO

ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova

jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses

de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional

seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, salvo nas

hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia jurídica.

2. Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do artigo 33

da Lei n. 11.343/2006, são exigidos, além da primariedade e dos bons

antecedentes do(a) acusado(a), que não integre organização criminosa e

que não se dedique a atividades delituosas.

3. Não há constrangimento ilegal no ponto em que foi negada a

aplicação da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pois,

não obstante o paciente seja primário e possuidor de bons antecedentes,

verifica-se que as instâncias ordinárias afastaram a aplicação da causa

especial de diminuição, com base nas circunstâncias do caso concreto, em

especial a natureza e a elevada quantidade de drogas apreendidas (1.960,0

gramas de crack), as quais levaram a crer que o acusado se dedicava a

atividades delituosas, notadamente ao narcotráfico.

(...). (STJ - HC 130.740/MG. Relator: Ministro Rogerio Schietti
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Cruz. Sexta Turma. Julgado em 03/12/2013. DJe 13/12/2013). Destaquei.

No que concerne à modificação do regime de cumprimento da

pena do fechado para o aberto, objetivada pelo embargante, verifica-se que, igualmente,

essa pretensão não merece acolhida, uma vez que a sanção final de 5 (cinco) anos de

reclusão, não autoriza a imposição do regime mais brando; não sendo, da mesma forma,

possível estabelecer o regime semiaberto, porque não foi objeto da divergência, conforme

exige o parágrafo único do art. 609 do Código de Processo Penal.

No que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por

restritiva de direitos, tem-se que não é aplicável ao caso, haja vista que o quantitativo da

pena impede a concessão dessa benesse, tal como dispõe o inciso I do art. 44 do Código

Penal.

Posto isso, nego provimento a estes embargos, para que

prevaleça o voto da lavra do Desembargador Gérson Ferreira Paes.

É como voto.

V O T O

EXMO SR. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA (1º

VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO SR. DES. MARCOSMACHADO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator
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V O T O

EXMO SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (3º

VOGAL)

Voto divergente ao voto do Relator e provejo o recurso oposto

nos autos da Apelação.

V O T O

EXMO SR. DES. GILBERTOGIRALDELLI (4º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO SR. DES. PAULODA CUNHA (5º VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (6º

VOGAL)

Acompanho o voto do Relator

V O T O

A SRA. DRA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

RODRIGUES (7ª 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. PAULODA CUNHA, por meio da Turma Julgadora,

composta pelo DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Relator), DES. LUIZ FERREIRA DA

SILVA (Revisor), DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA (1º Vogal), DES.

MARCOS MACHADO (2º Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (3º

Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (4º Vogal), DES. PAULO DA CUNHA (5º

Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (6º Vogal) e DRA. ANTÔNIA

SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES (7ª Vogal convocada), proferiu a seguinte

decisão: POR MAIORIA DESPROVERAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO

VOTODO RELATOR.

Cuiabá, 9 de maio de 2014.

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

DESEMBARGADORRUI RAMOS RIBEIRO - RELATOR

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

PROCURADORDE JUSTIÇA
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