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EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUMENTO DA PENA-BASE -
POSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO
§4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS - NÃO CABIMENTO. - A análise equivocada das circunstâncias do art. 59 do
CP deve redundar em correção por esta Instância Revisora, com o recrudescimento da pena fixada. - A causa de
diminuição prevista no §4º do art.33 da Lei 11.343/06 tem em mira beneficiar o traficante iniciante, que eventualmente
praticou o comércio ilícito de entorpecentes, não podendo alcançar aquele que habitualmente vem se dedicando à
atividade criminosa.
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0570.19.000686-8/001 - COMARCA DE SALINAS - 1º APELANTE: MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 2º APELANTE: RAMOM FERREIRA DE SOUZA - APELADO(A)(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, RAMOM FERREIRA DE SOUZA

A C Ó R D Ã O

      Vistos etc., acorda, em Turma, a 6ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
conformidade da ata dos julgamentos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E DAR
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL.

DES. FURTADO DE MENDONÇA
RELATOR.

DES. FURTADO DE MENDONÇA (RELATOR)

V O T O

      Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por RAMOM
FERREIRA DE SOUZA, ambos inconformados com a r. sentença de fls. 129/133v, que condenou o último como
incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas definitivas de 05 (cinco) anos de reclusão, em
regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

      Narra a Denúncia que,

"... No dia 12 de fevereiro de 2019, por volta das 22h07min, na Praça Floriano Peixoto, nº 10, Centro, Salinas/MG, o
denunciado trazia consigo e mantinha em depósito substâncias entorpecentes, consistentes em onze papelotes
contendo cocaína pesando 103,40g, um invólucro plástico contendo cocaína pesando 410g, sem autorização legal e
regulamentar, consoante auto de apreensão de ff. 11/12, 20 e laudos toxicológicos preliminares (ff. 28/31).

Na oportunidade, após receber a informação de que a pessoa conhecida como Ramon estaria realizando o tráfico de
drogas na Praça Floriano Peixoto (praça da cadeia velha), utilizando uma bicicleta para fazer entregas de
entorpecentes, a Polícia Militar montou uma operação com militares a paisana para o monitor o local e abordar o
indivíduo alvo das denúncias.

Com efeito, os militares deslocaram até a Praça Floriano Peixoto e encontraram o denunciado dando voltas com uma
bicicleta em torno da praça, aparentemente procurando alguém, momento em que deram voz de parada.

Ato contínuo, o denunciado empreendeu fuga, sendo perseguido e abordado pelos militares.

Durante a busca pessoal os militares encontraram em poder do denunciado três porções de cocaína no bolso de sua
bermuda, embaladas em um plástico esverdeado e uma cédula de cinco reais. Neste instante,
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o denunciado informou que em sua residência estaria o restante da droga e indicou aos militares o endereço.

Dando continuidade à ação, os policiais deslocaram-se até a residência do denunciado, localizada na rua Justino
Costa, nº 303, Vila Aparecida, Salinas, onde encontraram um tablete de cocaína, uma mini balança digital de alta
precisão, oito porções de tamanhos variados de cocaína, uma faca, plástico esverdeado utilizado para condicionar os
entorpecentes, um estojo de munição calibre .32 s&wl, e um frasco de fermento químico em pó, marca Royal.

O denunciado confessou a prática do crime e disse que receberia R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela venda das
drogas, conforme f. 6.

A quantidade e a maneira de acondicionamento/embalagem dos entorpecentes, o dinheiro e a balança de precisão
apreendidos, bem como diante das informações e circunstâncias coligidas no bojo do procedimento investigatório,
não deixam dúvida de que as drogas eram destinadas à mercancia..." - fls. 01d/03d.

      As intimações estão regulares - fls. 134, 140 e 153/155.

      Pleiteia o Ministério Público, em razões de fls. 146/148v, o recrudescimento da pena-base. Aponta as
circunstâncias desfavoráveis, bem como a expressiva quantidade e o poder nocivo da droga apreendida.

      Apelo contrariado - fls. 166/167.

      Por sua vez, a i. defesa, em razões de fls. 150/152, sustenta o reconhecimento do privilégio previsto no §4º do art.
33 da Lei Antidrogas, alegando, em síntese, que os elementos probatórios não demonstram a dedicação deste
apelante à prática criminosa.

      Contrarrazões às fls. 158/160v.

      Parecer do d. Procurador de Justiça Marco Antônio Picone Soares juntado aos autos em fls. 174/179.

      É o breve relatório.

      CONHEÇO DOS RECURSOS, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

      Inexistem preliminares.

      No mérito.

      Não há questionamentos acerca da materialidade, comprovada por meio do APFD de fls. 02/07, B.O. de fls. 10/15,
além dos laudos de Constatação Preliminar e Toxicológico Definitivo (fls. 28/33 e 99/102), tampouco da autoria,
reiteradamente admitida pelo recorrente (fls. 06/07 e mídia de fl. 117). A tipicidade também restou evidenciada.

      A celeuma reside, na verdade, na aplicação da pena.

      O Parquet pretende o recrudescimento. Alega que são desfavoráveis as circunstâncias do crime, registrando
também que a quantidade de droga apreendida, além de seu elevado potencial nocivo, exige a fixação de reprimenda
compatível. Com razão.

      Vejo que, na primeira fase do processo dosimétrico, o i. sentenciante fixou a pena-base em 06 anos de reclusão e
600 dias-multa, considerando desfavorável ao acusado a quantidade e natureza do tóxico - cerca de 513 gramas de
cocaína.

      Todavia, entendo que as circunstâncias em que perpetrado o crime realmente devem ser tidas
desfavoravelmente. O autor utilizava o aplicativo de mensagens Whatsapp para promoção do comércio ilegal de
drogas, funcionando como um verdadeiro delivery, conforme registrado pelo i. magistrado a quo. O usuário contatava
o acusado solicitando o entorpecente e este utilizava sua bicicleta para realizar a entrega.
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      Não bastasse, o comércio ilícito se desenvolvia em uma praça no centro da cidade, local de elevado fluxo de
pessoas.

      Ademais, creio que o quantum de aumento em razão da quantidade e natureza do tóxico foi benevolente,
merecendo reparo. Trata-se de cocaína, entorpecente de potencial nocivo expressivo. Foi apreendido mais de meio
quilo desta droga. O próprio réu destacou o valor econômico do tóxico, adquirido por R$6.000,00, cujo lucro seria de
aproximadamente R$4.000,00.

      Diante disto, fixo a pena-base em 08 anos de reclusão e 800 dias/multa.

      Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65 do CPB. Assim,
reduzo a reprimenda em 1/6, para fixá-la em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa.

      Na terceira fase, impreca a i. defesa pela incidência do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Sem
razão, data venia.

      Isto porque, a aplicação da referida causa de diminuição é condicionada ao preenchimento de certos requisitos. O
dispositivo legal exige que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e
nem integre organização criminosa.

      A minorante em comento visa alcançar a figura do "traficante principiante", ou seja, aquele que estaria
comercializando entorpecentes de maneira eventual. Deste modo, se o conjunto probatório demonstra que a
mercancia de drogas era efetivada pelo réu de forma usual, não será possível o reconhecimento da benesse.

      Na espécie, malgrado o esforço defensivo, entendo que agiu com acerto o d. sentenciante ao rechaçar a
incidência da causa de diminuição da pena constante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. O denunciado realmente é
tecnicamente primário. Entretanto, colhe-se do acervo probatório que ele se dedicava à mercancia ilícita, utilizando
inclusive o aplicativo de mensagens Whatsapp para realizar as negociações. O autor, como já destaquei, recebia os
pedidos e realizava as entregas com uma bicicleta. Era um verdadeiro esquema de delivery de drogas. Isto facilita a
consumação delitiva, além de alcançar maior número de usuários.

      Ora, trata-se da apreensão de aproximadamente meio quilo de cocaína - 513 gramas. Foi arrecadada, também,
uma balança de precisão, fermento químico e material para dolagem.

      Registro que o acusado aponta que desembolsou R$6.000,00 para adquirir o entorpecente. O sentenciado não
comprovou possuir renda suficiente para tanto. Evidente, pois, que a quantia utilizada na compra do material ilícito
provinha da própria mercancia anteriormente realizada.

       Todas estas circunstâncias, analisadas em conjunto, denotam a dedicação do réu ao comércio ilícito.

      Os milicianos foram uníssonos ao afirmar que, há pelos menos seis meses, segundo notícias recebidas, o
denunciado já vinha comercializando drogas (fls. 02/05 e mídia de fl. 117).

      Logo, a meu ver, os elementos trazidos aos autos permitem a conclusão de que o tráfico de drogas não era
atividade isolada na vida do réu Ramon Ferreira de Souza. Ao contrário, integrava a rotina dele.

      Por tudo isso, entendo ser inviável a aplicação da benesse prevista no artigo 33, §4º, da Lei Antidrogas e, à
mingua de outras causas de aumento ou diminuição, consolido a reprimenda do acusado naquele patamar.

      Mantenho o regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, §2º, "b", do CPB. Impossível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a concessão do sursis em face do quantum de pena
aplicado.

      Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo e DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para
majorar a pena do apelante para 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 666 dias-multa.
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DES. JAUBERT CARNEIRO JAQUES (REVISOR) - De acordo com o(a) Relator(a).
DES. BRUNO TERRA DIAS - De acordo com o(a) Relator(a).

              SÚMULA: "RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO."
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