
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 106583/2014 (OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO 95754/2013 - CLASSE: CNJ-417) COMARCA DE LUCAS DO RIO
VERDE

EMBARGANTE: STEFANYBENTO BORGES MARTINS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 106583/2014
Data de Julgamento: 05-03-2015

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES – TRÁFICO DE DROGAS –

APLICAÇÃO DA REDUÇÃO MÁXIMA À MINORANTE DO TRÁFICO

PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – PEQUENA QUANTIDADE DE

DROGA – PLEITO PELA MITIGAÇÃO DO GRAU DE AUMENTO DA

MAJORANTE DESCRITA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI N.

11.343/2006 – VIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS

CONCRETOS PARA A APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA

MÍNIMA – IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTOADEQUADAAO CASO

– CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS– SUBSTITUIÇÃO DA

PENA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DELINEADOS NO

ART.44 DO CP – RECURSO PROVIDO.

Restando apreendidas 58 gramas da substância entorpecente

popularmente conhecida como maconha, o grau de redução da minorante do

tráfico privilegiado não pode ser aplicada em patamar diverso do máximo

com supedâneo na quantidade do tóxico, posto que o montante encontrado

não constitui grande monta.

O mero apontamento de que o comércio espúrio de

estupefaciente era perpetrado na companhia de menor não se presta à

aplicação de fração diversa da mínima à majorante do art. 40, inciso VI, da

Lei de Drogas, haja vista que a referida peculiaridade constitui a própria

Fl. 1 de 9



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 106583/2014 (OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO 95754/2013 - CLASSE: CNJ-417) COMARCA DE LUCAS DO RIO
VERDE

incidênciado instituto.

Aplicada pena inferior a 4 anos de reclusão e, ainda, sendo

favoráveis as circunstâncias judiciais, perfeitamente aplicável, in casu, o

regime inicialaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, obrigatória

a substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos.

Embargos infringentesprovidos.
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EMBARGANTE: STEFANYBENTO BORGES MARTINS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos infringentes interpostos por Stefany Bento

Borges Martins contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminaldesta Corte,

que negou provimento ao recurso de apelação n. 95.754/2013, manejado pela acusação,

e, de ofício, reduziu a pena privativa de liberdade aplicada ao crime de tráfico de drogas

para o montante de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida no regime

inicialsemiaberto, e a sanção pecuniária para 554 dias-multa, na fração unitáriamínima.

Em síntese, o embargante pugna pela prevalência do voto

vencido, da lavra do Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, que, de ofício, aplicou

a fração máxima à minorante do tráfico privilegiado (2/3) e reconheceu o grau mínimo à

majorante do art. 40, incisoVI, da Lei n. 11.343/2006 (1/6), reduzindo a reprimenda final

para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto, bem como 184

dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente, substituindo a pena privativa de

liberdade por duas restritivas de direitos (fls. 348-355, frente e verso).

Nas suas contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça rechaçou

os fundamentos alinhavados pela defesa, manifestando-se pelo desprovimento do recurso

(fls. 360-365).

Em decisão de fl. 368, o prolator do voto vencedor,

Desembargador Rui Ramos Ribeiro, conheceu dos embargos interpostos e determinou a

sua distribuição perante esta colenda Turma, oportunidade em que me vieram conclusos

os autos.

Eis o breve relatório.
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P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. AMARILDOCÉSAR FACHONE

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO(RELATOR)

Egrégia Turma:

Prima facie, tecendo o juízo de prelibação do recurso, constato

que todos os seus requisitos foram adimplidos,motivo pelo qual o regular processamento

se mostra imperativo.

Consta da exordial acusatória que no dia 11.10.11, em horário

não preciso, no período noturno, em uma rua nova, paralela à avenida Ângelo Antônio

Dall’Alba,na cidade de Lucas do Rio Verde/MT,vendia, entregava a consumo, fornecia a

terceiros, transportava e tinha em depósito uma porção da substância entorpecente

popularmente conhecida como maconha, a qual totalizava o montante de 58g.

Ainda, segundo a peça inaugural, entre os meses de julho e

outubro do ano de 2011, o embargante, em conluio com Eduardo Everson Rodrigues de

Oliveira e o menor T.M. associaram-se com o escopo de praticar, reiteradamente ou não,

a traficância de drogas, sendo Eduardo o fornecedor e responsável pelo armazenamento

do estupefaciente, enquanto o acusado Stefany, auxiliado pelo seu irmão, o adolescente

T.M., efetuava a venda direta do tóxico aos usuários.

Em síntese, a denúncia narra o seguinte quadro fático, ipsis

litteris:

“(...) Os policiais militares receberam denúncia anônima, via

190, informando que havia pessoas fazendo uso de substância entorpecente,

em uma rua nova, local ermo e escuro. Ato contínuo, os policiais se

deslocaram até o local e localizaram o denunciado STEFANY, em
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companhia do agente inimputável T.M. e de dois outros usuários. Ao

procederem com a revista dos mesmos, no baú da moto Sundow Web, cor

preta, placa KAN 3024, de propriedade do denunciado STEFANY, foi

encontrada a substância entorpecente descrita no primeiro fato.

Destaque-se que um dos usuários confirmou que o denunciado STEFANY e

seu irmão adolescente para ali se deslocaram atendendo a encomenda de

drogas, que seriam vendida para eles e consumidas no local.

Ato contínuo, os policiais civis foram acionados, ocasião em

que, após informados sobre o fornecedor da droga, se deslocaram até a

residência do denunciado EDUARDO e, em buscas realizadas, localizaram

o restante da substância entorpecente (descrita no segundo fato), escondida

no quarto do denunciado.

(...)

Apurou-se que o denunciado EDUARDO armazenava droga na

sua residência, além de fornecê-la para que o denunciado STEFANY e seu

irmão inimputável T.M. comercializassem, atendendo aos pedidos dos

usuários. Outrossim, o denunciado STEFANY e o agente inimputável T.M.

efetuavam a distribuição do entorpecente pelo sistema de disque drogas

(utilizando-se da motocicleta SUNDOW WEB, cor preta, placa KAN-3024 –

apreendida) e a entrega de drogas encomendadas por usuários, o

denominado corre” (fls. 4-8).

Diante de tais fatos, o embargante foi denunciado pela prática dos

crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade,mas, após a devida instrução

processual, restou condenado apenas pelo ilícito descrito no art. 33, caput, c/c art. 40,

inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de 5

anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 645 dias-multa, na fração

mínima.

Irresignado, o parquet ingressou com recurso de apelação

perante esta Corte, buscando, em síntese, a condenação do réu pelo crime de associação
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para o tráfico de drogas, bem como a imposição do regime inicial fechado para o

cumprimento da pena corporal.

Levada a questão a julgamento pelo órgão colegiado, por

unanimidadede votos o pleito ministerial foi desprovido e, de ofício, a pena-base restou

reduzida ao patamar mínimo, tendo se instaurado divergência acerca da fração de

incidência da minorante do tráfico privilegiado e da majorante prevista no art. 40, inciso

VI, da Lei de Drogas, bem como do regime iniciale da substituição da pena.

Com efeito, o relator, Desembargador Rondon Bassil Dower

Filho, entendeu aplicável ao caso a fração máxima de redução em virtude da pouca

quantidade de droga apreendida, e aplicou o grau mínimoda majorante supramencionada,

encontrando a pena final de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial

aberto, reprimenda que foi substituída por duas restritivas de direitos, readequando,

ainda, a sanção pecuniária para 184 dias-multa.

Por sua vez, o vogal, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, decidiu

pela manutenção da minorante em seu grau mínimo e pela incidência da majorante na

fração de 1/3, como disposto na sentença, o que levou a sanção finalpara 5 anos, 6 meses

e 20 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicialsemiaberto, e a sanção pecuniária

para 554 dias-multa, na fração unitáriamínima.

Tecida esta breve síntese fático-processual, passo a apreciar o

mérito da insurgência.

Ab initio, no tocante à causa especial de diminuição de pena

insculpida no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, insofismável ressaltar que o referido

instituto surgiu no âmbito da legislação pátria como verdadeiro mecanismootimizador do

princípio da individualização da pena, na medida em que possui, em sua essência, o

objetivo de inviabilizarque os pequenos traficantes, aqueles que não fazem do comércio

espúrio o seu meio de vida, não sejamconstrangidos a sofrer as pesadas penas cominadas

ao preceito primário.

Nesse contexto, parece-me nítido que a omissão deliberada do

legislador em não estipular expressamente os elementos objetivos norteadores dos
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patamares da redução, autoriza que a incidência do instituto em cada caso concreto seja

sopesada com base nas peculiaridades do caso concreto, leia-se, nas circunstâncias

judiciais, desde que, obviamente, não haja dupla utilização do preceito em prejuízo do

réu.

Assim, perfeitamente aplicável à quantificação do redutor a

quantidade e a natureza da droga, posto que tais circunstâncias preponderam sobre as

demais, consoante expressa deliberação do art. 42 da Lei de Drogas.

Todavia, não se pode olvidar que no presente caso, foram

apreendidas em posse do agente 58g da substância popularmente conhecida como

maconha, quantidade que, na minha intelecção, não constitui montante razoável para

afastar a minorante do seu grau máximo, seja pela sua pouca relevância, como pelo baixo

potencial lesivo do estupefaciente retromencionado.

Desta feita, tenho como adequada e suficiente a aplicação da

causa especial de diminuiçãode pena do tráfico privilegiadoem 2/3, o que conduz à pena

provisória de 5 anos de reclusão para o índice de 1 ano e 8 meses.

Em seguida, no que tange ao envolvimento de menores com a

traficância, causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.

11.343/2006, constato que o juízo de primeiro grau impingiu a fração de 1/3, com

supedâneo na seguinte fundamentação, in verbis:

“Doutro norte, verifico a presença da causa de aumento relativa

ao crime praticado com envolvimento de menor de idade, prevista no artigo

40, inciso VI, da Lei 11.343/2006, tendo em vista o envolvimento do menor

T.M. (fl. 53).

Assim, também considerando a circunstância com que o crime

foi praticado, aplico a causa de aumento no valor de 1/3” (fl. 244).

Acerca da referida temática, necessário destacar que o

envolvimento do menor constitui circunstância caracterizadora da referida majorante, de

modo que não se presta, por si só, à imposição de fração de aumento diversa da mínima

prevista.

Fl. 7 de 9



TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REC. EMB. INFRINGENTES Nº 106583/2014 (OPOSTO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO 95754/2013 - CLASSE: CNJ-417) COMARCA DE LUCAS DO RIO
VERDE

Sob este prisma, considerando a inexistência do apontamento de

elementos concretos suficientes para que a causa especial de aumento de pena em debate

seja aplicada em patamar diverso do mínimo, tenho como escorreita a correção do édito

condenatório para fazer incidira fração de 1/6.

Nessa linha de entendimento, tecendo os cálculos necessários,

encontro a pena final de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, reprimenda que,

inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser cumprida no regime aberto e

substituída por duas restritivas de direitos.

Ex positis, conheço dos embargos infringentes interpostos e, no

mérito, dou-lhes provimento para readequar a pena privativa de liberdade impingidaao

patamar de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial aberto, a qual

substituo por duas restritivas de direitos, e a sanção pecuniária de 184 dias-multa, fixada

no valor unitário mínimo.

É como voto.
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A C Ó R D Ã O

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

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

Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da

Turma Julgadora, composta pelo DES. PEDRO SAKAMOTO (Relator), DES.

GILBERTO GIRALDELLI (Revisor), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (1º

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

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

BASSIL DOWER FILHO (6º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE,

PROVERAM OS EMBARGOS EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA

PROCURADORIA.

Cuiabá, 5 de março de 2015.

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

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