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APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS.
33  E  35  DA  LEI  N°  11.343/2006.  CONDENAÇÃO.
INCONFORMISMO. ANÁLISE CONJUNTA DOS DOIS
APELOS.  MÉRITO.  PLEITO  PELA  ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  PROVAS.  PEDIDO  ALTERNATIVO
PARA  REDUÇÃO  DA  PENA.  INSUBSISTÊNCIA.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  INCONTESTES.
ACERVO  PROBATÓRIO  ROBUSTO.  CASAL PRESO
EM  FLAGRANTE  DELITO.  DEMONSTRAÇÃO  DO
VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL,  ORGANIZADO
E  DURADOURO PARA O  TRÁFICO.  PUNIÇÃO DE
CADA  FASE  DOSIMÉTRICA  FIXADA  NOS
PATAMARES  MÍNIMOS  PREVISTOS  EM  LEI.
INEXISTÊNCIA  DE  PREJUÍZO.  ATO
DISCRICIONÁRIO  DO  JULGADOR.  NÃO
INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO
PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006.
RÉUS QUE SE DEDICAM À ATIVIDADE CRIMINOSA.
VEDAÇÃO  EXPRESSA  EM  LEI.  RECURSOS
CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.  Se  o  fólio  processual  revela,  incontestavelmente,  a
materialidade  e  a  autoria,  ante  o  conjunto  de
circunstâncias  que  circundam os  apelantes,  diante  dos
esclarecedores elementos extraídos a partir da denúncia
anônima  e  dos  depoimentos  testemunhais,  há  que  se
considerar  correta  e  legítima  a  conclusão  de  que  a
hipótese contempla os fatos típicos narrados na denúncia,
os  quais  são  reprovados  pelos  arts.  33  e  35  da  Lei
11.343/06,  não  havendo  que  se  falar,  assim,  de
absolvição, por inexistência de provas.
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2.  Atualmente,  não  há  mais  dúvidas  de  que  pode  o
magistrado,  considerando  o  princípio  do  livre
convencimento motivado, fundamentar sua decisão com
base nas provas que lhe convierem à formação de sua
convicção, o que faz incidir também ao caso até mesmo
as meramente indiciárias.

3. Devem ser prestigiados os depoimentos dos policiais
que efetuaram as investigações em face dos apelantes e
que,  por  isso,  se  tornaram  testemunhas,  pois  são
indivíduos  credenciados  a  prevenir  e  reprimir  a
criminalidade,  não  tendo  interesse  em  acusar  e
incriminar  inocentes,  merecendo,  portanto,  o  crédito
devido até prova robusta em contrário.

4. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas,
não é necessário que o agente seja preso no momento
exato  da venda,  em contato  direto  com elas, bastando
que,  pelas  circunstâncias  e  condições  em  que  ele  se
encontra  nesse  submundo  delituoso,  se  chegue  à
configuração do ilícito pela sua simples destinação, qual
seja,  na  hipótese,  a  de  “vender”,  “expor  à  venda”  ou
“guardar”, haja vista que o tipo penal prevê 18 (dezoito)
núcleos que assinalam a prática da traficância. Então, a
adequação  da  conduta  a  uma  ou  várias  delas  torna
irrefutável  a  condenação,  mormente  por  se  tratar  de
crime  contra  a  saúde  pública,  envolvendo  perigo
abstrato,  em que  a  intenção do legislador  é  conferir  a
mais ampla proteção social possível.

5. Para perfazer o crime autônomo de associação para o
tráfico de drogas, é imprescindível que haja um animus
associativo,  isto  é,  um  ajuste  prévio  que  se  torne
habitual,  organizado e duradouro no sentido de formar
um vínculo associativo de fato,  em que os  envolvidos
andem  juntos,  dividindo  as  tarefas,  os  lucros  e  as
despesas da atividade ilícita, como aconteceu na presente
hipótese, visto que os acusados estavam amasiados e já
vinham coligados na atividade ilícita.

6. Se o Juiz aplicou o quantum da pena base no mínimo
legal, não há o que ser reformado tampouco se falar de
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prejuízo,  devendo,  assim,  ser  mantida  a  punição
sopesada na sentença.

7. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador
(mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena),
deve eleger o patamar punitivo ideal, valendo-se do seu
livre  convencimento  (discricionariedade),  embora  com
fundamentada  exposição  do  seu  raciocínio
(juridicamente vinculada).

8. Não há como incidir a causa de diminuição de pena
prevista no § 4° do art. 33 da Lei Antidrogas, quando o
quadro  sócio-delitivo  de  cada  acusado  demonstrar  a
dedicação à atividade criminosa.

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

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento aos recursos, nos termos do
voto do relator. Expeçam-se Mandados de Prisão.

RELATÓRIO

Perante  a  6ª  Vara  Mista  da  Comarca  de  Sousa/PB,  Lindoberto
Afonso da Silva, vulgo “Negão”, e Luciana Pereira da Cruz foram denunciados pela
prática dos crimes definidos nos arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006, em razão dos fatos
assim narrados na inicial acusatória de fls. 2-4:

“Noticiam os autos do inquérito policial em anexo que
no dia 05 de outubro de 2013, por volta de 02h00m, no
centro  da  cidade  de  Nazarezinho,  os  denunciados
guardavam drogas  com o fim de  comercialização sem
autorização e em desacordo com determinação legal  e
regulamentar.

Conforme se sobressai dos autos, a partir de informações
de  que  um  casal  vendia  drogas  no  centro  de
Nazarezinho,  uma  guarnição  da  polícia  militar  se
deslocou até o local e encontrou a segunda denunciada,
que informou o local onde a substância era escondida,
“numa areia por trás do Colégio Maria do Carmo”, e que
seu  companheiro,  primeiro  denunciado,  vendia  drogas
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aos  estudantes  desse  colégio.  Em  seguida,  realizadas
diligências, o primeiro denunciado foi encontrado.

Consta  dos  autos  que,  em  1°  de  outubro  de  2013,  o
primeiro denunciado pediu que fosse guardado na casa
da segunda denunciada um pacote contendo drogas. Ao
devolver o pacote para o primeiro denunciado, a segunda
denunciada o viu enterrar a substância.”

Laudo de Constatação Preliminar juntado à fl. 14 e Laudo Pericial
Definitivo de  Exame  Químico-Toxicológico  às  fls.  41-42,  com  resultado  definitivo
positivo para Cannabis Sativa Linneu – tetraidrocanabinol (“maconha”).

Denúncia recebida no dia 23.9.2014 (fl. 45).

Citados,  pessoalmente,  às  fls.  47fv  e  51-52fv,  os  denunciados
apresentaram,  em separado,  através  de  advogado  constituído  (fls.  50  e  54),  a  defesa
preliminar às fls. 48-49 e 53, ambas com rol de testemunhas.

Na audiência de instrução criminal, realizada de forma fracionada,
sempre através de gravações audiovisuais (DVDs de fls. 79 e 87), foram ouvidas apenas 2
(duas)  testemunhas  de  acusação  e  1  (uma)  de  defesa,  visto  as  outras  terem  sido
prescindidas pelas partes,  sendo, ao final,  procedido somente ao interrogatório do réu
Lindoberto Afonso da Silva, pois a corré Luciana Cruz não compareceu ao ato.

Concluída a instrução e oferecidas as alegações finais pelo Parquet
(fls. 88-93) e por cada Defesa (fls. 97-104 e 107-110), o MM. Juiz Philippe Guimarães
Padilha Vilar julgou procedente a denúncia, condenando os acusados Lindoberto Afonso
da Silva e Luciana Pereira da Cruz pela prática dos crimes definidos nos arts. 33 e 35 da
Lei n° 11.343/2006, c/c o art. 69 do Código Penal, quando fixou, em separado, a pena de
cada qual da seguinte forma (fls. 115-120fv):

1.) Para Lindoberto Afonso da Silva:
1.1.) Quanto ao crime do art. 33 da Lei n° 11.343/2006,
fixou a pena base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de
reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, exasperando-a de
1/6 (um sexto),  por reconhecer a causa de aumento do
art.  40,  III,  daquele  Diploma Antidrogas,  perfazendo a
pena  final  em  5  (cinco)  anos  e  10  (dez)  meses  de
reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

1.2.) Quanto ao crime do art. 35 da Lei n° 11.343/2006,
fixou a pena base no mínimo legal de 3 (três) anos de

Apelação Criminal nº 0006407-31.2013.815.0371                                                       Des. CMBF – Relator                 4



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, exasperando-a de
1/6 (um sexto), por reconhecer a causa de aumento do
art.  40,  III,  daquele Diploma Antidrogas,  perfazendo a
pena final em 3 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
e 735 (setecentos e trinta e cinco) dias-multa;

1.3.)  Por  incidência  do  concurso  material  (CP 69),  as
penas  foram  somadas,  totalizando  a  reprimenda
definitiva  de  9  (nove)  anos  e  4  (quatro)  meses  de
reclusão, no regime fechado, e 1.318 (hum mil trezentos
e dezoito) dias-multa à razão de um trigésimo do salário
mínimo vigente à época dos fatos.

2.) Para Luciana Pereira da Cruz:
2.1.) Quanto ao crime do art. 33 da Lei n° 11.343/2006,
fixou a pena base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de
reclusão  e  500  (quinhentos)  dias-multa,  aplicando,  em
seguida, a atenuante da menoridade, mas sem alterar tal
quantum provisório, ante o teor da Súmula n° 231 do E.
STJ. Na última fase, por reconhecer a causa de aumento
do art. 40, III, daquele Diploma Antidrogas, exasperou-a
no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), perfazendo a pena
final  em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa;

2.2.) Quanto ao crime do art. 35 da Lei n° 11.343/2006,
fixou a pena base no mínimo legal de 3 (três) anos de
reclusão  e  700  (setecentos)  dias-multa,  aplicando,  em
seguida, a atenuante da menoridade, mas sem alterar tal
quantum provisório, ante o teor da Súmula n° 231 do E.
STJ. Na última fase, por reconhecer a causa de aumento
do art. 40, III, daquele Diploma Antidrogas, exasperou-a
no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), perfazendo a pena
final em 3 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 735
(setecentos e trinta e cinco) dias-multa;

2.3.)  Por  incidência  do  concurso  material  (CP 69),  as
penas  foram  somadas,  totalizando  a  reprimenda
definitiva  de  9  (nove)  anos  e  4  (quatro)  meses  de
reclusão, no regime fechado, e 1.318 (hum mil trezentos
e dezoito) dias-multa à razão de um trigésimo do salário
mínimo vigente à época dos fatos.
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Diante da pena imposta aos acusados, não se procedeu à
análise dos arts. 44 e 77 do Código Penal (substituição da
pena  corporal  e  sursis penal),  sendo,  porém,  a  eles
concedido o direito de recorrerem em liberdade.

Inconformada, apelou a i. Defesa da acusada Luciana Cruz (fl. 122),
alegando, em suas razões (fls. 122-125), que a sentença deve ser reformada para absolvê-
la, sob a tese de que não há provas, nos autos, para promover uma condenação, e que, na
dúvida, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, até porque a acusada não teve
participação dolosa na conduta do companheiro, pois não o tinha denunciado até então
por  medo.  Também, aponta  a  falta  de  elementos  para  configurar  a  associação para  o
tráfico de drogas, ante a ausência do  animus associativo prévio entre os agentes para
formar a societas sceleris. De forma alternativa, roga pela revisão da dosimetria da pena.

Também, irresignada, recorreu a i. Defesa do réu Lindoberto Silva
(fls. 128), requerendo, em suas razões (fls. 129-134), a reforma da sentença para absolvê-
lo, em razão da inexistência de provas a ensejar uma condenação, pois sustenta que o
apelante é inocente, tanto que, além de negar as imputações que lhe foram atribuídas, não
foi encontrado cometendo nenhum crime, visto que a droga não estava em seu poder,
afirmando que ele não praticou os delitos da denúncia, que se baseou em meras suspeitas,
e que, na dúvida, deve incidir o princípio do in dubio pro reo. Alternativamente, roga pela
aplicação do redutor especial do § 4° do art. 33 da Lei Antidrogas.

Contrarrazões  às  fls.  138-140fv,  pugnando  o  Parquet pelo  não
provimento do apelo, para manter a sentença em todos os termos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 161-166).

Lançado o relatório (fl. 168-169fv), os autos seguiram para o douto
Juízo Revisor, que, com ele concordando, pediu dia para julgamento (fl. 170).

É o relatório.

VOTO

1. Do juízo de admissibilidade recursal:

Os dois recursos são tempestivos e adequados, eis que se tratam de
apelações em face de sentença penal condenatória, as quais foram interpostas dentro do
prazo legal de 5 (cinco) dias, além de não dependerem de preparo, por ser pública a
presente ação penal, consoante dispõe a Súmula n° 24 deste E. TJ/PB.
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Demais  disso,  em  observância  ao  amplo  efeito  devolutivo  da
apelação criminal  e  diante  da  similitude das  insurgências  dispostas  em cada recurso,
ainda mais porque os dois apelantes estão inseridos dentro do mesmo contexto fático-
probatório,  hei  de  apreciá-los  em  conjunto,  mas  seccionando  a  apreciação  de  cada
irresignação suscitada por ambos, no intuito de estender a análise de um em proveito do
outro, esgotando, assim, todos os pontos refutatórios levantados, bem ainda para manter a
unidade e credibilidade das decisões do Poder Judiciário, além de atender aos princípios
da economia e da celeridade processual.

Portanto, conheço de ambos os apelos.

2. Do mérito recursal:

Conforme  relatado,  os  apelos  interpostos  buscam  a  reforma  da
sentença de fls. 115-120fv para que os recorrentes sejam absolvidos, sob a mesma tese de
que não há provas, nos autos, de que eles praticaram os crimes de tráfico de drogas e de
associação  para  o  tráfico,  visto  que  os  elementos  angariados  não  servem  de  meios
probatórios aptos e que meros indícios ou presunções não são suficientes a ensejar uma
condenação, além de não ficar provado o vínculo subjetivo associativo, e que, na dúvida,
deve incidir o princípio do in dubio pro reo.

Alternativamente, rogam pela revisão da dosimetria da pena e pela
aplicação do redutor especial do § 4° do art. 33 da Lei Antidrogas.

Em que pesem os excelentes argumentos articulados por cada uma das
partes defensivas, razão não lhes assiste, consoante os fundamentos adiante delineadas.

2.1. Do pleito absolutório – ausência de provas:

De início, insta dizer que a sentença de fls.  115-120fv atendeu ao
teor do art. 381, III, do CPP1, por conter as indicações dos motivos fáticos e jurídicos que
ocasionaram  a  condenação  dos  apelantes,  perfazendo,  assim,  o  silogismo  esperado
(subsunção legal), de forma que não foi prolatada ao vazio do acaso.

O caso em comento é de fácil deslinde, não comportando maiores
delongas quanto à elucidação da autoria e da materialidade delitivas em face dos réus, eis
que  o  Juiz  a  quo prolatou  a sentença  objurgada  de  acordo  com os  aspectos  fáticos,
jurídicos e probatórios discorridos nos autos, de forma convincente à luz da legislação e da
jurisprudência  vigentes,  valendo-se,  primordialmente,  para  o  fim  condenatório,  das
palavras  e  acusações  mútuas  dos  dois  recorrentes  (fls.  8,  9  e  87),  dos  depoimentos
testemunhais (DVDs 79 e 87), além das demais provas documentais, deixando claro, pois,
1 Art. 381. A sentença conterá:

[...];
III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão.
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que os apelantes cometeram os crimes de tráfico de droga e de associação para o tráfico,
como lhes foram irrogados na denúncia (fls. 2-4) e no decreto punitivo (fls. 115-120fv).

Além  do  mais,  o  emérito  magistrado  seguiu  à  risca  a  linha
garantista  e  fez  uso  do  livre  convencimento  motivado disposto  no  art.  155 do CPP
(princípio da persuasão racional do juiz), talhando sua sentença com critérios objetivos e
dentro do ideal de justiça,  pois  bem sopesou os elementos do processo, consoante o
quadro fático que lhe foi apresentado, formando, assim, o seu juízo de valor, motivo pelo
qual não há que se falar de absolvição ou desclassificação, como pretendido pela defesa.

Ora, como é sabido, a interpretação do arcabouço probatório, para
fins de condenação, parte do somatório sistematizado dos elementos angariados ao longo
dos autos, podendo, assim, o juiz se valer, para formar seu convencimento, dos que foram
colhidos tanto do inquérito como da instrução, desde que todas as provas utilizadas, na
sentença, tenham sido submetidas ao crivo do contraditório, que ocorre em Juízo.

Isto é possível  porque o  nosso sistema de avaliação de provas é
orientado  pelo  princípio  da  persuasão  racional  do  juiz  (ou  do  livre  convencimento
motivado)  previsto  no  citado  art.  155  do  CPP,  em que  o  magistrado  da  causa  pode
fundamentar sua decisão conforme a convicção extraída do acervo probatório. In verbis:

CPP – “Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre
apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não  podendo  fundamentar  sua  decisão  exclusivamente
nos  elementos  informativos  colhidos  na  investigação,
ressalvadas  as  provas  cautelares,  não  repetíveis  ou
antecipadas.”

Na hipótese, as provas estão entrelaçadas e convergem em apontar,
retilineamente, para os apelantes como autores dos delitos em estudo, pois os elementos
colhidos no inquérito foram confirmados em Juízo, mediante o crivo do contraditório.

Ao caso, eis a jurisprudência pátria:

“Na  hipótese,  ao  contrário  do  que  fora  alegado  na
impetração,  a  condenação  encontra-se  embasada  não
somente em elementos colhidos na fase pré-processual.
Percebe-se referência a provas produzidas no inquérito,
devidamente  confirmadas  sob  o  crivo  do  contraditório
pela prova oral produzida em juízo.” (STJ – HC 161.145
– Rel. Min. Og Fernandes – DJE 31/05/2013, pág. 963)

“Este tribunal sufragou o entendimento no sentido de que
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"não há ilegalidade na utilização de provas realizadas na
fase  de  inquérito,  desde  que  confirmadas  pelas
produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório." (HC
160.222/MG,  Rel.  Min.  Vasco  Della  Giustina
(Desembargador  convocado  do  TJ/RS)  incidência  do
enunciado  nº  83  da  Súmula  desta  corte.  [...].”  (STJ  –
AgRg-AREsp 399.892/MG – Relª  Minª Maria Thereza
Assis Moura – DJE 11/04/2014)

“[...]  é  sabido  que  as  provas  produzidas  durante  o
inquérito policial devem ser rediscutidas e avaliadas sob
o crivo do contraditório, nos termos do art. 155 do CPP.
2 - Inexiste nulidade da decisão por basear-se em provas
inquisitoriais quando o Magistrado Singular fundamenta
o  decisum,  indicando  os  elementos  probatórios
recolhidos  em  juízo  que  formaram  o  seu  livre
convencimento, rejeitando, as teses defensivas.” (TJMG
– APCR 1.0431.09.049451-6/001 –  Rel.  Des.  Octávio
Augusto de Nigris Boccalini – DJEMG 24/01/2017)

Para  tanto,  quanto  à  materialidade  delitiva,  esta  se  encontra,
devidamente, comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 6-42), consubstanciado
pelo Auto de Apreensão e Apresentação (fl. 13), pelo Laudo de Constatação Preliminar à
fl. 14 e pelo Laudo Pericial Definitivo de Exame Químico-Toxicológico às fls. 41-42, os
quais atestaram o resultado positivo para THC (Tetraidrocanabinol), substância de efeitos
psicoativos da Cannabis Sativa Linneu (“maconha”).

Com relação à autoria, cumpre registrar que os apelantes não foram
presos pela polícia preventiva nas famosas rondas (patrulhamento ostensivo), mas, sim,
em razão de investigação decorrente de “denúncia anônima”, cujo conteúdo repassou a
informação de que tinha um “casal” vendendo drogas nas imediações do Colégio Maria
do Carmo, no centro de Nazarezinho/PB, Termo da Comarca de Sousa/PB, o que foi
confirmado com a prisão em flagrante deles em poder do produto ilícito (“maconha”).

Quero  com  essa  explanação  dizer  que  o  fato  de  preexistir  uma
denúncia  anônima  que  resultou  na  apuração  de  provável  traficância  realizada  pelos
apelantes, em que, durante o procedimento, ficou constatado que eles estavam interligados,
de forma estável e permanente, na venda de drogas, já é o bastante para configuração dos
crimes dos arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006, não havendo que se falar de absolvição.

De fato, a autoria desponta, cristalina e retilineamente, em face dos
apelantes, eis que a Polícia, ao receber a informação anônima, se dirigiu ao local indicado
em busca de um casal de traficante. Lá chegando, encontrou a ré Luciana, quando esta
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afirmou  que  quem  vendia  a  droga  era  seu  companheiro  Lindoberto,  conhecido  como
“Negão de Bastião”, e ela apontou o lugar onde a droga estava escondida, ou seja, enterrada
por trás  de  uma escola,  ocasião em que os policiais  a  desencavaram, encontrando um
pacote pequeno de maconha, que seria utilizado para ser revendido aos estudantes.

Ato contínuo, os policiais empreenderam diligências e conseguiram
localizar e prender o apelante Lindoberto em sua casa, quando ele, na Delegacia (fl. 9),
negou ser o proprietário da droga apreendida e disse que esta pertencia a corré Luciana,
bem como afirmou que não vende nem é usuário de entorpecentes.

Todos os dados fornecidos pela dedura anônima foram confirmados,
visto que apontou a existência de um casal de traficantes e do respectivo local onde a dupla
praticava a traficância, e que, encetadas as diligências, os policiais constataram a veracidade
de tais informações, pois se dirigiram ao lugar indicado e lá prenderam a apelante em
poder da droga, que estava enterrada, quando ela entregou o próprio companheiro como
vendedor de entorpecentes, ao passo que ele, também, atribuiu a ela dita pecha, havendo,
assim, acusações mútuas entre o prenunciado “casal de traficantes”, o que sedimenta a
coautoria dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei Antidrogas em face dos apelantes.

Para bem firmar as assertivas acima discorridas, mister se deter nas
palavras esclarecedoras prestadas, na Justiça, pelas testemunhas João Batista de Queiroga
Filho (DVD de fl. 79) e Pedro Herlândio Araújo da Silva (DVD de fl. 87), bem como as
da acusada Luciana Cruz colhidas na esferal policial (fl. 8), pois ela não foi interrogada
em Juízo por não ter comparecido ao ato (Termo de fl. 86).

A testemunha João Batista  de  Queiroga  Filho,  que participou da
prisão em flagrante dos réus, confirmou suas palavras ditas na delegacia e a narrativa da
denúncia, ao dizer que recebeu uma ligação anônima sobre a existência, no centro da
cidade, de um casal vendendo drogas. Ao chegar lá, a guarnição encontrou apenas uma
mulher, que, indagada, afirmou não ser traficante, mas sabia onde a droga se encontrava e
levou os policiais ao local, próximo a uma escola, quando a equipe escavou e retirou o
entorpecente da areia, tendo ela afirmado que a droga era de Lindoberto, com quem tinha
uma relação, e que ele a comercializava. A testemunha, também, disse que, por volta das
2h, efetuou a prisão de Lindoberto, que estava em casa e não houve nenhuma resistência
por parte dele. Falou, ainda, que o comentário é que Luciana é usuária de drogas.

Também  ouvida  perante  a  autoridade  judicial,  em  audiência
fracionada (DVD de fl.  87), a testemunha Pedro Herlândio Araújo da Silva, além de
confirmar seu depoimento prestado na esfera policial (fl. 7), corroborou, literalmente,
com as palavras da testemunha acima expostas, tendo dito, em suma, que a guarnição
abordou a apelante Luciana e esta disse aos policiais  que quem vendia a drogas era
Lindoberto, seu amásio, e, em seguida, ela mostrou onde a droga estava enterrada.
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Agora,  são  esses  os  reveladores  termos  prestados  pela  acusada
Luciana Pereira da Cruz na Polícia (fl. 8):

“estava com amizade com a pessoa de Lindoberto, porém
não tinha relacionamento afetivo com ele; QUE o genitor
da depoente não aprovava a amizade da depoente com
Lindoberto,  por  que  havia  informações  de  que
Lindoberto  vendia  drogas  em  Nazarezinho-PB,  mas  a
depoente não acreditava porque nunca tinha visto; QUE
na última terça-feira (01.10.2013) Lindoberto pediu para
a  declarante  guardar  um  pequeno  volume  em  sua
residência, tendo a depoente guardado sem sequer saber
o que era, sendo que o genitor da depoente viu e disse
para  a  depoente  devolver,  o  "pacote"  de  Lindoberto,
tendo a depoente devolvido no mesmo dia; QUE após a
depoente devolver o "pacote" para Lindoberto, a mesma
viu que Lindoberto enterrou o referido "pacote" em uma
areia  por  trás  do  Colégio  Maria  do  Carmo,  em
Nazarezinho -PB;  QUE ontem (04.10.2013),  por  volta
das  22:00  horas,  a  depoente  estava  no  Centro  de
Nazarezinho-PB,  quando  foi  procurada  pelos  policiais
militares da cidade, os quais queriam saber se a depoente
estava  vendendo  droga  com  Lindoberto,  tendo  a
depoente dito que não vendia droga, ocasião em que os
policiais  perguntaram do "pacote  que Lindoberto tinha
deixado com a depoente, foi quando a depoente afirmou
que  tinha  visto  Lindoberto  escondendo  o  referido
"pacote" e levou os policias até o local, onde os policiais
encontraram um saco com droga; QUE após encontrar a
droga, os policiais foram a procura de Lindoberto, lendo
localizado  o  mesmo,  prendido  e  trazido  para  esta
Delegacia; QUE a depoente afirma que não vende droga,
que  não  informou anteriormente  que  Lindoberto  havia
enterrado o "pacote" porque não sabia do que se tratava;
QUE  a  depoente  afirma  que  está  com  medo  de
Lindoberto  por  ter  "entregado"  o  mesmo;  QUE
Lindoberto está com raiva da depoente e, após ser preso,
passou  a  dizer  que  a  droga  encontrada  pelos  policias
pertence a depoente, fato este que não é verdade.”

Ao ser interrogado na Justiça (DVD de fl. 87), o réu Lindoberto da
Silva  negou as  acusações  que  lhe  foram feitas,  mas  afirmou que  vivia  "junto"  com
Luciana e que não sabia que ela traficava drogas, dizendo ser mentira o fato de lhe ter
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pedido para guardar a droga em sua casa, bem como o de tê-la enterrado depois que ela
lhe devolveu, além de não vigar o fato de ela não o ter denunciado por medo, afirmando
que não vende entorpecentes nem é viciado e que os policiais só lhe prenderam porque
Luciana  havia  falado  para  eles,  sem  nenhum  outro  motivo  maior,  asseverando  que
passou cerca de um mês com a acusada, mas que nunca a viu vender as drogas.

Nota-se  que,  ao  contrário  do  alegado  nos  apelos,  as  provas  dos
autos são fartas e elucidativas, visto existirem convincentes depoimentos testemunhais a
esclarecer  os  fatos  narrados  na  denúncia  (fls.  2-4),  os  quais  foram confirmados  na
instrução criminal (DVDs de fls. 79 e 87), sendo certo que, no dia 5.10.2013, por volta
das 2h, no centro da cidade de Nazarezinho/PB, os réus foram presos em flagrante, por
se associarem para vender, guardar e expor à venda maconha nas imediações do Colégio
Maria do Carmo, com fins de comercializá-la aos estudantes da referida escola.

Quanto à  testemunha da Defesa  ouvida em Juízo (fl.  87),  a  Srª.
Carla  Simone  Braga  Barbosa,  tentou  abonar  a  conduta  do  acusado,  mas  em  nada
contribuiu em favor dele.

Ora, todas as circunstâncias probantes dos autos se combinam, em
tudo, com aquilo dito na denúncia anônima, que dava conta de duas pessoas, ou melhor,
de um casal comercializando drogas nas redondezas de uma instituição de ensino, o que
reforça  as  provas  indiciárias,  no  sentido  de  que  os  acusados  Lindoberto  e  Luciana,
ambos amasiados e em conluio associativo, cometeram o crime de tráfico de drogas,
mormente porque um acusou o outro de ser dono da droga apreendida e, também, de ser
traficante, ao mesmo tempo em que cada qual se dizia inocente.

Ademais,  nessas  situações,  deve-se  prestigiar  as  declarações  dos
policiais que efetuaram a prisão em flagrante e que, por isso, se tornaram testemunhas, pois
são indivíduos credenciados a prevenir e reprimir a criminalidade, não tendo interesse em
acusar e incriminar inocentes, merecendo crédito até prova robusta em contrário. E outro
não é o entendimento dos nossos tribunais, inclusive, do E. STF:

“O  valor  do  depoimento  testemunhal  de  servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia  do  contraditório  -  reveste-se  de  inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever
de ofício, da repressão penal.” (STF, HC 73.518/SP, Rel.
Min. Celso de Mello, j. 26.03.96, DJU 18.10.96).

“Prova  –  Testemunha  –  Depoimentos  de  policiais  que
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realizaram  o  flagrante,  colhidos  no  auto  de  prisão  e
reafirmados  em  juízo  com  plena  observância  do
contraditório  –  Idoneidade.  [...]  É  idônea  a  prova
testemunhal  colhida  no  auto  de  prisão  em  flagrante  e
reafirmada  em  juízo,  com  plena  observância  do
contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de
policiais que realizaram o flagrante” (STJ - RT 771/566).

Tais circunstâncias convergem no sentido de remontar o nexo de
causalidade  incriminador,  interligando as condutas  praticadas  pelos  apelantes com os
resultados,  ficando  fácil  perceber  a  coexistência  de  meios  suficientes  ao  fim
condenatório, até porque, in casu, houve o flagrante delito, com a apreensão de drogas
em poder dos réus, além de haver testemunhas presenciais.

Por oportuno, não se pode olvidar que o ônus da prova, no sentido
de que os acusados não traficavam drogas, cumpria a Defesa.

A combativa Defesa tenta, a todo custo, mas em vão, descredenciar
os termos da denúncia, sustentando,  data venia, uma tese de inocência sem nenhuma
sustância e que vai de encontro a todo o arcabouço probante dos autos.

Ora,  para  a  caracterização do crime  de  tráfico  de  drogas,  não  é
necessário que o agente seja preso no momento exato da venda,  bastando que,  pelas
circunstâncias e condições da apreensão dos entorpecentes, se chegue à configuração do
ilícito pela sua destinação, qual seja, na presente hipótese, a de “vender”, “expor à venda”
ou “guardar”, já que o tipo penal prevê várias condutas que assinalam a traficância.

Isto porque o delito previsto no art. 33 da Lei de Antidrogas encerra
um vasto rol de figuras típicas. A simples adequação da conduta dos acusados a uma
delas (in casu, “vender”, “expor à venda” ou “guardar”), torna irrefutável a condenação
nas sanções impostas, notadamente, pela razão de que se trata de crime contra a saúde
pública, envolvendo perigo abstrato, em que a intenção do legislador é conferir a mais
ampla proteção social possível.

Eis o teor do art. 33 da Lei n/ 11.343/2006:

“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:
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Pena  -  reclusão  de  5  (cinco)  a  15  (quinze)  anos  e
pagamento  de  500  (quinhentos)  a  1.500  (mil  e
quinhentos) dias-multa.” (negritei)

Observem-se a jurisprudência:

“TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO  -  DISPENSABILIDADE  DE  PROVA DE
ATOS DE COMÉRCIO PARA A CARACTERIZAÇÃO
DO  DELITO  -  CONJUNTO  PROBATÓRIO  QUE
AUTORIZA  A  CONDENAÇÃO.  É  inquestionável  a
existência  do  tráfico,  se  o  réu  é  preso  em  flagrante,
trazendo  consigo  dezenove  pedras  de  crack,  mormente
porque a prova da mercancia não se faz apenas de maneira
direta, mas, também, por indícios e presunções que devem
ser  analisados  sem  nenhum  preconceito,  como  todo  e
qualquer  elemento  de  convicção.  [...].”  (TJMG  –  AP
1.0598.09.018771-0/001 – Rel. Des. Judimar Biber).

Quanto ao crime do art. 35 da Lei n° 11.343/2006, restou provado
que os recorrentes, além de viverem amasiados, praticavam juntos o tráfico de drogas, de
forma organizada, estável e permanente no centro da Cidade de Nazarezinho/PB, já que
ficaram demonstrados, com a certeza necessária, os pressupostos de sua configuração:

a) existência de dois ou mais infratores;
b)  existência  do  critério  de  estabilidade,  organização,
permanência e habitualidade (animus associativo);
c) a reiteração ou não jungido e estreitamente vinculado à
finalidade delituosa específica;
d) delimitação do crime autônomo de associação somente
com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da
mesma Lei.

Para  perfazer  o  crime autônomo de  associação para  o  tráfico  de
drogas, é imprescindível que haja um animus associativo, isto é, um ajuste prévio que se
torne habitual, organizado e duradouro no sentido de formar um vínculo associativo de
fato, em que os envolvidos andem juntos, dividindo as tarefas, os lucros e as despesas da
atividade ilícita, como aconteceu na presente hipótese, visto que as provas dos autos dão
conta que os acusados já vinham coligados nessa atividade ilícita a certo tempo.

A vontade de se associar deve ser apartada da vontade necessária à
prática do crime visado (arts. 33, caput e § 1°, e/ou 34 da Lei Antidrogas), pois havendo
convergência ocasional de vontades, excluído estará tal crime, o que não é o caso.
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Para melhor compreender o delito em comento, vale trazer a lição
do  criminalista  Guilherme  de  Souza  Nucci  (in Leis  Penais  e  Processuais  Penais
Comentadas. São Paulo: RT, 2012, p. 784), que assim nos ensina:

“Análise do núcleo do tipo: associarem-se (reunirem-se,
juntarem-se) duas ou mais pessoas com a finalidade de
praticar  (realizar,  cometer)  os  crimes  previstos  nos
artigos 33, caput, e § 1°, e 34 da Lei 11.343/2006. É a
quadrilha  ou  bando  específica  do  tráfico  ilícito  de
entorpecentes.  Em  nosso  entendimento,  cuida-se  de
delito equiparado a hediondo, como os artigos 33 e 34
(artigos arts. 12 e 13 da Lei 6.368/76), pois a associação
criminosa tem justamente essa finalidade, vale dizer,  o
tráfico.  Demanda-se  a  prova  de  estabilidade  e
permanência da mencionada associação criminosa.”

Também, o citado doutrinar aponta ser imprescindível a presença do
elemento subjetivo específico, sem o qual não resta configurado o crime de associação
para o tráfico. Veja-se (Ob. cit., p. 785.):

“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.”

No mesmo sentido, é o direcionamento jurisprudencial, inclusive do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“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  de  drogas.  Art.  35  da  Lei  n.  11.343/2006,  é
imprescindível  a  demonstração  da  associação  estável,
permanente e duradoura de duas ou mais pessoas para o
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fim de reiteradamente  praticar  os  crimes  previstos  nos
arts.  33  e  34  da  referida  Lei.  No caso,  tal  mister  não
restou demonstrado à luz dos fatos narrados na denúncia,
o que impõe, por certo, o reconhecimento da absolvição
do  réu.  Precedentes.”  (STJ  -  HC  271.723/MG  -  Rel.
Desig. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 02/05/2014)

“O delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 não se
configura  diante  de  associação  eventual,  mas  apenas
quando estável e duradoura, não se confundindo com a
simples coautoria. Precedentes. 2. No caso dos autos, em
nenhum  momento  foi  feita  referência  ao  vínculo
associativo  permanente  porventura  existente  entre  os
agentes,  mas apenas àquele que gerou a acusação pelo
tráfico em si.  Inviável, pois, manter a condenação pela
associação,  pois  meramente  eventual.  3.  Ordem
concedida para se excluir da condenação a figura do art.
35  da  Lei  nº  11.343/06.”  (STJ  -  HC  149330/SP,  Rel.
Ministro Nilson naves – DJE 28/06/2010).

“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
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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)

Dessa forma, se o álbum processual revela, incontestavelmente, a
materialidade e a autoria dos dois delitos, em adição ao conjunto de circunstâncias que
permearam os acusados durante a prática ilícita detectada, há que se considerar correta e
legítima a conclusão de que os autos contemplam os fatos típicos reprovados pelos arts.
33 e 35 da Lei n° 11.343/06, não havendo que se falar de absolvição.

2.2. Da pretensão pela redução da pena:

Em não acolhendo o pleito  pela  absolvição,  os  apelantes  rogam,
subsidiariamente,  pela revisão da pena aplicada e pela possibilidade de incidência do
redutor especial previsto no § 4° do art. 33 da Lei n/ 11.343/2006.

A mencionada pretensão não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a fixação da pena é questão que
se  insere  na  órbita  de  convencimento  do  magistrado,  no  exercício  de  seu  poder
discricionário  de  decidir,  resguardando-o,  então,  quanto  à  quantidade  que  julga
suficiente  na  hipótese  concreta,  para  a reprovação e prevenção do crime,  desde que
observados  os  vetores  insculpidos  nos  arts.  59  e  68  do  Código  Penal  e  os  limites
estabelecidos pela norma penal.

Já decidiu o Colendo Supremo Tribunal Federal – STF:

“A  dosimetria  da  pena  é  matéria  sujeita  a  certa
discricionariedade  judicial.  O  Código  Penal  não
estabelece  rígidos  esquemas  matemáticos  ou  regras
absolutamente objetivas para a fixação da pena.” (STF –
HC 113.723 – Relª Ministra Rosa Weber, DJe 04.12.13)

Vislumbra-se da doutrina do mestre Guilherme de Souza Nucci (in
Código penal comentado. 9. ed. Rev., atual e ampl. São Paulo: RT, 2012. p. 388):
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“O  juiz,  dentro  dos  limites  estabelecidos  pelo  legislador
(mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve
eleger  o  quantum  ideal,  valendo-se  do  seu  livre
convencimento  (discricionariedade),  embora  com
fundamentada  exposição  do  seu  raciocínio
(juridicamente vinculada).”

Agora,  colhe-se  das  lições  de  Alberto  Silva  Franco e  outros  (in
Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial – Parte Geral. 7. ed., vol. 1, São Paulo:
Revista dos Tribunais, pág. 1.025 e 1.026):

"A fixação da  pena dentro das balizas estabelecidas pelas
margens penais constitui, conforme o art. 59 do CP, uma
tarefa que o juiz deve desempenhar de modo discricionário,
mas  não  arbitrário.  O  juiz  possui,  no  processo
individualizador  da  pena,  uma  larga  margem  de
discricionariedade, mas não se trata de  discricionariedade
livre  e,  sim,  como anota  Jescheck  (Tratado  de  Derecho
Penal,  vol.  II/1191,  1981),  de  discricionariedade
juridicamente vinculada, posto que está preso às finalidades
da pena e aos fatores determinantes do 'quantum' punitivo”.

Para  melhor  análise  do  pleito,  insta  salientar  que  o  preceito
secundário do crime de tráfico de drogas estabelece a pena de reclusão de 5 (cinco) a 15
(quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. Já o
do crime de associação para o tráfico delimita a pena de reclusão de 3 (três) a 10 (dez)
anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Perlustrando a dosimetria da pena disposta na sentença de fls. 115-
120fv, observa-se que não há nenhuma censura, pois o MM Juiz monocrático atendeu,
literalmente, aos comandos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, eis que dimensionou a
punição de cada recorrente nos patamares mínimos previstos na lei, tanto que cada qual
teve o mesmo quantum punitivo, não havendo, assim, nenhum prejuízo para eles.

Na  verdade,  a  meu  sentir,  vejo  que  a  punição  fixada  para  cada
recorrente  restou  por  demais  vantajosa,  visto  que  deveriam  ter  sido  consideradas
negativas  (desfavoráveis),  na  1ª  fase  dosimétrica,  as  circunstâncias  judiciais  da
culpabilidade,  circunstâncias  e  consequências  do  crime,  pois  os  clientes  dos  réus  se
tratavam de jovens estudantes (crianças e adolescentes), presas fáceis, em plena formação
física, hormonal, psicológica e mental, quando é sabido que as drogas os tornam pessoas
antissociais,  insensíveis  e  alheias  à  moral  e  aos  bons  costumes,  muitas  vezes  se
transformando em “zumbis”, além dos transtornos irreversíveis nos laços familiares. Por
tais razões, as condutas covardes dos apelantes mereceriam maior reprimenda.
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Na 3ª fase do crime de tráfico, o Juiz, com acerto, não aplicou para
cada apelante o redutor especial previsto no § 4° do art. 33 da Lei n° 11.343/06,  por
reconhecer que ambos se dedicavam à atividade criminosa, já que estavam juntos, como
casal, e “associados” na prática da traficância. Eis o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 33 [...]:

§  4°  Nos  delitos  definidos  no  caput  e  no  §  1°  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.” (negritei)

Por  todo  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça,  nego provimento aos dois apelos, para manter a sentença tal
como lançada.

Expeçam-se Mandados de Prisão.

É o meu voto.

A cópia deste acórdão serve de ofício para as comunicações judiciais.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Arnóbio Alves
Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele participando, além de mim, Relator, o
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, Revisor.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco
Sagras 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 15
(quinze) dias do mês de agosto do ano de 2017.

João Pessoa, 18 de agosto de 2017.

Des. Carlos Martins Beltrão FilhoDes. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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