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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000062-67.2015.815.0601 – Comarca de Belém/PB.
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Ary Nery de Oliveira e Maria do Bom Sucesso da Nóbrega Xavier
ADVOGADA: Ana Lúcia de Morais Araújo (OAB/PB 10.162)
APELADO: Ministério Público Estadual

TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO  E  CORRUPÇÃO  DE  MENORES
(ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 244-B
DO  ECA).  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
INCONTESTES.  CONDENAÇÃO.  APELAÇÃO.
PEDIDO  DE  REFORMA  PARA  ABSOLVER  OU
DESCLASSIFICAR  PARA  CONSUMO.
DESCABIMENTO.  FALTA  DE  ELEMENTOS
SUFICIENTES  PARA  COMPROVAÇÃO  DO
VÍNCULO  ASSOCIATIVO  ESTÁVEL  E
PERMANENTE. REQUISITOS IMPRESCINDÍVEIS.
NÃO  DEMONSTRADOS.  CONDENAÇÕES
MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

Havendo  comprovação  da  materialidade  e  autoria
delitiva  que  demonstre  ser,  a  quantidade  de  droga
apreendida,  suficiente  para  demonstrar  o  crime  de
tráfico,  somando-se  ao  fato  da  estabilidade  e
permanência  ou habitualidade dos  agentes  envolvidos
na prática de associação para o tráfico, impõe-se manter
a  condenação  imposta,  sobretudo,  por  inexistir  nos
autos prova das alegações produzidas no recurso.

Estando  comprovado  o  envolvimento  de  menor  na
prática  do  crime  de  tráfico  de  drogas,  não  se  faz
necessária  a  demonstração  de  que  a  adolescente  foi
efetivamente  corrompida  no  momento  da  prática
delitiva, por se tratar de mero crime formal, o que por si
só  enseja  a  condenação  pelo  crime  de  corrupção  de
menores, previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  autos  de  apelação  criminal
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  a  unanimidade,  NEGAR  PROVIMENTO  mantendo  as
condenações impostas, em harmonia com o parecer Ministerial.

R E L A T Ó R I O
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Trata-se de Ação Penal, iniciada através de denúncia formulada pelo
Ilustre Representante do Ministério Público, com assento na Comarca de Belém/PB, em face
de  ARY NERY DE OLIVEIRA e  MARIA DO BOM SUCESSO DA NÓBREGA
XAVIER, presos em flagrante e investigados pela prática, em tese, dos crimes previstos nos
arts. 33, caput,e 35 da Lei 11.343/06 e 244-B da Lei nº 8.069/90.

Narra a inicial que, no dia 17/12/2014 a Polícia deflagrou a operação
“São Nicolau”, que resultou na prisão dos denunciados, os quais residiam na Cidade de
Belém há aproximadamente um mês, após serem flagrados, na companhia da menor Natália
(fl. 13), com 47,89 (quarente e sete vírgula oitenta e nove) gramas de cocaína, conforme
laudo químico toxicológico (fls. 20/22), além da quantia de 157,80 (cento e cinquenta e sete
reais e oitenta centavos) encontrada dentro do guarda-roupa, além de três celulares, nos
termos do auto de apreensão (fls. 15).

Laudo de Constatação positivo para cocaína (fls. 63).

Defesa preliminar (fls. 65/67), alegando inexistência de provas que
justifiquem os fatos narrados na exordial.

Oitiva  testemunhal  (fls.  84/86)  e  interrogatórios  (fls.  87/88).  Na
própria  audiência  de  instrução,  as  partes  ofereceram  suas  alegações  finais,  sendo  o
Ministério Público em primeiro lugar (fls. 89/90), e depois a defesa (fls. 90/91).

Em seguida, foi prolatada a sentença condenando os acusados, como
incursos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 244-B do ECA, c/c art. 69 do CP, sendo
Ary Nery de Oliveira obrigado a cumprir 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550
(quinhentos e cinquenta) dias/multa, pelo crime de tráfico de drogas, 03 (três) anos e 06
(seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias multa pela associação ao tráfico
e, mais, 02 (dois) anos de reclusão pelo de corrupção de menores, perfazendo um total de 11
(onze) anos de reclusão e 1.300 (hum mil e trezentos) dias multa, inicialmente em regime
fechado. 

Quanto a Maria do Bom Sucesso, esta foi condenada a cumprir pelo
crime de tráfico de drogas a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias
multa, mais 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa pela associação e, pela
corrupção de menores 01 (um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o que totalizou 09
(nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.200 (hum mil e duzentos) dias multa, em
regime inicialmente fechado (fls. 94/111).

Tempestivamente, foi interposto recurso apelatório (fl. 130), com
suas  razões  apresentadas  as  fls.  143/155,  pugnando pela  reforma da sentença,  para
absolvê-los de todos os crimes ou, subsidiariamente, pela desclassificação do tráfico
para consumo, previsto no art. 28 da Lei Antidrogas.

Contrarrazões (fls. 156/158).

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls. 163/177,
opinou pelo desprovimento do apelo.
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É o breve relatório.

VOTO:

O presente  recurso  é  tempestivo e  adequado,  motivo pelo  qual
conheço do apelo.

Aduzem os apelantes, em suas razões recursais (fls. 143/155), que
as provas são frágeis e insuficientes para condená-los, alegando serem meros usuários e
não  traficantes,  o  que  enseja  a  absolvição  pretendida  ou,  em  último  caso,  a
desclassificação  para  uso,  até  porque,  nada  foi  apreendido  junto  com a  droga  que
demonstrasse essa prática, caso entenda que a droga estava em poder dos apelantes.

Ataca,  também,  a  imputação  prevista  no  art.  35  da  Lei
11.343/2006 (associação ao tráfico), por inexistir comprovação nos autos de tal prática,
pois para configurá-la necessário se faz a demonstração do dolo relativo a vontade de se
associar ao tráfico.

Segundo  os  apelantes,  não  há  como  caracterizar  uma  conduta
típica quando inexistem elementos de prova capazes de evidenciar os crimes cotejados,
como é o caso dos autos, o que acarreta a inocência destes para tais fins.

Da mesma forma, reportam-se a falta de prova para a corrupção de
menores,  até  porque,  a  adolescente  envolvida  tinha  17 (dezessete)  anos  de  idade  à
época do fato, portanto, detendo condições de avaliar as consequências de seus atos,
bem como discernimento completo quanto ao uso de droga, até porque, já era mãe e
mantinha relacionamento de união estável com o genitor de seus filhos. Logo, não deve
ser subentendida como corrompida, por ter plena noção do que estava fazendo.

Pois bem!

Analisando detidamente o caderno processual, percebe-se que não
assistem razão os apelantes, sobretudo, se analisados a luz dos depoimentos por eles
prestados no curso da ação penal.

Inicialmente,  na  esfera  policial,  embora  os  apelantes  tenham
negado a propriedade da droga apreendida, a menor de nome Natália afirmou que a
cocaína era de sua propriedade, assim como dos demais acusados, eis que compraram
conjuntamente em João Pessoa,  no bairro de Tambaú,  com a finalidade de traficar,
vendendo a porção de duas gramas de cocaína por R$50,00 (cinquenta reais), conforme
se pode verificar em seu depoimento de fls. 09.

Os  próprios  policiais  que  efetivaram a prisão  em flagrante  dos
acusados, afirmam estarem cumprindo mandado de prisão decorrente da Operação São
Nicolau, deflagrada na Cidade de Belém/PB, e que o primeiro alvo seria a casa onde
residiam os  denunciados  e  a  menor  Natália  de  Castro  Macedo.  E  assim  foi  feito,
ensejando a apreensão de cerca de 48 (quarenta e oito) gramas de substância similar a
cocaína,  além  da  quantia  de  R$157,80  (cento  e  cinquenta  e  sete  reais  e  oitenta
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centavos),  encontrada  no  guarda-roupa  de  Natália  e  mais  três  celulares  (auto  de
apresentação e apreensão – fls. 18).

No  laudo  de  constatação  de  fls.  63,  restou  provado  que  a
substância encontrada na casa dos denunciados era, realmente, cocaína.

Nos depoimentos colhidos em juízo (fls. 84/86), os policiais que
efetivaram a apreensão da droga, afirmaram, de maneira uníssona, que não tomaram
conhecimento sobre a acusação de tráfico de drogas por parte dos acusados e que não
havia sido encontrado dentro da casa dos mesmos nenhum utensilio que ensejasse tal
crime.

Já a declarante Natália,  à época menor, afirmou que:  “a droga
apreendida na casa dos acusados estava escondida na parede do quarto entre a parede
e  as  telhas  do  quarto;  (…)  que  está  com  seis  meses  de  gravidez;  que  a  droga
apreendida é de sua propriedade,  uma vez que a declarante usa cocaína desde os
quinze anos de idade, porém parou nesta segunda gravidez; que a declarante comprou
a droga na cidade de João Pessoa na praia de Tambaú, através de um outro viciado
que não sabe dizer o nome pela importância de centro e trinta reais; (…) que não falou
na Delegacia que comprou a deroga por mil reais; que não confirma o depoimento da
delegacia onde afirma que ia vender a droga” (fls. 86).

No  interrogatório  de  Ary  Nery  de  Oliveira,  este  disse  não  ser
verdadeira a acusação feita na denúncia, sendo acusado apenas porque estava na casa
de Natália no momento da apreensão da droga, e que: “veio para Belém apenas para
pegar  sua moto  que  tinha sido  preso  por  seu  filho  que  era  menor  de  idade  estar
pilotando a mesma quando foi apreendida pelos policiais; (…) que sabe informar que
a  polícia  encontrou  um  papelote  de  cocaína  nas  telhas  da  casa,  tendo  a  polícia
apreendido tudo e levado; que embora Natália tivesse assumido que a droga era dela,
a polícia ainda levou o interrogando para a Delegacia (…)” (fl. 87).

Do mesmo modo, afirmou a ré Maria do Bom Sucesso, sem nada
mais a acrescentar em seu interrogatório de fls. 88.

Com  isso,  pode-se  afirmar  que  a materialidade  se  encontra
respaldada na prova técnica consistente no Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 18, no
Laudo Químico-Toxicológico (fls. 20/22) e de Constatação de fl. 63, os quais restaram
positivo para cocaína, bem como a quantia de R$ 157,80 (cento e cinquenta e sete reais e
oitenta centavos) localizado num guarda-roupa, com mais três celulares (fls. 15).

A autoria do ilícito, por sua vez, é revelada por um conjunto de
circunstâncias  e  elementos  irretorquíveis,  que  vão  desde  o  estado  flagrancial,  os
interrogatórios na esfera policial (fls. 07/09), os informes de testemunhas presenciais
(fls. 84/85) e interrogatórios em juízo (fls. 86/88),  até desembocar na prova técnica.

Ademais,  vale ressaltar que, para a caracterização do tráfico de
drogas, não é necessário que o agente seja preso no momento da venda. Basta que,
pelas  circunstâncias  e  condições  da  apreensão  dos  entorpecentes,  se  chegue  à



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

configuração do ilícito pela destinação a terceiros, haja vista que o tipo penal prevê
várias condutas que assinalam a prática do tráfico.

A prova não é tão frágil, como pretendem demonstrar os apelantes,
muito pelo contrário, pois foram alvos de uma operação deflagrada em Belém/PB, e
estavam sendo investigados através da Operação São Nicolau, que desencadeou um
comércio ilegal de drogas na região, o que por si só demonstra a autoria e materialidade
delitivas, somado ao fato da substância encontrada ter sido, de fato, cocaína (fls. 63).

A tese  levantada  pela  defesa  de  que  as  provas  são  frágeis  não
merece amparo legal, até porque, os próprios acusados, em seus interrogatórios, não
foram capazes de demonstrar de forma cabal que a droga não era sua, tampouco, que
não objetivavam traficar.

No caso em disceptação, se todas as provas revelam que a droga
foi apreendida em poder dos acusados, além dos demais pertences apreendidos durante
a  operação policial,  não  há como se  acolher  a  tese  levantada pela  defesa,  máxime
quando não resta dúvida nos autos da conduta delitiva.

Seguro dizer, então, que as contradições entre os interrogatórios dos
imputados só serviram para prejudicá-los, ainda mais porque foram contrariados pelos
demais elementos de provas dos autos, de modo que tudo converge para incriminá-los
quanto ao crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES.  PRISÃO  EM  FLAGRANTE.
ABORDAGEM  POLICIAL.  PEQUENA  QUANTIDADE
DE  DROGA.  IRRELEVÂNCIA.  RÉU  CONTUMAZ  NA
PRÁTICA  DO  TRÁFICO.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  INQUESTIONÁVEIS.  USO  PRÓPRIO.
ALEGAÇÃO  ISOLADA  DO  RÉU.  CONJUNTO
PROBATÓRIO  CONTUNDENTE.  CONDENAÇÃO
MANTIDA.  FIXAÇÃO  INIDÔNEA  DA  PENA  BASE.
READEQUAÇÃO  PARA  O  MÍNIMO  LEGAL..
DIMINUIÇÃO  DE  PENA.  ARTIGO  33,  §4º,  DA  LEI
11.343/2006.  POSSIBILIDADE.  SUBSTITUIÇÃO  DA
REPRIMENDA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR
RESTRITIVA DE  DIREITOS.  PROVIMENTO  PARCIAL
DO APELO. -  Embora apreendida pequena quantidade de
droga em poder do apelante, pelo que se colhe dos autos, a
destinação  do  material  apreendido  seria  a  mercancia,  não
havendo de se falar em irrelevância da conduta, mormente
quando declarações do réu, no momento da prisão, indicam
que o material ilícito seria destinado a outras pessoas e não
para o seu próprio consumo. - Evidenciadas, pelo conjunto
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probatório amealhado aos autos, autoria e materialidade do
delito de tráfico de drogas, não há de se falar em absolvição,
pelo  que  deve  ser  mantida  a  condenação  do  increpado.  -
Verificando-se que o Juiz, ao fixar a pena-base em desfavor
do réu o fez de modo a estabelecer a reprimenda acima do
mínimo legal, em desacordo com as diretrizes da lei, mister a
reforma da  sentença,  neste  particular,  a  fim de  permitir  a
fixação  correta  da  reprimenda.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00021226920138150411,  Câmara  Especializada  Criminal,
Relator DES MARCIO MURILO DA CUNHA RAMOS , j.
Em 26-04-2016).

Flagrante.  Droga  encontrada  na  residência  dos  apelantes.
Substância  ilícita  embalada  e  pronta  para  a  venda.
Condenação  mantida.  Dosimetria  da  pena.  Circunstâncias
judiciais.  Fundamentação  genérica  e  abstrata.
Redimensionamento  da  pena-base.  Incidência  da  causa  de
diminuição  da  pena  no  patamar  mínimo.  Inexistência  de
fundamentação.  Ilegalidade.  Aplicação  da  minorante  no
limite  máximo.  Diminuição  da  pena.  Regime  inicial  mais
brando. Aberto. Conversão das penas privativas de liberdade
para  penas  restritiva  de  direito.  Direito  subjetivo  do  réu.
Bens apreendidos. Restituição, em parte. Provimento parcial.
_ Não há dúvida acerca da materialidade e autoria do crime
de  tráfico  ilícito  de  drogas,  quando  os  apelantes  são
flagrados  guardando,  em  sua  residência,  substância  ilícita
embalada  para  o  comércio.  _  Havendo  fundamentação
insuficiente na análise das circunstâncias judiciais, a pena-
base  deve  ser  redimensionada,  tornando  àquelas
circunstâncias  favoráveis  ao  réu.  (…)  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00018697720158150131,  Câmara  Especializada  Criminal,
Relator DES LUIZ SILVIO R. JUNIOR , j. Em 12-04-2016).

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
DROGAS. ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS. AUTORIA E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  DESCLASSIFICAÇÃO  DA
TRAFICÂNCIA PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA
LEI Nº.  11.343/06).  IMPOSSIBILIDADE. DESTINAÇÃO
MERCANTIL  DEMONSTRADA.  DEPOIMENTOS  DOS
POLICIAIS  RESPONSÁVEIS  PELA  PRISÃO  EM
FLAGRANTE EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM O
ACERVO  PROBATÓRIO.  LIVRE  CONVENCIMENTO



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

MOTIVADO.  CONDENAÇÃO  PELO  TRÁFICO
MANTIDA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO §
4º  DO  ART.  33  DA  LEI  11.343/06.  NÃO
PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS  SUBJETIVOS.
DOSIMETRIA  DA  PENA.  REINCIDÊNCIA..
AGRAVANTE  DESCONSIDERADA  NA  DECISÃO.
REGIME  PRISIONAL.  FECHADO.  REFORMA  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO  APELO  DA
DEFESA E PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. -
Impossível  desclassificar-se  a  conduta  delitiva  do  réu  e
enquadrá-la  ao  crime de uso,  tipificado no art.  28  da Lei
11.343/2006, haja vista a materialidade e a autoria estarem
amplamente evidenciadas no caderno processual, sobretudo
pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em
flagrante,  com  total  respaldo  no  conjunto  probatório.  A
segura  prova  testemunhal,  aliada  ao  exame  detido  dos
demais elementos colhidos durante a instrução criminal, são
suficientes  para  a  condenação,  em  conformidade  com  o
sistema  do  livre  convencimento  motivado.  (…)  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00005715020158150131,  Câmara  Especializada  Criminal,
Relator DES MARCIO MURILO DA CUNHA RAMOS , j.
Em 05-04-2016).

Dessa forma, se o álbum processual revela,  incontestavelmente, a
materialidade e a autoria, em adição ao conjunto de circunstâncias que permearam os réus
no momento da apreensão efetuada, há que se considerar correta e legítima a conclusão de
que a hipótese em exame contempla o fato típico de tráfico de entorpecente reprovado pelo
art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, não havendo que se falar, assim, em desclassificação
para o delito previsto no art. 28 da referida Lei.

O crime de tráfico resta devidamente caracterizado nos autos, ante
ao acervo probatório existente, bem como quanto ao crime de associação ao tráfico, eis
que há elementos suficientes no caderno processual capazes de demonstrar tal delito.

Neste  vértice,  conclui-se,  de  forma  segura,  que  os  acusados
tiveram envolvimento  efetivo  no  delito  de  associação  ao  tráfico,  embasando-se  no
relatório investigativo da polícia civil e nas oitivas colacionadas no caderno processual.

Ressalte-se  que  um dos  princípios  basilares  do  processo  penal
indica que a prova,  para condenação,  deve ser certa,  baseada em dados objetivos e
indiscutíveis,  que  evidenciem  o  fato  típico,  a  antijuridicidade  da  conduta  e  a
culpabilidade do agente.

O crime de associação ao tráfico está demasiadamente provado,
pois  preenchidos  os  pressupostos  necessário  para  sua  configuração,  quais  sejam:  a
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existência  de  dois  ou  mais  infratores;  critério  de  estabilidade,  permanência  ou
habitualidade; reiteração, ou não, vinculada à finalidade delituosa específica.

Então,  para  haver  crime  de  associação  para  o  tráfico,  é
imprescindível que haja um  animus associativo, isto é,  um ajuste prévio que se torne
habitual no sentido de formar um vínculo associativo de fato. A vontade de se associar
deve  ser  apartada  da  vontade  necessária  à  prática  do  crime  visado,  pois  havendo
convergência ocasional de vontades, está excluído tal crime.

Para  o  caso  em  disceptação,  ante  aos  interrogatórios  colhidos,
percebe-se que a intenção seria de traficância e associação para o tráfico, em razão da
droga tenha sido adquirida em João Pessoa, para ser vendida na Cidade de Belém, o
que caracteriza a associação.

Para melhor compreender o delito em comento, vale trazer a lição
do notável criminalista Guilherme de Souza Nucci (in Leis Penais e Processuais Penais
Comentadas. São Paulo: RT, 2012, p. 785), que, com propriedade, assim nos ensina:
"Elemento  subjetivo:  é  o  dolo.  Exige-se  elemento  subjetivo  do  tipo  específico,
consistente no ânimo de associação,  de caráter duradouro e estável.  Do contrário,
seria  um  mero  concurso  de  agentes  para  a  prática  do  crime  de  tráfico.  Para  a
configuração do delito do art. 35 (antigo 14 da Lei 6.368/76) é fundamental que os
sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum."

A propósito:

“O crime de associação para o tráfico de drogas, por se tratar
de  crime  autônomo  e  formal,  pode  ser  comprovado  por
qualquer  elemento  de  prova  como,  por  exemplo,  escutas
telefônicas,  desde que seja capaz de demonstrar  o vínculo
estável e permanente da quadrilha.” (STJ - HC 286.219/PE -
Rel. Min. Gurgel de Faria - DJE 02/02/2015).

“Para a caracterização do crime de associação para o tráfico
é imprescindível  o  dolo de se  associar  com estabilidade e
permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais
pessoas  não  se  subsume  ao  tipo  do  artigo  35  da  Lei  nº
11.343/2006. Precedentes.  2.  In casu, o tribunal de origem
apontou a existência de concurso eventual entre os agentes
para  a  prática  da  traficância,  não  havendo  falar  na
configuração  da  conduta  descrita  no  artigo  35  da  Lei  nº
11.343/06 [...].  Ordem concedida de ofício para absolver a
paciente da imputação do crime previsto no art. 35 da Lei nº
11.343/06, redimensionar a pena quanto ao delito de tráfico
de entorpecentes para 5 (cinco) anos e 10 (dez)  meses de
reclusão  e  determinar  que  o  juízo  competente  analise  o
eventual  preenchimento  dos  requisitos  previstos  para  a
fixação de regime inicial  diverso do fechado,  mantidos  os
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demais  termos  do  acórdão  impugnado.”  (STJ  -  HC
251.677/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - DJE 12/11/2014).

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
RECURSO  MINISTERIAL.  CONDENAÇÃO  PELOS
CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE
IRREGULAR  DE  MUNIÇÕES.  IMPOSSIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO  MANTIDA.  RECONHECIMENTO  DA
HEDIONDEZ  QUANTO  AO  CRIME  DE  TRÁFICO  DE
DROGAS. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.  1.  Não  há  que  se  falar  em associação  para  o
tráfico  (art.  35  da  Lei  nº  11.343/06),  quando  ausentes  a
estabilidade  e  a  permanência  do  vínculo,  bem  como  os
elementos subjetivos do tipo (dolo de associação e finalidade
de traficar). [...].” (TJMG - APCR 1.0407.14.000826-6/001 -
Relª Desª Kárin Emmerich - DJEMG 29/10/2015).

“APELAÇÕES  CRIMINAIS.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.  ASSOCIAÇÃO  PARA O  TRÁFICO.
INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.  DOSIMETRIA.
CONDUTA SOCIAL.  BENESSE  DO  ART.  33,  §4º,  DA
LAD.  I.  O  tráfico  de  drogas  foi  suficientemente  provado.
[...]. II. O delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06 exige o dolo
de  associação  de  caráter  perene  com intuito  de  praticar  a
mercancia  proscrita.  A relação  de  coautoria  eventual  não
basta para demonstrar o vínculo associativo. [...]. O corréu é
primário  e  o  parquet  não  demonstrou  que  participa  de
associação criminosa ou faz da prática de ilícitos um meio de
vida. Faz jus à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da LAD.
lV.  Recurso  ministerial  desprovido.  Apelo  do  réu  provido
parcialmente  para  reduzir  as  penas.”  (TJDF  -  Rec
2014.01.1.178455-2 - Relª Desª Sandra de Santis - DJDFTE
20/10/2015, pág. 148).

Assim,  presentes  os  requisitos,  restam  configurados  os  tipos
penais dispostos na denúncia, impondo-se à defesa o ônus da prova, como dispõe o art.
156 do CPP,  da  qual não se desincumbiu,  já  que não logrou demonstrar,  de forma
satisfatória, que os apelantes não teriam cometido o crime de associação para o tráfico
de drogas, motivo pelo qual deve-se manter a sentença condenatória.

No que tange ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do
ECA), este deve prevalecer,  por ser presunção absoluta a corrupção, pois previsto em
lei, não tendo como conhecer diferente o fato ocorrido, quando o menor participa do
crime, em companhia de adultos, até porque, já restou evidentemente elucidado nos
autos, devendo ser mantida, também, tal condenação em concurso material com o crime
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de tráfico, previsto no art. 33 da Lei Antidrogas.

Portanto, diante das considerações supra expendidas, mantenho a
condenação dos apelantes, nos  termos postos na sentença atacada.

Ante o exposto, em harmonia com o Parecer da douta Procuradoria
de  Justiça,  NEGO  PROVIMENTO  ao  apelo,  mantendo  inalterada  a  sentença
condenatória.

É o meu voto.

Presidiu  a  Sessão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  Presidente  da  Câmara
Criminal  e  Revisor,  dele  participando  também  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Carlos Martins Beltrão Filho (Relator) e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente aos trabalhos o Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 21
(vinte e um) dias do mês de Junho do ano de 2016.

João Pessoa, 27 de Junho de 2016.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator


