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EMBARGANTE: EDVANSANTANADA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 91253/2013
Data de Julgamento: 16-12-2013

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES - APELAÇÃO CRIMINAL –

TRÁFICO DE DROGAS – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECÍFICA DE

DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 – AÇÕES

PENAIS EM CURSO – MAUS ANTECEDENTES – CONSTRANGIMENTO

ILEGAL – REQUISITOS CONCOMITANTES – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES

CRIMINOSAS – BENEFÍCIO NEGADO – SUBSTITUIÇÃO - PENA ACIMADE

4 ANOS - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] A jurisprudência das Cortes Superiores afirma que há

constrangimento ilegal quando Ações e Inquéritos em andamento são considerados

como maus antecedentes e personalidade voltada para o crime; dessa forma, a

existência de ação penal em curso não caracteriza maus antecedentes criminais

para o fim de obstar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art.

33, § 4º da Lei 11.343/06.” (STJ, HC nº 119637-MS)

“A aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art.

33 da Lei nº 11.343/2006 foi negada ao paciente com base em elementos concretos

extraídos dos autos que evidenciam sua dedicação às atividades criminosas. Além

de possuir outras anotações em sua folha de antecedentes, as circunstâncias em que

o delito ocorreu comprovam a habitualidade na prática desse delito. Desse modo,

se as instâncias ordinárias, em decisões fundamentadas, entenderem que o paciente

faz da atividade criminosa seu meio de vida, a modificação de tal conclusão

exigiria o reexame de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível

com os estreitos limites do habeas corpus.” (STJ, HC nº 176.988/RJ)
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EMBARGANTE: EDVANSANTANADA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOSMACHADO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos Infringentes opostos por EDVANSANTANADA

SILVAcontra acórdão de fls. 262/288-TJ, no qual fora dado provimento parcial a Apelação

Criminalnº 2319/2012, por maioria, nos termos do voto do relator, assimementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFIÇÃO DO

DELITO DE TRÁFICO PARA O CRIME DE USO – DROGA SUPOSTAMENTE

DESTINADA AO CONSUMO PESSOAL – ARGUMENTOS INCONSISTENTES –

PROVA ROBUSTA DEMONSTRANDO A PRÁTICA DELITIVA PELO

INSURGENTE – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A

TRAFICÂNCIA – 2. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM O

FLAGRANTE EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA –

COMÉRCIO ILÍCITO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO ESCORREITA – 3.

ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – EQUIVOCADA ANÁLISE DAS

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – REDIMENSIONAMENTO DA PENALIDADE

PARA O PATAMAR MÍNIMO – POSSIBILIDADE – 4. PRETENDIDA

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO

ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO

BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA –

DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – BENESSE AFASTADA

CORRETAMENTE – 5. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO

DA PENA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL

PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DO ÓBICE PREVISTO NA LEI DOS
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CRIMES HEDIONDOS – REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO DE

ACORDO COM O ART. 33 E ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – 6. ALMEJADA

CONCESSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVADE LIBERDADE POR

RESTRITIVAS DE DIREITOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – 7. PROVIMENTO PARCIAL DO

RECURSO.” (fls. 262/288-TJ)

O embargante alega que: 1) não se pode considerar como maus

antecedentes processos em andamento para deixar de aplicar a causa de diminuição de pena

referente ao “tráfico privilegiado”; 2) aplicada a redução da pena, possui direito de iniciar seu

cumprimento em regime aberto, bem como à substituição por penas restritivas de direito.

Pede o provimento para que prevaleça o voto proferido pelo Revisor,

Des. Rondon Bassil Dower Filho, que aplicou a causa de diminuiçãoprevista no art. 33, § 4º da

Lie nº 11.343/06 e determinou a substituição da pena privativa de liberdade, por duas restritiva

de direito, à critério do Juízo da Execução (fls. 393/404-TJ).

A i. PGJ manifestou-sepelo desprovimento (fls. 408/413-TJ).

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. AMARILDOCÉSAR FACHONI

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOSMACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O embargante foi condenado a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de

reclusão, por tráfico, em regime inicialfechado.

O Juízo singular não reconheceu a causa específica de diminuição de

pena ao considerar que o “acusado é primário, porém não ostenta bons antecedentes (fls. 76), o

que impede a aplicação da minorante específica” (fls. 199).
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O voto proferido pelo Relator, Des. Luiz Ferreira da Silva, acompanhado

pelo Vogal,Des. Juvenal Pereira da Silva, pontuou que:

“[...] quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena

trazida no § 4º do art. 33 da Lex em referência, [...] Levando-se em conta o caráter

teleológico do instituto objetivado pelo legislador no sentido de que somente o

traficante eventual merece ser agraciado, insta anotar que basta para a

configuração da dedicação à atividade criminosa a demonstração da habitualidade

da prática de atividade ilícita, uma vez que esse requisito tem natureza residual,

congregando tudo que não caracterize maus antecedentes.

No presente caso, embora os registros criminais ostentados pelo

insurgente não possam ser considerados como maus antecedentes (fl. 76) [...] estou

que os citados registros, aliados à narrativa dos policiais dando conta da existência

de denúncias anônimas acerca do narcotráfico perpetrado pelo insurgente, [...]

cometido na modalidade “disk entrega” [...] demonstra que o insurgente vinha se

dedicando à atividade criminosa, fazendo dela seu meio de vida e sustento, razão

por que deve ser mantida a parte da decisão que negou o benefício em tela [...]”

(fls. 276/277-TJ)

O voto proferido pelo Revisor, Des. Rondon Bassil Dower Filho,

considerou que:

“[...] entendo que o magistrado sentenciante não pode considerar

processos em andamento ou inquéritos policiais para deixar de aplicar um

benefício ao réu, ainda mais quando nesta folha de antecedentes não constam

incursões em delitos da mesma natureza aqui discutida, não se podendo afirmar

que o apelante é contumaz na prática da traficância.

Deste modo, aplico a causa especial diminutiva em seu grau máximo de

2/3, encontrando a pena definitiva de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias

multa.

Atualmente não se tem mais reconhecido o óbice legal às medidas de

benevolência comuns a outros crimes, isso porque as proibições veiculadas nos

artigos 33, § 4º e 44 da Lei nº 11.343/2006 passaram a sofrer duras críticas por
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parte da doutrina, segundo a qual as vedações, por serem genéricas, afrontariam o

princípio da individualização da pena.” (fls. 282-TJ)

A divergência reside unicamente na possibilidadede conceder a causa de

diminuiçãoespecial prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, in verbis:

“Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, 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 nem integre organização

criminosa.”

Pois bem.

De fato, o antecedente criminal aferido pelo Juízo singular não poderia

ser utilizado para afastar a benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Isso porque “o afastamento da mencionada causa de diminuição de

pena fundado na existência de ações em curso configura constrangimento ilegal” (STJ, HC nº

225046-ES).

Anoto precedente do c. STJ:

“[...] A jurisprudência das Cortes Superiores afirma que há

constrangimento ilegal quando Ações e Inquéritos em andamento são considerados

como maus antecedentes e personalidade voltada para o crime; dessa forma, a

existência de ação penal em curso não caracteriza maus antecedentes criminais

para o fim de obstar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art.

33, § 4º da Lei 11.343/06.” (HC nº 119637-MS, Relator Min. Napoleão Nunes maia

Filho,DJe 16.4.2009)

Todavia, para a concessão da causa específica de diminuição de pena

prevista na Lei nº 11.343/06, o condenado deve preencher os 4 (quatro) requisitos legais,

concomitantemente, a saber: a) ser primário; b) ter bons antecedentes; c) não se dedicar às

atividades criminosas;e d) não integrar organização criminosa.

No caso, os policiaisque monitoraram o comportamento do embargante,

durante vários dias, concluíram que o mesmo se fazia passar por moto-taxista para traficar,

inclusivepor meio de “disk entrega”, circunstância que indica sua dedicação criminosa, pois não

tinha outra profissão senão comercializardroga (fls. 276/277-TJ).
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Aplico orientação do c. STJ:

“A aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art.

33 da Lei nº 11.343/2006 foi negada ao paciente com base em elementos concretos

extraídos dos autos que evidenciam sua dedicação às atividades criminosas. Além

de possuir outras anotações em sua folha de antecedentes, as circunstâncias em que

o delito ocorreu comprovam a habitualidade na prática desse delito.

Desse modo, se as instâncias ordinárias, em decisões fundamentadas,

entenderem que o paciente faz da atividade criminosa seu meio de vida, a

modificação de tal conclusão exigiria o reexame de todo o conjunto

fático-probatório, providência incompatível com os estreitos limites do habeas

corpus.” (HC nº 176.988/RJ, Relatora Min. Marilza Maynard (Desembargadora

convocada do TJSE), DJe 25.02.2013)

Com relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade

por restritivas de direitos, afastada a causa especial de diminuição e mantida a pena acima de 4

(quatro) anos de reclusão, inaplicávelo benefício,por força do disposto no art. 44, I, do CP.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o DESPROVEJO.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO(REVISOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos infringentes interpostos por Edvan Santana da

Silva contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal (fls. 262-288),

nos autos do recurso de apelação n. 2.319/2012, o qual, por maioria de votos, deu parcial

provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena-base ao patamar mínimo e conceder o

regime semiaberto para o inicialcumprimento de pena.

Em síntese, a presente impugnação objetiva a prevalência do voto

vencido, de lavra do eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho, que, além de reduzir a

Fl. 6 de 13



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 91253/2013(OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO
N. 2319/2012) - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

pena-base ao valor mínimo, reconheceu a incidência da causa especial de diminuição de pena

insculpida no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 2/3 e, consequentemente,

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

direitos.

Denota-se da acusação formulada que no dia 11.1.2010, às 17 horas, no

Município de Rondonópolis/MT, o embargante foi surpreendido em flagrante delito quando

transportava, trazia consigo e expunha à venda 13 porções de cocaína, as quais totalizavam o

montante de 10,51 gramas substância de uso proscrito, consoante narra o seguinte trecho da

exordial acusatória:

“Depreende-se da peça informativa, que inúmeras denúncias via 197 e

informações de populares davam conta de que um mototaxista usando colete nº

481, residente no Residencial Margarida, ora conduzindo um Fiat Uno, ora uma

motocicleta de cor preta comercializava substância entorpecente.

Com base nessas informações, à distância, investigadores de polícia em

monitoramento por vários dias, constataram EDVAN, em uma moto, aproximar de

indivíduos com características físicas similares a de usuários de drogas, e

acelerando a moto saía rapidamente, inviabilizando, assim, a abordagem policial.

Informam os autos, porém, após constatarem EDVAN conduzindo um

veículo Fiat Uno de cor branca, placa JFL 1814, os policiais decidiram abordá-lo,

logrando encontrar escondidas no centro do volante do veículo 11 (onze) petecas

médias e 02 (duas) grandes de pasta base de cocaína, a importância de R$ 151,00

(cento e cinquenta e um reais) em dinheiro e um cheque do Unibanco no valor de

R$ 50,00 (cinquenta reais), conforme termo de apreensão fls. 17” (fl. 10).

Após a instrução processual, o embargante foi condenado pela prática do

crime de tráfico de drogas, sendo-lhe imposta a sanção de 5 anos e 6 meses de reclusão, no

regime inicial fechado, bem como o pagamento de 550 dias-multa, cujo valor unitário foi

estipulado em 1/30 do saláriomínimovigente à época dos fatos.

Irresignado, ele ingressou com recurso de apelação, ocasião em que

pleiteou a desclassificaçãode sua conduta para o tipo penal previsto no art. 28, caput, da Lei de

Drogas e, subsidiariamente, a redução da pena-base, o reconhecimento da minorante do tráfico

Fl. 7 de 13



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 91253/2013(OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO
N. 2319/2012) - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

privilegiado, a concessão do regime inicialaberto e a substituição da pena privativa de liberdade

por restritivas de direitos.

Iniciado o julgamento pelo órgão colegiado desta Corte, o ilustre relator,

Des. Luiz Ferreira da Silva, deu parcial provimento ao recurso do acusado Edvan tão somente

para reduzir a reprimenda basilar ao menor patamar e para conceder o regime inicialsemiaberto,

negando a aplicação da minorante pretendida sob o fundamento de que o acusado seria pessoa

dedicada às atividades criminosas, entendimento que foi acompanhado pelo eminente vogal, Des.

Juvenal Pereira da Silva.

Contudo, ao proferir o seu voto, o douto revisor, Des. Rondon Bassil

Dower Filho, deu parcial provimento ao apelo para, não só reduzir a pena-base ao valor mínimo

previsto no tipo penal, como também reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena

pleiteada na fração máxima, reduzindo a sanção final ao patamar de 1 ano e 8 meses de reclusão

no regime inicialaberto, reprimenda que foi substituída por duas restritivas de direitos.

Diante disso, a defesa interpôs os presentes embargos infringentes, onde

pretende a prevalênciado voto minoritário, de modo que a controvérsia posta a lume no presente

feito cinge-se à possibilidadede aplicação, no caso concreto, da causa especial de diminuiçãode

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

Sobre o tema, é cediço que o aludido benefício, criado para beneficiaros

traficantes ocasionais, aqueles que não possuem vínculo duradouro com o crime, não possui

aplicação automática, sendo necessário o preenchimento de alguns requisitos para a sua

obtenção, conforme se depreende da inteligênciado dispositivo retromencionado, o qual passo a

transcrever:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar,

adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer

consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas,

ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação

legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)
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§ 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, de bons antecedentes, não

se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa” (Vide

Resolução n. 5 de 2012, do Senado Federal - grifo nosso).

Diante da redação da norma, fica evidenciado que o reconhecimento do

instituto comumente denominado como tráfico privilegiado somente é possível quando o agente

é primário, possui bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e não integra

organização criminosa.

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

envolvimentocom organização criminosa, o que obsta a vedação da benesse por tal fundamento,

mormente porque tal circunstâncianão foi objeto do recurso de apelação.

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

criminosas,uma vez que a acusação aponta que ele teria perpetrado reiteradamente a traficância.

Entretanto, tendo em vista que o termo “dedicado à atividade criminosa”

é extremamente vago, necessário se faz uma análise do seu conceito para, somente então,

partirmos para a apreciação do caso em espeque.

Desta forma, objetivando elucidar a questão, transcrevo as palavras do

doutrinador Jorge VicenteSilva:

“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,
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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 criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente utiliza da atividade ilícita

como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e

praticando delitos com habitualidade,em detrimento dos meios lídimosde trabalho.

No caso em apreço, visualizo que os elementos colhidos durante a

instrução criminalapontam de forma indene de dúvidas que o embargante era pessoa dedicada a

prática do tráfico de drogas, utilizandoo referido ilícito como meio de subsistência.

Com efeito, insofismável decotar que as investigações policiais se

iniciaramapós a existência de várias denúncias anônimas no sentido de que o embargante estaria

utilizando a sua função de mototaxista para difundir substâncias entorpecentes, sendo a notícia

extremamente precisa em relação a ele, visto que, inclusive,descrevia o número de identificação

transcrito no seu colete de trabalho, bem como o veículo e a motocicleta que ele possuía.

Ademais, não se pode olvidar que os agentes policiais que participaram

das investigações foram firmes em apontar que, durante a vigília, viam-no constantemente

atendendo pessoas na rua e lhes passando objetos, e que a transação era sempre muito rápida,

sem tempo sequer para a abordagem, configurando verdadeira traficância na modalidade

“disk-entrega”.

Anoto, finalmente, que a inexistência de condenação pretérita não se

presta a descaracterizar a dedicação do agente ao crime, na medida em que tal qualidade não se

confunde com maus antecedentes ou reincidência, caso contrário não seria incluída pelo

legislador como requisito específicoao benefícioem debate, sob pena de redundância da norma.

Portanto, restando caracterizado que o agente era pessoa dedicada à

prática do tráfico de drogas, constato não estarem preenchidos os requisitos cumulativos

estipulados no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, motivo pelo qual se revela inviávela concessão da

referidaminorante.

Por derradeiro, tendo em vista que a pena privativa de liberdade foi

aplicada em 5 anos de reclusão, não há falar na imposição do regime aberto ou na substituição
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da pena, nos termos do que preceituam os artigos 33 e 44 do Código Penal.

Ex positis, conheço dos embargos infringentes interpostos e, no

mérito, nego-lhes provimento.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1º VOGAL)

Mantenho o voto proferido na Apelação 2319/2012, provendo os

embargos.

V O T O

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

De acordo com o Relator, improvendo os embargos.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULODA CUNHA (3º VOGAL)

De acordo com o Relator, improvendo os embargos.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA(4º VOGAL)

De acordo com o Relator, improvendo os embargos.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (5º VOGAL)

De acordo com o Relator, improvendo os embargos.
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V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(6º VOGAL)

De acordo com o Relator, improvendo os embargos.

.
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A C Ó R D Ã O

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

CÂMARASCRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a

Presidência , por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. MARCOS MACHADO

(Relator), DES. PEDRO SAKAMOTO (Revisor), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

(1º Vogal),DES. GILBERTOGIRALDELLI (2º Vogal),DES. PAULODA CUNHA (3º Vogal),

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA(4º Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (5º Vogal) e

DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(6º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA,

DESPROVERAMO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTODO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2013.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORMARCOSMACHADO - RELATOR

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