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APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTE  E  ASSOCIAÇÃO  PARA  O
TRÁFICO.  CONDENAÇÃO.  APELO
DEFENSIVO.  PRELIMINAR.  NULIDADE  DA
SENTENÇA.  AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE
TESE FORMULADA EM SEDE DE ALEGAÇÕES
FINAIS.  APONTADA  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO  NA  DECISÃO  QUE
RECEBEU  A  DENÚNCIA.  DECISÃO  DE
NATUREZA  INTERLOCUTÓRIA.
PRESCINDIBILIDADE  DE  FUNDAMENTAÇÃO.
MATÉRIA DISCUTIDA DURANTE  A  FASE  DE
INSTRUÇÃO, EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
PRELIMINAR REJEITADA.

Conforme  reiterada  jurisprudência  do  Superior
Tribunal  de  Justiça  e  na  esteira  do
posicionamento  adotado  pelo  Supremo  Tribunal
Federal,  consagrou-se  o  entendimento  da
inexigibilidade  de  fundamentação  complexa  no
recebimento  da  denúncia,  em  virtude  de  sua
natureza  interlocutória,  não  se  equiparando  à
decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da
Constituição Federal.

MÉRITO.  ABSOLVIÇÃO.  INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.  ACERVO  PROBATÓRIO
SUFICIENTE  COM  RELAÇÃO  AO  TRÁFICO.
CRIME  DE  ASSOCIAÇÃO  PARA O  TRÁFICO.
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AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DA
EXISTÊNCIA  DE  VINCULO  PERMANENTE  E
ESTÁVEL ENTRE OS AGENTES. ABSOLVIÇÃO
IMPERIOSA.  DOSIMETRIA.  PENA-BASE
AFASTADA  DO  MÍNIMO  LEGAL.
EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA.  NATUREZA E
QUANTIDADE  DA  DROGA  APREENDIDA.
PEDIDO  DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO.  IMPOSSIBILIDADE.  MODUS
OPERANDI QUE INDICA A CONTRIBUIÇÃO DO
APELANTES  A  ATIVIDADES  CRIMINOSAS.
READEQUAÇÃO DO REGIME. EXTENSÃO, EX
OFFÍCIO, DOS EFEITOS DO RECURSO PARA
CORRÉ  QUE  NÃO  APELOU.  PROVIMENTO
PARCIAL.

Demonstradas, pelo Ministério Público, a autoria
e a materialidade relativas ao delito de tráfico de
entorpecentes, e não tendo a defesa apresentado
elementos sólidos para eventual acolhimento da
tese levantada,  deverá  ser  mantida  a  sentença
condenatória.

O crime de Associação para o Tráfico, delineado
no  artigo  35  da  Lei  n.  11.343/06,  exige  à  sua
configuração  o  caráter  de  estabilidade  e  de
permanência  no  comércio  ilícito  de
entorpecentes,  de  modo  que  não  restando
caracterizado o delito em apreço, a absolvição é
pedida que se impõe.

Estando  a  pena  bem  aplicada  conforme  as
determinações  legais,  não  há  como  aplicar  a
reprimenda no patamar mínimo.

Não há como conceder a aplicação da minorante
do tráfico privilegiado, tendo em vista que muito
embora  os  apelantes  preencham  os  dois
primeiros  requisitos,  a  quantidade  de  droga
transportada  e  o  modus  operandi  evidenciam
que  os  recorrentes  se  dedicavam,  ao  menos
individualmente,  a  atividades  criminosas,
impossibilitando a aplicação do privilégio

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,

Desembargador João Benedito da Silva
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DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  AOS  APELOS  PARA  AFASTAR  A
CONDENAÇÃO  PELO  CRIME  DE  ASSOCIAÇÃO  PARA O  TRÁFICO  E,
TAMBÉM,  ESTENDER  SEUS  EFEITOS  À  CORRÉ,  NÃO  APELANTE,
JOCEANE,  MANTIDA A CONDENAÇÃO  PELO CRIME DE TRÁFICO DE
ENTORPECENTES E O REGIME PRISIONAL FIXADO NA SENTENÇA, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Márcio César Paz

da  Silva  (fl.  843),  Antônio  Sucupira  Sobrinho (fl.  844)  e  César  Braga

Rodrigues (fl.  845)  contra sentença prolatada pelo  Juízo de Direito da 6ª

Vara  Mista  da  Comarca  de  Sousa (fls.812/831)  que  condenou  os  dois

primeiros recorrentes, cada um, a uma pena de 9 (nove) anos e 1 (um) mês

de reclusão, além de 1.282 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos

arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06; e o terceiro apelante a uma pena de  10

(dez)  anos,  1  (um) mês e  15 (quinze)  dias  de  reclusão,  pelas  mesmas

práticas delitivas, todos em regime inicialmente fechado.

Os apelantes, em suas razões recursais (fls. 884/891; 908/914; e

916/930), de um modo geral, pugnam, em caráter preliminar, pela nulidade da

decisão que recebeu a denúncia.  No  mérito,  suplicam pela absolvição ou,

subsidiariamente,  pela  redução  das  reprimendas  estatais  que  lhes  foram

impostas.

Em  contrarrazões  (fls.892/944  e  935/941),  a  Promotoria  de

Justiça pugna pelo desprovimento do recurso, no sentido de que seja mantida

a decisão contestada.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, no qual o Procurador

José Roseno Neto opina pelo improvimento do recurso (fls. 944/944).

É o relatório.

Desembargador João Benedito da Silva
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VOTO

Consta  dos  autos  que  o  representante  do  Ministério  Público

denunciou Márcio César Paz da Silva, vulgo “CESAR CABEÇÃO”;  Antônio

Sucupira  Sobrinho,  vulgo  “TOINHO”; e  César  Braga  Rodrigues,  ora

apelantes, além de Joceane dos Santos Gomes, como incursos nas sanções

penais dos arts. 33; 35; e 40, inc. V, todos da Lei nº 11.343/06.

Infere-se da inicial que,  no dia 27/10/09, por volta das 18h, os

acusados Antônio Sucupira e Mário César foram presos em flagrante, nas

imediações do Município de Marizópolis, quando transportavam droga do tipo

CRACK  para  a  cidade  de  Cajazeiras,  com  o  intuito  de  entregar  o

entorpecente à corré Joceane, a qual estaria comandado o tráfico de drogas

nessa cidade, a mando de NENA, seu esposo,

A peça inaugural narra que a Polícia Federal tomou ciência da

empreitada delituosa e montou uma barreira policial na cidade de Marizópolis,

para realizar a prisão dos acusados e a apreensão dos entorpecentes.

Prossegue narrando a exordial acusatória que, por volta das 18h,

o veículo conduzido por TOINHO e CÉSAR CABEÇÃO foi parado na barreira

policial. Durante a realização de buscas, foi encontrado mais de 1 (um) quilo

de  CRACK  no  interior  do  automóvel,  entorpecente  que  seria  destinado  a

JOCEANE.

Dando continuidade à operação, os policiais se deslocaram até a

residência de Joceane, onde encontraram uma  quantidade expressiva de

CRACK (300g), além de duas balanças de precisão e R$ 8.000,00 (oito mil

reais), dinheiro esse que, segundo a peça pórtica, seria destinado a pagar pela

droga trazida pro TOINHO.

Quanto à participação do denunciado  César Braga, a denúncia

descreve que este foi contratado por Joceane para receber a droga que foi
Desembargador João Benedito da Silva
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apreendida.

Conforme se dessume das peças policiais, César Braga foi preso

em flagrante,  no  posto  Papa-Léguas,  no  momento  em que  foi  receber  os

entorpecentes trazidos por TONHO e CÉSAR CABEÇÃO.

A materialidade do delito  restou consubstanciada pelo Auto de

Apreensão (fl.25), Laudo de Constatação da Natureza da Substância(fl. 24).

Devidamente  instruído  o  feito,  veio  o  juízo  sentenciante  a

condenar todos os 4 acusados pelas práticas dos delitos esculpidos nos

arts. 33 e 35 da Lei Antidrogas, e absolvê-los do crime capitulado no art. 40 da

referida norma penal.

Irresignados,  os acusados  Márcio César Paz da Silva, Antônio

Sucupira  Sobrinho  e  César  Braga  Rodrigues  vêm pugnar  pela  reforma do

decisum.

O  primeiro apelante - Márcio César Paz da Silva  pugna pela

absolvição quanto ao delito de associação ao tráfico. Requer, ainda, a redução

da pena-base quanto o crime de tráfico de drogas, e o reconhecimento da

minorante disposta no art. 33, §4º, da Lei nº 11.434/06.

Já  o  segundo recorrente  -  Antônio  Sucupira  Sobrinho,  em

caráter  preliminar, suplica pela nulidade da sentença, por não haver, o juízo

primevo, apreciado pedido postulado em sede de alegações finais. No mérito,

formulou seu pleito na mesma diretriz que o primeiro requerente.

Por sua vez, o  terceiro suplicante -  César Braga Rodrigues

pugnou  pela  absolvição  de  ambos  os  delitos  pelos  quais  fora  condenado.

Subsidiariamente, assim como os demais recorrentes, pleiteou pela redução

da reprimenda estatal.

Desembargador João Benedito da Silva
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Antes de nos debruçarmos sobre a análise do presente recurso,

se faz mister  esclarecer  que,  apesar  de não restar  certificado no bojo dos

autos que a sentença condenatória transitou em julgado para a corré Joceane

dos Santos Gomes, verifica-se que  a causídica, que patrocinou sua defesa,

foi intimada  do teor do  decisum  em 16/10/2015 (fl.  840);  e que a  própria

acusada  também  foi  intimada,  pessoalmente, em  03/11/2015  (fl.  877),

deixando, contudo, transcorrer o prazo sem interpor recurso. 

Esclarecido tal ponto, passemos a analisar cada um dos pleitos

formulados pelos suplicantes.

1. DA PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA

O acusado  Antônio Sucupira Sobrinho,  ora 2º apelante, vem

pugnar,  preliminarmente,  pela  nulificação  da  sentença  prolatada  pelo  juízo

primevo. Para tal, aduz que o magistrado não apreciou pedido formulado em

sede  de  alegações  finais,  que  se  insurgia  contra  a  alegada  ausência  de

fundamentação da decisão que recebeu a denúncia ofertada pelo Parquet.

Verifica-se  que,  de  fato,  o  magistrado  sentenciante  não  se

manifestou explicitamente acerca da preliminar  aventada pelo acusado,  em

sede de alegações finais.  Não obstante, não há que falar  em nulidade do

decisum.

É que não há que falar em nulidade da sentença se o raciocínio

lógico exposto na decisão condenatória revela argumento que contraria  a tese

defensiva  apresentada  em  sede  de  alegações  finais.  Nessa  diretriz,  se  a

sentença  encerra  conclusão  inconciliável  com a  tese  preliminar  sustentada

pela defesa, não há que se falar em qualquer nulidade. 

De outra banda,  conforme é cediço,  o  ato de recebimento  da

denúncia  não se  equipara  a  decisão judicial  para  efeito  do  art.  93,  IX,  da

CF/88, sendo, pois, prescindível a sua fundamentação
Desembargador João Benedito da Silva
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Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou tal

entendimento:

PROCESSO  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM
HABEAS  CORPUS.  ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41
DO  CPP.  AUSÊNCIA  DE  CERCEAMENTO  DO
DIREITO DE DEFESA. DECISÃO QUE RECEBE A
DENÚNCIA.  DESNECESSIDADE  DE
FUNDAMENTAÇÃO PROFUNDA OU EXAURIENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de inépcia
da denúncia deve ser analisada de acordo com os
requisitos  exigidos  pelos  arts.  41  do  código  de
processo penal e 5º, LV, da cf/1988. Portanto, a peça
acusatória deve conter a exposição do fato delituoso
em  toda  a  sua  essência  e  com  todas  as  suas
circunstâncias, de maneira a individualizar o quanto
possível  a  conduta  imputada,  bem  como  sua
tipificação, com vistas a viabilizar a persecução penal
e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo
réu.  Nesse  sentido:  RHC  56.111/pa,  Rel.  Ministro
Felix  Fischer,  quinta  turma,  dje  1º/10/2015;  RHC
58.872/PE, Rel. Ministro gurgel de faria, quinta turma,
dje  1º/10/2015;  RHC  28.236/PR,  Rel.  Ministro  nefi
Cordeiro, sexta turma, dje 1º/10/2015. 2. Na hipótese,
a  inicial  acusatória  preenche  os  requisitos  exigidos
pelo  art.  41  do  CPP,  porquanto  descreve  que  a
conduta  atribuída  ao  ora  recorrente,  com  vistas  a
viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla
defesa  e  do  contraditório.  3.  Conforme  reiterada
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e
na  esteira  do  posicionamento  adotado  pelo
Supremo  Tribunal  Federal,  consagrou-se  o
entendimento  da  inexigibilidade  de
fundamentação  complexa  no  recebimento  da
denúncia,  em  virtude  de  sua  natureza
interlocutória,  não  se  equiparando  à  decisão
judicial  a  que  se  refere  o  art.  93,  IX,  da
Constituição Federal. 4. No caso dos autos, em que
pese  a  sucinta  fundamentação,  não  há  falar  em
nulidade  da  decisão  em  que  recebeu  a  denúncia
após a verificação do preenchimento dos requisitos
do art. 41 do CPP e a ausência das hipóteses do art.
395 do CPP. 5. Recurso ordinário não provido. (STJ;
RHC  78.355;  Proc.  2016/0297311-3;  BA;  Quinta
Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 26/05/2017)

Desse modo, a não apreciação da tese preliminar por parte do

Desembargador João Benedito da Silva
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magistrado, não implicou em nenhum prejuízo à defesa, posto que, conforme

visto,  não  há  nenhuma irregularidade  na  decisão  que  recebeu  a  denúncia

ofertada pelo órgão acusatório.

Outrossim, diante da apontada a omissão, a defesa do acusado

poderia ter se insurgido através de embargos de declaração, o que, contudo,

não o fez.

Ademais,  a  referida  insurgência  defensiva  já  foi  suscitada

anteriormente, por meio do Habeas Corpus nº 037.2009.004484-5/005, sendo

rechaçada pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça. Na ocasião, este

Órgão  Jurisdicional  Ad  quem,  ao  apreciar  o  referido  remédio  heroico  que

tramitou sob a relatoria do Exmo. Des.  Arnóbio Alves Teodósio, denegou a

ordem impetrada, conforme se verifica do excerto do Acórdão, que transcrevo

a seguir (fls. 669/675):

“(...)  Pretende  o  impetrante  a  nulidade  do
procedimento  criminal,  em  razão  da  ausência  de
fundamentação do despacho que recebeu a denúncia.
Entretanto,  como  cediço,  ante  a  sua  natureza,  de
mera  decisão  interlocutória  que  opta  ou  não  pela
admissão  da  ação  penal  proposta,  o  despacho
recebedor  da  denúncia  dispensa  substancial
fundamentação. (...)”

Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.

2. DO MÉRITO.

2.1  DO  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO  PARA  O  CRIME  DE  TRÁFICO  DE

ENTORPECENTES.

Irresignado contra a referida decisão, o 3º recorrente, o acusado

César  Braga  Rodrigues, vem  pugnar  pela  absolvição  quanto  ao  delito

capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Para tal, a defesa argumenta que o acoimado, por trabalhar de

motoboy,  foi  contratado  para  buscar  uma  encomenda  em  um  posto  de

combustíveis, contudo, desconhecia a natureza ilícita daquela “encomenda”.

Ao ser interrogado pelo juízo monocrático, o acusado relatou o

seguinte:

“(...) que não é verdadeira a acusação de tráfico de
drogas e associação ao tráfico
[…]
que  não  estava  no  posto  quando  os  policiais
chegaram,  que  recebeu  uma ligação  acreditando
ter sido dos policiais federais o chamando até o
posto,  não  dizendo  para  quê.  Que  ao  chegar  ao
posto,  se dirigiu até as bombas de gasolina porque
era  costume  os  frentistas  lhe  chamarem.  Que  a
polícia chegou já o mandando deitar e pegaram seu
celular dizendo que a casa tinha caído e mostrando o
acusado Toinho que já estava preso. Que conhece
Joceane só de vista, não tendo contato com esse
povo. Ela e seus parentes. Que Joceane não ligou
para o interrogado pedindo para que ele fosse buscar
uma encomenda no posto papa-léguas. Que Joceane
nunca o chamou para fazer corrida. Que não confirma
o depoimento prestado na esfera policial (...)”

Entretanto, a tese defensiva apresentada pelo acusado não se

coaduna com a versão apresentada pelos policiais federais que participaram

da operação.

Em  sede  inquisitiva,  o  Agente  de  Polícia  Federal  Lídio  Meira

Filho, relatou que o acusado Antônio Sucupira confirmou que  César Braga

Rodrigues era a pessoa responsável por intermediar a entrega da droga (fls.

09/10):

“(...) Que Toinho informou que a droga iria realmente
ser destinada a Nena, o que confirmou a informação
inicial. Que Toinho disse que iria realizar a entrega no
posto de combustíveis da entrada de Cajazeiras. Que
a equipe se deslocou até o posto. Que pouco depois
chegou  o  mototaxista  no  posto  sendo  detido
pelos  policiais.  Que,  neste  momento,  Toinho

Desembargador João Benedito da Silva
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confirmou ser o mototaxista que se aproximara, o
responsável  pela  entrega da  droga a  pessoa de
Nena (...)”

Durante a fase judicial, a referida testemunha ratificou o teor do

relato em epígrafe, asseverando que, durante o momento da prisão, o acusado

Antônio Sucupira afirmou que o mototaxista que se aproximou do veículo, o

corréu César Braga, era o responsável pela entrega da droga ao indivíduo

conhecido por “NENA” (fls. 650/652).

Quanto aos demais recorrentes, ao serem interrogados em juízo

(fls.  436/439), confessaram  a  prática  do  crime  de  tráfico  de  drogas,

contudo, negaram a prática do delito de associação para o tráfico (alegações

estas que analisaremos mais adiante, no momento adequado), asseverando

que não conheciam o censurado César Braga e a corré Joceane dos Santos

Gomes. Não obstante, durante a fase inquisitória, Antônio Sucupira Sobrinho,

ao ser interrogado pela autoridade policial (fls. 17/18), afirmou, ao ser preso,

que o réu César Braga estava no posto de combustível para receber a

droga transportada:

“(...)  Que  o  interrogado  informou  para  os  policiais
federais que a droga encontrada seria entregue a uma
pessoa de confiança de 'NENA' no posto de gasolina
na entrada da cidade de Cajazeiras/PB; que, diante
desses fatos e em ato contínuo se deslocaram até o
referido  posto  e  encontraram  na  localidade  o
mototaxista  CÉSAR que já se encontrava no lugar
esperando  a  chegada  do  interrogado;  que,  após
chegar  ao  posto  de  gasolina,  o  mototaxista  se
aproximou do veículo para receber a droga quando
foi abordado pelos policiais federais  (...)”

Percebe-se, portanto, que a versão apresentada pelo denunciado

César Braga Rodrigues demonstra-se pálida, inverossímil e não se coaduna

com os demais elementos do arcabouço probatório, haja vista que o mesmo já

se  encontrava  no  posto  de  combustíveis  antes  mesmo  da  chegada  dos

policiais ao local, além de ter se aproximado do veículo para receber a droga,

conforme relatado pelos policiais federais e pelo próprio denunciado Antônio

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal Nº 00004484-09.2009.815.0371

Sucupira, em sede policial.

Ademais,  vale  ressaltar  que  os  depoimentos  prestados  por

policiais possuem elevado valor probante, mormente quando submetidos ao

contraditório  e  corroborados  pelas  demais  provas  colhidas  e  pelas

circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

Nesse sentido:

HABEAS  CORPUS.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.
PENA:  7  ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17
DIAS-MULTA.   VALIDADE  DOS  DEPOIMENTOS
PRESTADOS,  EM  JUÍZO,  POR  POLICIAIS  QUE
EFETUARAM  A PRISÃO.  PRECEDENTES  DESTE
STJ.   PRETENSÃO  DE  ABSOLVIÇÃO  POR
RECONHECIMENTO  DE  INSUBSISTÊNCIA  DAS
PROVAS  DOS  AUTOS.  REVOLVIMENTO  DE
MATÉRIA  FÁTICA.  IMPOSSIBILIDADE.
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  ORDEM
DENEGADA.  1.    Conforme  orientação  há  muito
sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os
depoimentos  dos  policiais  em  juízo,  mormente
quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados  pelas  demais  provas  colhidas  e
pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal
como se dá na espécie em exame.   2.   A absolvição
do  paciente  por  reconhecer  a  insubsistência  do
acervo  probatório  que  dá  suporte  ao  decreto
condenatório implica exame aprofundado das provas,
providência  que  refoge  aos  estreitos  limites  do
Habeas  Corpus.  3.    Ordem  denegada,  em
consonância  com  o  parecer  ministerial.  (STJ.  HC
156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe
24/05/2010) (grifo nosso)

“Os  depoimentos  dos  policiais  que  atuaram  na
diligência  merecem  a  mesma  credibilidade  dos
testemunhos  em  geral.  Somente  podem  ser
desprezados se demonstrado, de modo concreto,
que  agiram  sob  suspeição.  Enquanto  isso  não
ocorra,  se  não  defendem  interesse  próprio  ou
escuso,  mas,  ao  contrário,  agem  em  defesa  da
sociedade,  a  sua  palavra  serve  como  prova
suficiente  para  informar  o  convencimento  do
julgador.” (TJMG. Apelação  Criminal
1.0027.11.024507-6/001, Rel. Des.(a) Eduardo Brum,
4ª CÂMARA CRIMINAL,  julgamento em 26/09/2012,
publicação da súmula em 03/10/2012)
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Assim, descabida a absolvição pleiteada pelo recorrente César

Braga  Rodrigues,  em  relação  ao  delito  tipificado  no  art.  33,  da  Lei  nº

11.434/06.

2.2 DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PARA O CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA

O TRÁFICO DE DROGAS.

Todos  os  recorrentes  se  insurgem  contra  a  condenação  pela

prática do delito de associação para o tráfico de drogas.

 Nesse  sentido,  os  acusados  Márcio  César  Paz  da  Silva e

Antônio Sucupira Sobrinho sustentam que não possuíam nenhum vínculo

com  os  demais  corréus;  e  que  estavam  transportando  a  droga  para  o

município  de  Cajazeiras  para  vendê-la,  sem  que  tivessem  um  comprador

definido.

                        Já o denunciado, César Braga Rodrigues, como já visto, nega

qualquer  participação  com  o  conluio  delituoso.  Nessa  mesma  vertente,  a

censurada Joceane dos Santos Gomes (que não interpôs recurso apelatório)

também  negou,  em  suas  alegações  finais,  que  tivesse  negociado

entorpecentes com os demais acoimados.

Pois  bem.  Para  melhor  análise  da  questão  sub  examine,

transcrevo, por oportuno, o disposto no artigo 35 da Lei n. 11.343⁄2006, verbis:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para
o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer
dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e
34 desta Lei:

Inicialmente,  destaco  que  as  versões  apresentadas  pelos

denunciados são frágeis e de pouca credibilidade, pois não se coaduna com

os demais elementos coligidos aos autos.

Desembargador João Benedito da Silva
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É  que  as  alegações  dos  acusados  Antônio  Sucupira  e  Mário

César,  no  sentido  de  que  transportaram considerável  quantidade de  droga

(1Kg de CRACK), para outra cidade, sem que existisse um comprador certo,

de  modo  que  ofereceriam o  entorpecente  de  modo  aleatório,  como  quem

negocia  um  produto  lícito  e  de  comercialização  permitida,  não  são

convincentes.  Bem como,  não  se  demonstram críveis  as  teses  defensivas

sustentadas pelos réus César Braga e Joceane.

Assim,  entendo que existem fortes indícios  no sentido  de que

todos os quatro denunciados se associaram para a realização específica do

crime de tráfico em tela, mediante prévio ajuste e divisão de tarefas, de modo

que, em tese, estaria configurado o ilícito penal configurado no art. 35, da Lei

nº 11.343/06.

Entretanto,  considerando a expressão utilizada pelo legislador,

de que a associação entre duas ou mais pessoas seja para o fim de praticar,

reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e

§ 1º, e 34 da Lei de Drogas, passou-se a perscrutar se, para a caracterização

do  crime  de  associação  para  o  tráfico  de  drogas,  seria  necessário  que  a

reunião entre os acusados se desse de forma estável, tal como é exigido no

crime  de  quadrilha  ou  bando  (artigo  288  do  Código  Penal),  ou  bastaria  a

convergência ocasional de vontades ou a eventual colaboração entre duas ou

mais pessoas para a prática das infrações constantes dos artigos 33 e 34 da

referida lei.

Nesse  sentido,  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  Federal

firmou o entendimento no sentido de que, para a subsunção da conduta ao

tipo  previsto  no  artigo  35  da  Lei  n.  11.343⁄2006,  é  necessária  a

demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação

criminosa.

A propósito, confira-se o seguinte julgado:

Desembargador João Benedito da Silva
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HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL PENAL.  ARTS.
33 E 35 DA LEI N.º 11.343⁄06. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO  DE  DROGAS.  MERA  ATUAÇÃO  EM
COMUM NA PRÁTICA DE UM DELITO. AUSÊNCIA
DE  ANIMUS  ASSOCIATIVO.  ATIPICIDADE
RECONHECIDA.  MINORANTE PREVISTA NO § 4.º
DO ART. 33 DA NOVA LEI DE TÓXICOS,  FIXAÇÃO
DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA
PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS.  POSSIBILIDADE,  EM
TESE.  HABEAS  CORPUS  PARCIALMENTE
CONCEDIDO. (…) 2. O acórdão impugnado entendeu
pela  desnecessidade  do  ânimo  associativo
permanente, reconhecendo que a associação para a
prática de um crime seria suficiente para condenar a
acusada como incursa no art. 35 da Lei n.º 11.343⁄06.
Entretanto,  nos  termos  da  jurisprudência  desta
Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal, para configuração do tipo de associação
para  o  tráfico,  necessário  estabilidade  e
permanência  na  associação  criminosa.
Atipicidade  reconhecida.  3.  Reconhecida  a
atipicidade da conduta de associação eventual para o
tráfico  de  drogas,  o  édito  condenatório  perdeu  seu
único argumento para negar à Paciente a causa de
diminuição de pena inserta no § 4.º do art. 33 da Lei
11.343⁄2006,  na  medida  em  que,  considerou  o
acórdão  impetrado  que  a  condenada,  ora  Paciente,
não preenche os requisitos legais para a concessão
da benesse por integrar associação criminosa. (…) 6.
Ordem  de  habeas  corpus  parcialmente  concedida
para cassar a condenação no tocante ao crime do art.
35  da  Lei  n.º  11.343⁄06  e  determinar  que  o  Eg.
Tribunal  de  Justiça  a  quo  proceda  ao  exame  do
preenchimento ou não dos requisitos  necessários  à
concessão da minorante no prevista no § 4.º do art.
33  da  Lei  11.343⁄2006  e,  consequentemente,  do
regime  adequado  de  cumprimento  de  pena  e  da
substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  pela
restritiva  de  direitos.  Por  se  encontrar  em  idêntica
situação  processual,  nos  termos  do  art.  580  do
Código  de  Processo  Penal,  estendo  os  efeitos  do
julgado à corré LUCELINE DA SILVA PAIVA. (HC n.
248.844⁄GO,  Relatora  Ministra  Laurita  Vaz,  Quinta
Turma, DJe 28⁄5⁄2013) - grifos próprios.

Assim, para a caracterização do delito previsto no artigo 35 da

Lei  de  Entorpecentes,  é  necessário  que  o  animus associativo  seja

efetivamente provado. Isso porque, se assim não fosse, estaria evidenciado
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um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas.

Na espécie, da análise esmiuçada do arcabouço probatório, não

resta demonstrada a existência de vínculo estável  e permanente  entre os

quatro denunciados.

De  outra  banda,  verifica-se  que  o  magistrado  a  quo,  ao

manifestar-se  na  louvável  sentença  questionada,  apesar  de  afirmar  a

existência  de  vínculo  permanente  entre  os  denunciados,  não apontou em

quais  elementos  dos  autos  alicerçou  tal  convencimento,  limitando-se  a

detalhar a atuação de cada um dos acusados apenas neste fato isolado, ora

em análise:

“(...)Neste ponto, entendo que a associação criminosa
é inegável, pois os réus, com unidades de desígnios,
se  uniram,  de  maneira  estável  e  duradoura,  com
repartição  de  tarefas,  com  a  finalidade  de  praticar,
reiteradamente, o comércio ilegal de drogas

[…]

Desse  modo,  configurada  está  a  associação
criminosa, na qual o segundo acusado (Márcio) seria
o  responsável  pela  aquisição  da  droga  e  pelo  seu
transporte  à  cidade  de  Cajazeiras/PB,  juntamente
com  o  primeiro  (Antônio),  os  quais  entregariam  a
droga  ao  quarto  denunciado  (César),  sendo  este
responsável  pelo  transporte  até  a  residência  da
terceira acusada (Joceane), a qual prepararia a droga
e a comercializaria (...)”
(Sentença de fls. 812/831)

Assim, tenho como inviável a manutenção da condenação pelo

tipo  penal  acima  descrito,  que,  conforme  mencionado,  não  comporta

associação meramente eventual.

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados do STJ:

HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.  PLEITO  DE  ABSOLVIÇÃO.  FALTA  DE
MOTIVAÇÃO PARA CONDENAÇÃO DA PACIENTE.
ASSOCIAÇÃO  EVENTUAL.  NECESSIDADE  DE

Desembargador João Benedito da Silva
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ESTABILIDADE  E  PERMANÊNCIA  PARA  A
COMPROVAÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART.
35 DA LEI ANTIDROGAS. ILEGALIDADE. TRÁFICO
DE  DROGAS. DOSIMETRIA.  FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA  NA  QUANTIDADE  DA  SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.
ART. 33, § 4.º, DA NOVA LEI DE TÓXICOS. CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FIXAÇÃO DO
QUANTUM  DE  REDUÇÃO.  DECISÃO
DEVIDAMENTE  FUNDAMENTADA.  AUSÊNCIA  DE
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  ORDEM  DE
HABEAS  CORPUS  PARCIALMENTE  CONCEDIDA.
1. A  simples  associação  eventual,  segundo
entendimento desta Corte Superior, não pode ser
considerada  para  configuração  do  delito  de
associação para o tráfico de drogas, que exige a
comprovação  de  estabilidade  e  permanência.
Precedentes.(...) 6.  Ordem  de  habeas  corpus
parcialmente concedida para, reformando o acórdão
recorrido,  restabelecer  a  absolvição  das  Pacientes,
quanto ao delito de associação para o tráfico. (HC n.
196.731⁄SP,  Relatora  Ministra  Laurita  Vaz,  Quinta
Turma, DJe 15⁄4⁄2013). grifei

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  REVISÃO
CRIMINAL.  NÃO  CABIMENTO.  EXISTÊNCIA  DE
ILEGALIDADE  MANIFESTA.  ASSOCIAÇÃO
EVENTUAL  PARA  O  TRÁFICO.  NÃO
CARACTERIZAÇÃO  DO  DELITO  DO  ART.  35  DA
LEI N. 11.343⁄2005. (…) 2. 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 11.343⁄2006.
(HC  n.  208.886⁄SP,  Ministro  Jorge  Mussi,  Quinta
Turma,  DJe  1º⁄12⁄2011). 3.  Habeas  corpus  não
conhecido.  Ordem  concedida  de  ofício  para
absolver  o  paciente  e  os  corréus  da  imputação
relativa à prática do crime de associação para o
tráfico. (HC n. 193.232⁄SP, Relator Ministro Sebastião
Reis  Júnior,  Sexta  Turma,  DJe  26⁄11⁄2012).  -  grifo
nosso.

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  n.º
11.343/2006" (STJ, HC n. 166.979/SP, rel. Min. Jorge
Mussi, j. 2.8.2012)

Desse modo, imperiosa a absolvição dos recorrentes quanto ao
Desembargador João Benedito da Silva
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delito de associação para o tráfico, medida esta que deverá ser estendida à

corré Joceane Braga de Sousa.

3.  DO  PEDIDO  REDUÇÃO  DA  PENA-BASE  E  DA  APLICAÇÃO  DA

MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Os recorrentes pugnam, de modo subsidiário,  pela redução da

pena estatal para ambos os crimes pelos quais foram condenados. Para tal,

aduzem que a pena-base foi exacerbada, de modo que requerem a reducão

para o mínimo cominado.

Pois bem. Da sentença atacada às fls. 812/831, atenta-se que o

douto magistrado  primevo,  considerando natureza e a quantidade da droga

apreendida, aplicou a pena-base, em relação ao crime de tráfico, para todos

os denunciados, em  6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de

625 dias-multa.

Na segunda fase,  o  magistrado monocrático reduziu as penas

dos acusados Antônio Sucupira e Mário  César,  em razão da atenuante da

confissão espontânea, restando a reprimenda em 5 (cinco) anos, 2 (dois)

meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 520 dias-multa, para cada

um de ambos os condenados.

Da  análise  da dosimetria,  não verifico  a  exacerbação alegada

pelos suplicantes.

É que a valoração negativa, para a fixação da reprimenda inicial,

acima  do  mínimo  legal,  em  face  da  quantidade  e  da  natureza  da  droga

apreendida,  encontra  respaldo  no  art.  42  da  Lei  nº  11.343/2006,  senso

preponderante sobre as circunstâncias previstas no artigo 59 do CP, porquanto

em razão da maior reprovabilidade da conduta, concernente ao transporte de

droga popularmente conhecida como CRACK, a qual é dotada de acentuado

efeito  devastador,  capaz  de  acarretar  a  dependência  química  mediante  o
Desembargador João Benedito da Silva
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consumo de doses ínfimas.

Assim,  tenho  que  o  juiz  fixou  a  pena,  adequadamente,  em

relação ao crime de tráfico de drogas, em face de todos os denunciados, não

cabendo falar em redução.

No tocante ao crime de associação para o tráfico, em virtude da

reforma procedida no sentido de absolver os réus de tal prática delitiva, fica

prejudicada a análise da dosimetria da pena.

Por  fim,  no  que  concerne  ao  pedido  de  reconhecimento  da

minorante  do  tráfico  privilegiado,  impende  esclarecer  que  o  legislador

possibilitou  a  aplicação  da  redutora  penal  quando  tratar-se  de  agente

primário,  de  bons  antecedentes,  e  que  não  se  dedique  às  atividades

criminosas nem integre organização criminosa.

Art. 33
[...]
§  4o  Nos delitos definidos no caput  e no §  1o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de
um sexto a dois terços, vedada a conversão em
penas restritivas de direitos, desde que o agente
seja  primário,  de  bons  antecedentes,  não  se
dedique  às  atividades  criminosas  nem  integre
organização criminosa.

Na espécie, todos os acusados são primários e possuem bons

antecedentes. Não obstante, entendo que a natureza e quantidade da droga

(que, apesar de não ser vultosa, é considerável), aliado às circunstâncias em

que foi apreendida, com balanças de precisão e considerável quantia em

dinheiro, não tornam adequada a concessão da benesse.

Ademais, o modus operandi utilizado, consistente na divisão de

tarefas,  nas  quais  1) os  denunciados  Antônio  Sucupira e  Márcio  César

transportaram, de uma cidade para outra, o entorpecente que, segundo as

investigações policiais,  haviam chegado do Estado de São Paulo;  2) o réu
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César Braga, considerado pessoa de confiança do presidiário “NENA”, era o

encarregado de  fazer o intercâmbio da droga,  recebendo-a das mãos de

Antônio  e  Márcio  César,  e  entregando-a  à  companheira  de  “NENA”,  corré

nesta ação penal; e  3)  a censurada  Joceane era a  destinatária da droga,

além de ser apreendida, em sua residência, outra quantidade considerável de

entorpecente da mesma natureza, além das balanças de precisão e dinheiro,

demonstram a familiaridade dos  réus na mercância  ilícita,  o que torna

inviável a concessão da benesse postulada pela defesa.

Neste sentido: 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  RECURSO  MINISTERIAL.
TRÁFICO  DE  DROGAS.  CONDENAÇÃO  POR
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO QUANTUM PELA
ATENUANTE  DA  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.
INADMISSIBILIDADE.  RECURSO  DESPROVIDO.
Para a caracterização do delito de associação para o
tráfico,  é  necessário  a  comprovação  do  ânimo
associativo prévio ou da estabilidade do grupo, caso
contrário  impõe-se a absolvição por  insuficiência de
provas. Inviável a alteração do patamar de aplicação
pela  atenuante  da  confissão,  pois  na  sentença  a
redução foi operada em 1 ano de reclusão e 100 dias-
multa, não atingindo nem mesmo o patamar de 1/6,
que será atingido somente com a alteração na pena
do  réu  neste  voto.  APELAÇÃO  CRIMINAL.
RECURSO  APELANTE  ANTONIO.  TRÁFICO  DE
DROGAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO
LEGAL.  PARCIAL  POSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO  DO  REGIME
ABERTO. INADMISSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR
RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.  INCABÍVEL.
RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  Deve  ser
reduzida  a  pena-base  quando  as  circunstâncias
judiciais  são analisadas de forma genérica  e  alheia
aos elementos concretos contidos no processo.  Não
há como conceder  a  aplicação da minorante  do
tráfico  privilegiado,  tendo  em  vista  que  muito
embora  o  apelante  preencha  os  dois  primeiros
requisitos, a quantidade de droga transportada e o
modus  operandi  evidenciam  a  dedicação  às
atividades  criminosas,  impossibilitando  a
aplicação do privilégio. A nova diretriz estabelecida
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pelo  art.  387,  §  2º,  do  Código  de  Processo  Penal,
como  mais  uma  circunstância  a  ser  analisada  em
conjunto  com as do  art.  59  do  Código  Penal,  bem
como em atenção ao art. 33, § 3º, do Código Penal.
Com  relação  a  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade  por  restritivas  de  direitos,  o  quantum  de
pena superior a quatro anos, impede a aplicação da
benesse.  APELAÇÃO  CRIMINAL.  RECURSO
APELANTE  ELOIA.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
ABSOLVIÇÃO ANTE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO
MÍNIMO  LEGAL.  PARCIAL  POSSIBILIDADE.
RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  Sendo  as
provas  suficientes  para  a  confirmação  da
materialidade e da autoria do fato delituoso praticado
pelo apelante, a condenação deve ser mantida. Deve
ser  reduzida a pena-base quando as  circunstâncias
judiciais  são analisadas de forma genérica  e  alheia
aos  elementos  concretos  contidos  no  processo.
(TJMS;  APL  0001715-25.2014.8.12.0019;  Segunda
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Ruy  Celso  Barbosa
Florence; DJMS 03/04/2017; Pág. 75)

Importante esclarecer que  o fato de os réus serem absolvidos,

nesta instância recursal, do delito de associação para o tráfico, não implica em

afirmar que os mesmos não são  habituados à prática da traficância.

É que as circunstâncias do caso em comento,  apesar  de não

comprovaram a existência de um desiderato finalístico de estabelecer  uma

sociedade voltada ao tráfico de drogas,  demonstram que os acusados são

useiros na prática do referido delito. Em outras palavras, apesar de ter sido

eventual  a  associação  entre  os  acusados,  a  conduta  isolada,  de  cada

destes, demonstra a contumácia delitiva individual.

Acerca do tema, trago à baila os seguintes julgados:

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO  AO  TRÁFICO.  PARCIAL
PROCEDÊNCIA  DA  DENÚNCIA.  DUPLA
IRRESIGNAÇÃO. Tráfico de drogas. Materialidade e
autoria comprovadas em relação aos dois réus, que
tinham  em  depósito  e  guardavam  126  gramas  de
crack e 2250 gramas de maconha para distribuição.
Apreensão  de  entorpecentes  na  residência  dos
acusados,  quando do cumprimento  de mandado de
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busca  e  apreensão,  expedido  em  decorrência  de
grande investigação que contou com interceptações
telefônicas  devidamente  autorizadas,  tudo  a
demonstrar,  à  saciedade,  a  prática  do  tráfico  de
drogas. Associação ao tráfico. Para a configuração
do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06,
necessário que a acusação demonstre, de forma
cabal, que a associação havida entre os agentes
com  o  escopo  da  traficância  possuía  caráter
estável  e  permanente,  sob  pena  de  configurar
mero concurso de agentes (artigo 29 do CP).  In
casu,  conquanto se reconheça que os acusados
estavam envolvidos no tráfico de drogas, e como
tal foram condenados por incursão no artigo 33 da
Lei  nº  11.343/06,  isto  não  enseja,  por  si  só,  a
condenação  por  associação  ao  tráfico,  porque
ausente  prova  cabal  do  caráter  duradouro  da
associação. Atenuante  de  confissão.  A  confissão
qualificada  também  atenua  a  pena,  na  forma  da
Súmula nº 545 do STJ. Majorante de crime praticado
nas imediações de estabelecimentos de ensino. Caso
concreto em que a majorante do inciso III do artigo 40
da  Lei  nº  11.343/06  não  tem  passagem,  pois  os
estabelecimentos  de  ensinos  referidos  na  denúncia
como  estando  nas  imediações  do  local  do  fato
distanciam-se  sobremaneira  desse.  Conforme  os
mapas  obtidos  no  site  google  maps  anexados  à
denúncia,  a  menor  distância  entre  a  instituição  de
ensino é de 700 metros e a maior é o dobro, isto é,
1400 metros, sendo necessários, respectivamente, de
oito a dezoito minutos para o homem médio percorrer
a pé mencionadas distâncias. Mesmo que o legislador
não tenha especificado o que seriam as "imediações"
referidas  no  dispositivo  legal,  não  é  aceitável  que
referidas distâncias se enquadrem naquela definição.
Tráfico  privilegiado.  Conquanto  primários  os  réus
ao tempo do fato, não fazem jus à causa especial
de redução de pena do § 4º do artigo 33 da Lei nº
11.343/06 por não preencherem o requisito de não
se dedicarem a atividades criminosas. Apelações
parcialmente  providas.  (TJRS;  ACr  0090276-
77.2017.8.21.7000;  Canoas;  Segunda  Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Victor  Luiz  Barcellos Lima; Julg.
25/05/2017; DJERS 12/06/2017)

APELAÇÕES  CRIME.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
PRELIMINAR AFASTADA. SUFICIÊNCIA PROBANTE
QUANTO  AO  DELITO  DE  TRÁFICO.  MANTIDA
ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO
TRÁFICO.  TRAFICÂNCIA  PRIVILEGIADA
AFASTADA,  ASSIM  COMO  A  SUBSTITUIÇÃO  DA
PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR
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RESTRITIVAS DE DIREITO. REGIME SEMIABERTO
FIXADO. Preliminar. O acesso ao celular do acusado
foi  autorizado  mediante  fundamentada  decisão
judicial,  após  prévia  representação  da  autoridade
policial, observando o disposto no artigo 5º, inciso XII,
da  Constituição  Federal  e  as  normas  da  Lei  nº
9.296/96; do mérito. Todo o conjunto probante aponta
com certeza para a traficância praticada pelo réu, pelo
que  se  mantém  sua  condenação  por  tal  fato.
Entretanto,  quanto  ao  delito  de  associação
criminosa para a comercialização de drogas, não
restou provado pelo conjunto probante qualquer
tipo  de  associação  entre  o  condenado  e  o
adolescente  para  a  traficância,  já  que  não  é
possível vislumbrar, nitidamente, que ambos tinham o
desiderato  finalístico  de estabelecer  uma sociedade
voltada à prática do comércio espúrio; da dosimetria
da pena. Entendo que o reconhecimento do tráfico
privilegiado  deve  ser  afastado,  pois,  apesar  do
agente ser primário ao tempo dos fatos, não tendo
nenhuma condenação em seu histórico criminal, a
quantidade  e  variedade  de  droga  apreendida
(1,388kg de maconha e 3,4g de cocaína) aliada às
circunstâncias  em  que  ocorrida  a  prisão  em
flagrante  do  réu,  notadamente  agravadas  diante
da apreensão de significativa quantia em dinheiro,
de origem não comprovada (R$ 3.987,00), balança
de  precisão,  utensílios  notadamente  utilizados
para o fracionamento da droga (um rolo plástico
de film, uma faca e uma tábua de cortar carne),
além de  três  aparelhos  celulares,  constituem-se
em elementos aptos a justificarem o afastamento
do redutor do art. 33,§4º da Lei nº 11.343/06, pois
sinalizam  a  familiaridade  do  réu  na  mercancia
ilícita,  cuja  dedicação  profissional  resta  latente
não  só  pela  quantidade  de  drogas  confiscadas
pelas  autoridades,  mas  principalmente  pela
presença de apetrechos típicos e indispensáveis
para o fracionamento da droga, não se tratando,
portanto, de um vendedor ocasional.  Impossível a
manutenção  da  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade por reprimendas restritivas de direitos, pois
o art. 44 do Código Penal condiciona tal benesse à
fixação da pena em patamar abaixo da faixa dos 04
(quatro) anos. Quanto à postulada hediondez do delito
em questão, apesar do crime previsto no art. 33 da
Lei  de  drogas  ser  considerado,  por  previsão  legal
expressa no art. 2º da Lei n. º 8.072/90, como crime
equiparado  aos  hediondos  e  que,  por  esse  motivo,
deve  ter  seu  regime  de  cumprimento  de  pena
integralmente  fechado,  há  recente  julgamento  do
Supremo  Tribunal  Federal  (habeas  corpus
nº111.840/ES)  que  permite  a  fixação  do  regime
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semiaberto ao crime. Vencido o desembargador José
Antônio  cidade  pitrez,  que  provia  parcialmente  o
recurso ministerial,  em maior extensão,  para fixar  o
regime inicial fechado para o cumprimento de pena do
acusado.  À  unanimidade,  negaram  provimento  ao
recurso  defensivo  e,  por  maioria,  deram  parcial
provimento  ao  recurso  ministerial.  (TJRS;  ACr
0412238-20.2016.8.21.7000;  Torres;  Segunda
Câmara Criminal; Relª Desª Rosaura Marques Borba;
Julg. 11/05/2017; DJERS 09/06/2017)

Por tais razões, deixo de aplicar a redução prevista no art. 33,

§4º, da Lei nº 11.343/06.

Em razão da absolvição quanto ao delito de associação para o

tráfico, que restam apenas as reprimendas relativas ao crime de tráfico de

drogas, as quais, conforme visto, foram fixadas em 6 (seis) anos e 3 (três)

meses de reclusão, além de 625 dias-multa, para Joceane e César Braga; e 5

(cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias  de reclusão, além de 520

dias-multa, para Antônio Sucupira e Márcio César.

Desse modo,  considerando a  redução  do  quantum das  penas

corpóreas impostas, a cada um dos acusados; considerando,  também, que

nenhum  dos  denunciados  é  reincidente;  e  considerando,  ainda,  que  a

quantidade de droga apreendida, apesar de considerável, não é exorbitante,

torna-se  imperiosa  a  readequação  do  regime  inicial  de  cumprimento  da

reprimenda  estatal,  para  o  regime  semiaberto,  em  favor  de  todos  os

apelantes e da corré Joceane.

Ante  o  exposto,  rejeito  a  preliminar  e,  no  mérito,  DOU

PROVIMENTO PARCIAL aos recursos para MANTER A CONDENAÇÃO dos

apelantes  pelo  crime  de  Trafico  de  Entorpecentes, e  AFASTAR a

condenação pelo crime de  Associação para o Tráfico, mantendo o regime

prisional fixado na sentença.

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal Nº 00004484-09.2009.815.0371

DE OFÍCIO, estendo os efeitos da presente decisão para a corré,

não apelante, Joceane dos Santos Gomes.

Expeçam-se mandados de prisão.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele

participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito

da  Silva,  relator,  e  Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado,  com jurisdição

limitada, para substituir o Exmo. Sr. Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior), revisor.

Ausente, justificadamente, o Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Rodrigo Marques da

Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, 22 de agosto de 2017.

             Des. João Benedito da Silva
                            RELATOR
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