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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0001117-75.2011.815.0251 –  6ª  Vara  da
Comarca de Patos/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
1º APELANTE: José Maurílio de Moura
ADVOGADO: Djalma Queiroga de Assis Filho (OAB/PB 12.620)
2º APELANTE: Kadmo José Ferreira de Souto
DEFENSOR: Claudio de Sousa Barreto
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.
ANÁLISE  CONJUNTA  DOS  RECURSOS.  NÃO
ACOLHIMENTO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
INCONTESTES.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O
DELITO  DE  USO  PRÓPRIO  DE  SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.  IMPROCEDÊNCIA.  ELEMENTOS
PROBATÓRIOS  SUFICIENTES  QUE  ATESTAM  A
PRÁTICA  DA  MERCANCIA  ILÍCITA. POSSE  DE
SUBSTÂNCIA  ENTORPECENTE  PARA  CONSUMO
PESSOAL DESCARACTERIZADA. IMPEDIMENTO DE
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINIÇÃO PREVISTA
NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 EM RAZÃO
DA CONDENAÇÃO NO ART. 35 DA LEI 11.343/06.
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE  POR  RESTRITIVA  DE  DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.  NÃO  PREENCHIMENTO  DOS
REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. PENA SUPERIOR
A  04  (QUATRO)  ANOS.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

1.  Se  o  álbum  processual  revela,
incontestavelmente, a materialidade e a autoria,
em  adição  ao  conjunto  de  circunstâncias  que
permearam  o  acusado  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,
reprovado  pelos  arts.  33  e  35  da  Lei  n°
11.343/06, não havendo que se falar, assim, em
desclassificação  para  uso  de  entorpecentes
previsto no art. 28 da citada lei.



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

2.  Ocorrendo  denúncia  da  mercancia  ilícita  de
entorpecentes  e,  em  seguida,  perpetrada  a
prisão  em  flagrante  delito  na  posse  da  droga
pronta  para  comercialização,  mostra-se
comprovado  que  a  substância  entorpecente  se
destinava ao tráfico e, não, ao consumo próprio.

3. Não é cabível a aplicação da causa de redução
do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, porquanto a
condenação  pela  associação  para  o  tráfico  de
drogas implica na vedação à causa de redução.

4. Incabível a aplicação da substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos,
tendo  em  vista  que  a  pena  aplicada  aos
apelantes foi  superior  a  04 (quatro)  anos,  não
preenchendo os requisitos do artigo 44 do Código
Penal.

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 ao recurso.

RELATÓRIO

Perante a 6ª Vara da Comarca de Patos/PB, Kadmo José
Ferreira de Souto, vulgo Kaká”; José Maurílio  de Moura; Luciene Lopes da
Silva e Cícera do Nascimento Silva foram denunciados da seguinte maneira:
os  2  (dois)  primeiros  nas  sanções  do  art.  33,  caput,  e  35,  da  Lei  n°
11.343/06. As 2 (duas) últimas nas penas do art. 35 da Lei nº 35 da Lei nº
11.43/06, pelos fatos a seguir narrados: 

Em razão de investigações, os policiais souberam que na
casa do acusado José Maurílio de Moura funcionava uma boca de fumo. Assim,
no dia  04/01/2011,  por  volta  das 14h,  dirigiram-se até  lá  e flagraram os
denunciados e, ainda, um adolescente, Rubens Alves da Silva, com cerca de
70 (setenta) pedras de “crack”, enrolados em papel-alumínio, além de vários
materiais utilizados para o preparo da droga, como: rolo de papel-alumínio e
caixa com lâminas de gilete. 

O  processo  seguiu  regular  instrução  com  inquirição  de
testemunhas,  interrogatórios  dos  acusados  (fls.  165-171  e  172-183)  e
oferecimento das alegações finais das partes (fls. 187-189; 193-198 e 199-

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001117-75.2011.815.0251 2



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

215).

Concluída a instrução criminal, o magistrado a quo julgou
procedente, em parte, a denúncia, absolvendo Luciene Lopes da Silva e Cícera
do Nascimento Silva,  das imputações que lhe eram atribuídas e condenou
Kadmo José Ferreira de Souto,  vulgo Kaká” e José Maurílio de Moura,  nos
termos dos arts. 33,  caput, e 35, da Lei n° 11.343/06, aplicando a pena da
seguinte maneira:

1. Com relação a Kadmo José Ferreira de Souto

1.1. Para o art. do art. 33 da Lei nº 11.343/06 – fixou a
pena no mínimo legal 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias
multa, que tornou definitiva diante da ausência de causas modificativas.

1.2. Para o art. do art. 35 da Lei nº 11.343/06 – fixou a
pena no  mínimo legal  3  (três)  anos  de  reclusão  e  700 (quinhentos)  dias
multa, que tornou definitiva diante da ausência de causas modificativas.

Do concurso material

Considerando os termos do art. 69 do CP, somou as penas
impostas  ficando,  ao  final,  em 8  (oito)  anos  de  reclusão  e  1.200  (mil  e
duzentos) dias multa, em regime inicial fechado.

2. Com relação a José Maurílio de Moura

2.1. Para o art. do art. 33 da Lei nº 11.343/06 – fixou a
pena no mínimo legal 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias
multa, que tornou definitiva diante da ausência de causas modificativas.

2.2. Para o art. do art. 35 da Lei nº 11.343/06 – fixou a
pena no  mínimo legal  3  (três)  anos  de  reclusão  e  700 (quinhentos)  dias
multa, que tornou definitiva diante da ausência de causas modificativas.

Do concurso material

Considerando os termos do art. 69 do CP, somou as penas
impostas  ficando,  ao  final,  em 8  (oito)  anos  de  reclusão  e  1.200  (mil  e
duzentos) dias multa, em regime inicial fechado.

Inconformados, os acusados apelaram (fls.  245-246, 285-
288 e 289-296), pleiteando a absolvição de ambos os crimes; a desclassificação
do art. 33 da Lei 11.343/06 para o delito de uso de entorpecente (art. 28 da Lei
nº 11.343/2006) e, alternativamente, pleitearam pela aplicação da causa de
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diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11343/06 e substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Contrarrazões ministeriais (fls. 298-307).

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria-Geral  de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 312-319).

É o relatório.

VOTO

1. Do juízo de admissibilidade recursal:

Os  recursos  são  tempestivos  e  adequados,  eis  que  se
tratam de apelações interpostas dentro do prazo legal, além de não depender
de preparo, por envolver o caso Ação Penal Pública, a teor da Súmula n° 24 do
TJPB. Portanto, conheço dos apelos.

2. Do mérito:

Apesar dos recurso terem sido interpostos separadamente,
a análise será feita de forma conjunta, para melhor compreensão.

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  nos  moldes  da
contrariedade à sentença proferida pelo magistrado singular, pugnando pela
absolvição de ambos os crimes; pela desclassificação do art. 33 da Lei 11.343/06
para  o  delito  de  uso  de  entorpecente  (art.  28  da  Lei  nº  11.343/2006)  e,
alternativamente, pela aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §
4º,  da  Lei  nº  11343/06  e  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por
restritiva de direitos.

2.1 Do pleito absolutório

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  nos  moldes  da
contrariedade à sentença proferida pelo magistrado singular, pugnando pela
absolvição dos recorrentes,  em face da insuficiência de provas capazes de
alicerçar uma decisão condenatória pelo crime de tráfico de drogas.

Ocorre,  no  entanto,  que  bem  analisou  o  juiz  a  quo  a
matéria  interpelada.  Com  efeito,  diante  dos  sérios  indícios,  concluiu,
acertadamente, o magistrado estarem robustamente provadas a culpabilidade
e a configuração do crime.

A  verdade  material  a  positivar  a  existência  do  delito
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reputa-se  cristalina,  espelhada  na  prova  técnica  consistente  no  Laudo  de
Apresentação e Apreensão (fls. 14) e Laudo de Exame Químico-Toxicólogico
(fls. 39-40).

A  autoria  do  ilícito,  por  sua  vez,  é  revelada  por  um
conjunto de circunstâncias e indícios irretorquíveis, que vão desde o flagrante,
os informes testemunhais colacionados aos autos e a prova técnica angariada,
desconstituindo,  com isso,  a  se-dizente  inexistência  de  provas  da  autoria
delitiva sustentada pelos recorrentes. 

Vejamos  trechos  de  depoimentos  colhidos  durante  a
instrução: 

Deusirã  Ferreira  Neto,  policial  militar,
testemunha,  fls.  165:  “(...)  Que  a  polícia  há
cerca  de  sessenta  dias  antes  da  prisão  dos
denunciados  vinha-os  investigando  por
envolvimento  no  tráfico  de  drogas.  No  dia  da
prisão  o  depoente  e  outros  policiais  militares,
também agentes de investigação da polícia civil
foram até à casa do denunciado MAURÍCIO e lá
chegando encontraram várias pessoas, em média
cinco  pessoas,  inclusive  o  menor  de  idade
Rubens  Alves  da  Silva.  Quando  da  última
denúncia  anônima  informaram  que  naquele
momento os denunciados estavam preparando a
droga  para  comercializar.  (…)  Ouviu  quando  o
menor  de  idade  R  A  S  disse  que  estava  ali
ajudando  a  embrulhar  a  droga  e  que  vendia
droga  para  o  denunciado  KADMO,  ainda  disse
que cada pedra por R$ 5,00. (...)”.

Miguel Ferreira Neto, policial militar, testemunha,
fls.  166:  “(...)  Dias  antes  da  prisão  a  polícia
recebeu denúncia anônima dizendo que na casa
do  denunciado  MAURÍLIO  tinha  uma  “boca  de
fumo” e vendia droga. (...)”.

Como  se  observa,  os  depoimentos  dos  policiais  que
efetuaram a prisão dos increpados são harmoniosos e verossímeis, narrando
as circunstâncias em que os apelantes foram encontrados, inclusive que havia
a participação de um adolescente, Rubens Alves da Silva, com 15 (quinze)
anos de idade.

Quando ouvido na esfera policial (fls. 10), o adolescente
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Rubens Alves da Silva, disse que:

“QUE o declarante se encontrava num quarto da
residência de MAURILIO, brincando com um filho
menor  do  mesmo,  enquanto  MAURILIO  e  as
outras  pessoas  de  encontravam  no  muro  da
residência  fazendo repartição de droga; QUE a
droga apreendida na casa de MURILIO pertence
a KAKA, pois o mesmo pagou a MAURILIO para
que cedesse sua residência para dividir a droga
em partes  menores;  (…) QUE diz  o  declarante
que a pessoa de KAKA lhe pagava para o mesmo
vender a droga; QUE o declarante vendia a droga
repassada por KAKA pela quantia de R$ 5,00 a
pedra;  QUE  há  cerca  de  quatro  meses  o
declarante  vem  vendendo  drogas  para  KAKA;
(...)”.  

Ademais,  mesmo  diante  das  afirmações  hesitantes  dos
censurados,  pronunciadas  em  juízo,  de  que  não  são  traficantes,  faz-se
imperioso pontuar que a droga foi encontrada na casa de José Maurílio.

De  mais  a  mais,  não  há dúvida  quanto  a  validade  e  a
veracidade dos testemunhos fornecidos pelos policiais que efetivaram a prisão
em flagrante dos denunciados, e, conforme jurisprudência, “em matéria de
prova criminal,  o  depoimento prestado por  agentes  policias  sobre  atos  de
ofício,  nos  processos  de  cuja  fase  policial  tenham  participado,  gozam  de
presunção juris tantum, assim, seus depoimentos são válidos até prova em
contrário”  (Apelação  criminal  nº.  87902001  –  Ac  nº.  0365652001  (Ação
Originária – Ação Penal), 2ª Câmara Criminal do TJMA, São Luís, Rela. Maria
Madalena Alves Serejo,  Reva.  Nelma Celeste  Souza Silva  Sarney Costa,  j.
18.10.2001, publ. 30.10.2001 – fls. 74-75 dos autos).

Assim,  quando  os  depoimentos  dos  policiais  são
confirmados  pelo  restante  do  conjunto  probatório,  como sói  acontecer  na
vertente hipótese, a condenação torna-se medida adequada. E outro não é o
entendimento dos Tribunais, como se pode ver destes julgados:

STJ:  “Prova  –  Testemunha  –  Depoimentos  de
policiais que 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
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constituída apenas por depoimentos de policiais
que realizaram o flagrante” (in RT 771/566). 

No mesmo sentido: 

TJSP: “Como toda testemunha, o policial assume
o compromisso de dizer a verdade do que souber
e  lhe  for  perguntado,  ficando  sujeito,  como
qualquer  outra  pessoa,  às  penas  da  lei,  na
hipótese  de  falso  testemunho.  O  depoimento
vale, não pela condição de depoente, mas pelo
seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia
com as demais provas dos autos, não há razão
para desprezá-lo apenas por se tratar de policial”
(in RT 737/606).

Por sua vez, as testemunhas inventariadas pelas defesas
não  trouxeram  a  lume,  nenhum  elemento  de  prova  capaz  de  ilidir,  com
robustez, a imputação que ora se erige sobre os incriminados (fls. 168-171).

Dessa  forma,  se  o  álbum  processual  revela,
incontestavelmente, a materialidade e a autoria, em adição ao conjunto de
circunstâncias  que  permearam  os  acusados  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, reprovado pelos arts.
33 e 35 da Lei n.º 11.343/06, não havendo que se falar, assim, em absolvição
por insuficiência de provas.

Portanto,  não  tem  qualquer  amparo  legal  a  pretensão
defensiva, uma vez que se ergue incólume, de todo o conjunto probatório
colacionado, a intenção delitiva dos recorrentes de desenvolver atividade de
mercancia, independentemente da efetiva materialização da traditio a outrem.

2.2  Da  desclassificação  para  o  art.  28  da  Lei  nº
11.343/2006 (uso de entorpecente):

Quanto  ao  pedido  de  desclassificação  para  uso  de
entorpecente, entendo que não merece guarida o apelo defensivo.

Ainda que o ato da venda não tenha sido presenciado, a
quantidade  e  a  forma  como  a  substância  entorpecente  estava  guardada,
acondicionada de  modo a  facilitar  a  venda,  são  indicadores  do  intento da
mercancia, impondo, assim, a classificação de tráfico e, não, de porte para
simples uso (art.28 da Lei nº 11.343/06), como requer o apelante, uma vez
que denotam a finalidade comercial da droga como trazido pela denúncia que
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levou os policiais a averiguar in loco.

Assim esclareceram os  policiais  que  efetivaram a prisão
dos apelantes:

Deusirã  Ferreira  Neto,  policial  militar,
testemunha,  fls.  165:  “(...)  A  droga  foi
encontrada dentro do banheiro é que tentaram
dispensar de modo a polícia não encontrar, mas,
as  lâminas  de  gilete  e  o  papel  alumínio  não
estavam  dentro  do  banheiro.  Ouviu  quando  o
menor  de  idade  R  A  S  disse  que  estava  ali
ajudando  a  embrulhar  a  droga  e  que  vendia
droga  para  o  denunciado  KADMO,  ainda  disse
que cada pedra por R$ 5,00. (...)”. (grifei)

Miguel Ferreira Neto, policial militar, testemunha,
fls.  166:  “  (…)  Dias  antes  da  prisão  a  polícia
recebeu denúncia anônima dizendo que na casa
do  denunciado  MAURÍLIO  tinha  um  “boca  de
fumo”  e  vendia  droga.  (...)  A  polícia  ainda
apreendeu cerca de 70 pedras, um rolo de papel
alumínio  e  um  cano  de  uma  espingarda
artesanal. Estava no momento em que o menor
Rubens  disse  que   vendia  droga  para  o
denunciado KADMO. (...)”.(grifei)

Ora, é de sabedoria notória que o delito de tráfico, previsto
no art. 33 da Lei nº 11.343/06, encerra um vasto rol de figuras típicas, de
maneira que a simples adequação da conduta do acoimado a uma delas torna
irrefutável sua condenação às sanções impostas naquele dispositivo legal.

Por  outro lado, é de se notar  que se trata,  in  casu,  de
crime contra a saúde pública, envolvendo perigo abstrato, em que a intenção
do legislador é conferir a mais ampla proteção social possível. 

Desse  modo,  diante  dos  sérios  indícios  e  circunstâncias
irretorquíveis  do  intuito  do  recorrente  em  comercializar  a  droga,  resta  a
conclusão legítima de que a hipótese em exame contempla o fato típico de
tráfico, insculpido no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar,
assim,  em  desclassificação  para  o  crime  de  uso  próprio  de  substância
entorpecente, dada a amplitude do conceito jurídico da mercancia ilícita de
entorpecente,  identificada  como qualquer  uma das  atividades  descritas  na
cláusula de múltipla tipificação do referido diploma normativo. 
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Apresenta-se, pois, evidente, o fato criminoso, posto que,
sendo  crime  formal,  a  mera  realização  do  verbo  previsto  no  modelo
incriminador  já  se  afigura  suficiente  para  a  adequada caracterização.  Isso
porque  a  configuração  do  delito  contemplado  não  exige  efetivo  ato  de
comercialização, bastando – reitere-se – a prática de qualquer das condutas
típicas  ali  enumeradas,  mormente  quando  rodeada  de  circunstâncias  que
conduzam à inexorável conclusão de que a droga não tinha como finalidade
exclusiva o consumo, tal como se verificou na vertente hipótese. 

Nesse sentido, têm decidido, reiteradamente, as Cortes de
Justiça, senão, vejamos:

“Para  a  caracterização  do  tráfico  de
entorpecente, irrelevante se torna o fato de que
o infrator não foi colhido no próprio ato da venda
da mercadoria proibida. Ademais, esse delito é
de  caráter  permanente,  consumando-se  com a
detenção  do  tóxico  pelo  agente  para
comercialização”. (in RT 714/357). 

“TRÁFICO DE DROGAS. Autoria e materialidade
devidamente  comprovadas  Absolvição  por
insuficiência  de  provas  ou  desclassificação  do
delito  para  porte  de  substância  entorpecente
para uso  próprio  Impossibilidade.”  (TJSP -  APL
0001345-12.2008.8.26.0619 - Rel.  Des.  Ivo de
Almeida - j. 20.8.2012 - DJESP 27.8.2012).
 
“APELAÇÃO  CRIME.  TRAFICO  DE  DROGAS.
CONDENAÇÃO  EM  PRIMEIRO  GRAU.  APELO
DEFENSIVO.  ABSOLVIÇÃO  OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE.
AFASTAMENTO. O apelante é usuário de drogas,
entretanto, isso não o exime de uma imputação
pela  prática  do  comércio.  Não  é  raro  que
dependentes  químicos  realizem  a  venda  de
entorpecentes  com a finalidade de sustentar  o
vício.  A  defesa  frisa  que  não  existe  uma
quantidade  específica  para  distinguir  o  uso  do
tráfico,  mas o juízo de reprovação é feito com
base nas circunstâncias.”  (TJRS -  ACr 603775-
81.2011.8.21.7000  -  Rel.  Des.  Marco  Antônio
Ribeiro  de  Oliveira  -  j.  8.8.2012  -  DJERS
23.8.2012).
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Sendo assim, pelas provas coligidas, pelo flagrante e pela
apreensão da droga, vislumbro a ocorrência da figura penal do art. 33 da Lei
nº 11.343/06,  não havendo que  se falar  em desclassificação para uso  de
entorpecente (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

2.3. Da associação para o tráfico

No tocante à associação para o tráfico (art. 35, caput, da
Lei 11.343/2006), os recorrentes alegam a ausência de prova a evidenciar o
ânimo associativo indispensável à configuração referido ilícito.

Dita o referido dispositivo legal:

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:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e
pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e
duzentos) dias-multa.

O  tipo  penal  previsto  no  art.  35,  caput,  da  Lei
11.343/2006 nada mais é do que uma reunião de duas ou mais pessoas com
a finalidade de praticar (cometer,  realizar) os crimes previstos  no art.  33,
caput, e § 1º, e 34 da Lei 11.343/2006.

Sobre o tema Luiz Flávio Gomes pontifica:

O art. 35 traz modalidade especial de quadrilha
ou  bando  (art.  288  do  CP).  Contudo,
diferentemente da quadrilha, a associação para o
tráfico  exige  apenas  duas  pessoas  (e  não
quatro),  agrupadas  de  forma  estável  e
permanente,  para  o  fim  de  praticar,
reiteradamente  ou  não,  qualquer  dos  crimes
previstos nos arts. 33, caput (tráfico de drogas),
e 34 (tráfico de maquinário) desta Lei. [...] Tipo
Subjetivo - É o dolo (animus associativo), aliado
ao  fim  específico  de  traficar  drogas  ou
maquinário.  [...]  'Para  o  reconhecimento  do
crime previsto no art. 14 da Lei 6.368/76 [atual
35], não basta a convergência de vontades para
a prática das infrações constantes dos arts. 12 e
13 [atuais arts. 33 e 34]. É necessário, também,

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001117-75.2011.815.0251 10



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

a  intenção  associativa  com  a  finalidade  de
cometê-las,  o  dolo  específico'  [...]"  (Lei  de
Drogas  Comentada.  2.  ed.,  São  Paulo:  Revista
dos Tribunais, 2007, p. 204/205).

Os  autos  demonstraram  claramente  a  participação  dos
apelantes nos delitos apontados na denúncia.

O sentenciado José Maurílio Moura cedia o imóvel, por sua
vez, Kadmo José Ferreira de Souto providenciava a logística do tráfico. Isso
tudo por foi confirmado pelo depoimento dos milicianos Deusirã Ferreira Neto,
policial militar, fls. 165 e Miguel Ferreira Neto, policial militar, testemunha, fls.
166.

Sendo assim, não há como acatar o pedido de absolvição
no tocante aos tipos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

2.4. Da aplicação da causa de diminuição

Alternativamente, os recorrentes pleiteiam pela aplicação
da  causa  de  diminuição  de  pena  prevista  no  §  4º,  do  art.  33  da  Lei  nº
11.343/06.

O pedido deve ser rejeitado, pois não é cabível a aplicação
da  causa  de  redução  do  art.  33,  §4º,  da  Lei  11.343/06  postulada  pelos
recorrentes, porquanto a condenação pela associação para o tráfico de drogas
implica na vedação à causa de redução.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.  ARTIGOS  33,
CAPUT, E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/06.
PRELIMINARES  DE  NULIDADE  DA
INTERCEPTAÇÃO  TELEFONICA  EM  VISTA  DO
PRINCÍPIO  DA  SUBSIDIARIEDADE  REJEITADAS.
ABSOLVIÇÃO  MANTIDA.  INEXISTENCIA  DE
PROVAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PROVAS DE
AUTORIA  E  MATERIALIDADE.  PENA  MANTIDA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART.  33,
§4º, DA LEI DE DROGA AFASTADA. 1. (…) 4. A
aplicação  da  redutora  do  art.  33,  §4º,  da  Lei
11.343/06 é vedada nos casos em que o réu não
apresenta  algum  dos  quatro  requisitos
necessários  para  a  concessão  do  benefício.  No
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caso,  está  impedido  o  reconhecimento  da
aplicação  da redutora  em vista  da  condenação
pela  associação  para  o  tráfico  de  drogas.
Precedentes.  5.  As  penas  foram  fixadas  ao
mínimo legal e,  por conta do entendimento da
Súmula  231  do  STJ,  fica  impossibilitada  a  sua
redução.  APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.”  (TJRS -
Apelação  Crime  Nº  70057383424  –  Rel.  Des.
Julio Cesar Finger – DJ: 21/05/2014)

2.5. Da substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direito

Os recorrentes não preenchem os requisitos estabelecidos
no  art.  44  do  CP,  considerando  que  suas  penas  foram  fixadas  em  valor
superior a 4 (quatro) anos.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES  CRIMINAIS.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  PROVA  APELANTES
CONDENADOS PELAS CONDUTAS DE TRÁFICO E
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO  DE  DROGAS.
IRRESIGNAÇÃO  DA  DEFESA.  ABSOLVIÇÃO  POR
AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28, DA
LEI  Nº  11.343/2006.  CONTEXTO  FÁTICO
PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO
PELO  DELITO  DE  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº
11.343/2006).  ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.
INOCORRÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO CRIME
PREVISTO  NO  ARTIGO  35,  DA  LEI  Nº
11.343/2006.  ELEMENTO  SUBJETIVO  DO  TIPO
INCRIMINADOR.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  DO
ANIMUS  ASSOCIATIVO.  PRETENSÕES
SUBSIDIÁRIAS. (…) In casu, incabível a aplicação
da  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade
por restritiva de direitos, tendo em vista que a
pena  infligida  aos  apelantes  foi  superior  a  04
(quatro) anos, não preenchendo os requisitos do
artigo 44 do Código Penal. Verificando-se que o
veículo  foi  intencionalmente  preparado  para  o
transporte de droga, mostra-se adequado o seu
perdimento  em  favor  da  união.  (TJMT  -  APL
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87285/2012 - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro – DJ:
01/07/2014)

Ex positis, nego provimento ao recurso.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Joás
de  Brito  Pereira  Filho,  dele  participando,  além  de  mim,  Relator,  o
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à Sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José
Roseno Neto, 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 02 (dois) dias do mês de setembro do ano de 2014.

João Pessoa, 10 de setembro de 2014

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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