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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000119-64.2016.815.0241 – 2ª Vara da Comarca de
Monteiro
RELATOR: Tércio Chaves de Moura,  Juiz convocado para substituir  o Exmo.  Des.
Márcio Murilo da Cunha Ramos
01 APELANTE: Ministério Público do Estado da Paraíba
02 APELANTE: Jefferson Celestino da Silva 
DEFENSORA: Maria de Fátima Fernandes Batista  

APELAÇÕES CRIMINAIS.  TRÁFICO  DE  DROGAS  E
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.  CONDENAÇÃO
APENAS  PELO  PRIMEIRO  DELITO. IRRESIGNAÇÃO
DO  RÉU  E  DO  MP.  PEDIDO  PARA RECORRER  EM
LIBERDADE. PLEITO  JÁ  EXAMINADO  EM  HABEAS
CORPUS  IMPETRADO  EM  FAVOR  DO  APELANTE.
QUESTÃO PREJUDICADA.  DO DELITO DE TRÁFICO
DE  DROGAS. AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADA.  CONJUNTO  PROBATÓRIO  APTO
PARA RESPALDAR A CONDENAÇÃO.  DO DELITO DE
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO. VÍNCULO
ASSOCIATIVO  NÃO  COMPROVADO.  MANUTENÇÃO
DA  ABSOLVIÇÃO.  DA  DOSIMETRIA  DA  PENA.
IMPUGNAÇÃO APENAS PELO SENTENCIADO. PENA-
BASE  DEVIDAMENTE  FIXADA.  ATENUANTE  DE
MENORIDADE.  REDUÇÃO  EM  MONTANTE  AQUÉM
DO  RECOMENDADO.  READEQUAÇÃO.  CAUSA  DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA
LEI  Nº  11.343/2006.  APLICAÇÃO  NO  PATAMAR
MÍNIMO  DESPIDA  DE  FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. CONSTATAÇÃO. PRECEDENTES NO STJ.
NECESSIDADE  DE  REDIMENSIONAMENTO  PARA O
ESCALÃO MÁXIMO. ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO
DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA
PREVISTA  NO  ART.  40,  VI,  DA  LEI  DE  DROGAS.
INCIDÊNCIA  CORRETA  DA  MAJORANTE.
DESPROVIMENTO  DO  APELO  DO  PARQUET E
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO RÉU. 

-  Resta  prejudicada  o  exame  do  pedido  para  recorrer  em
liberdade, uma vez que se constatou que o pleito já examinado
em sede de habeas impetrado em favor do ora apelante.

-  Não há  falar  em reforma da decisão,  quanto  ao  crime  de



tráfico  de  drogas,  quando  o  conjunto  probatório  é  apto
demonstrar a materialidade e a autoria delitiva.

- Inexistindo, nos autos, elementos seguros aptos a demonstrar
que vínculo permanente e duradouro entre o apelante e o menor
apreendido para a para prática dos crimes de tráficos de drogas,
não  merece  censura  que  concluiu  pela  sua  absolvição  pela
prática do tipo do art. 35 da Lei nº 11.343/06 (associação para o
tráfico). 

-  Fixada  a  pena-base  em  patamar  razoável,  lastreada  em
circunstâncias  devidamente valoradas negativamente,  não há
falar em reforma do decisum nesse ponto.

-  Cabe  a  readequação  da  pena,  quando  a  circunstância
atenuante  (menoridade),  reconhecida  pelo  julgador  primevo,
não  resultou  na  diminuição  da  reprimenda  em  patamar
razoável.

-  Contraria  o  entendimento  consolidado  da  jurisprudência  do
STJ a decisão que, em reconhecendo fazer jus a ré à minorante
fracionária  prevista  no  art.  33,  §  4º,  da  Lei  nº  11.343/2006,
aplica-a  em  seu  patamar  mínimo,  sem,  contudo,  justificar
adequadamente tal procedimento em qualquer elemento do caso
concreto.  Circunstância  que  enseja  o  necessário
redimensionamento da fração reducional ao seu máximo nível
de 2/3 (dois terços).

- Revela-se correta a incidência da causa de aumento do art. 40,
VI, da Lei nº 11.343/06, quando constado que a conduta delitiva
do acusado envolveu adolescente. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  à unanimidade, em negar provimento ao recurso ministerial e
considerar prejudicado o pedido de apelar em liberdade e dar provimento parcial
ao apelo defensivo para reduzir a pena para 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão,
no regime aberto, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo  Ministério
Público do Estado da Paraíba e por Jefferson Celestina da Silva contra a sentença
das fls. 142/154,  prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Monteiro,
Juíza Andréa Costa Dantas Botto Targino, nos autos da ação penal acima numerada, que
julgou procedente em parte a denúncia para lhe condenar pela prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e absolvê-lo do crime de associação
para  o  tráfico  (art.  35  da  Lei  nº  11.343/06),  aplicando  uma pena  privativa  de
liberdade de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses, 22 (vinte e dois) dias de reclusão, no
regime inicial semiaberto; e 515 (quinhentos e quinze) dias-multa, sendo cada dia-



multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato. 

Narra a denúncia que o acusado, no dia 01/12/2015, o réu, em
companhia do adolescente D. M. B, foi preso em flagrante, tendo sido constado que ele
guardava 122 (cento e vinte e dois) papelotes de maconha. 

Destacou,  ainda  a  peça  acusatória,  que  o  processado  teria  se
associado ao indivíduo menor de idade para praticar a mercancia de drogas na cidade de
Monteiro/PB. 

O acusado foi citado (53), tendo apresentado defesa prévia (fls.
59/67).

Denúncia recebida no dia 31 de outubro de 2016 (fl. 85v).

Audiência de instrução, fls. 119/121.

Alegações finais pelo Parquet e defesa, fls. 131/133 e 138/139,
respectivamente.

Sentença condenatória às fls. 142/154, julgando procedente em
parte a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33 da Lei nº 11.343/06) e absolvê-lo do crime de associação para o tráfico (art.
35 da Lei nº 11.343/06), aplicando uma pena privativa de liberdade de 05 (cinco)
anos,  11  (onze)  meses,  22  (vinte  e  dois)  dias  de  reclusão,  no  regime  inicial
semiaberto; e 515 (quinhentos e quinze) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor
de  1/30  do  salário-mínimo  vigente  à  época  do  fato.  Denegado  o  direito  do
sentenciado recorrer em liberdade. 

Irresignado,  o Ministério  Público estadual interpôs  recurso de
apelação (fls. 156). Nas razões recursais (fls. 157/161), o primeiro apelante afirma que o
conjunto  probatório  presente  nos  autos,  demonstra  que  o  réu  se  associou  com  o
adolescente D. M. B., com o fim de praticar a mercância de drogas, pelo que se mostra
imperiosa  a  condenação  pelo  tipo  do  art.  35  da  Lei  de  Drogas  (associação  para  o
tráfico).

Às fls.  164, foi  interposta apelação pelo réu.  Em suas razões
recursais (fls. 165/172), alega o segundo apelante que: deve ser assegurado o direito do
réu recorrer em liberdade; deve ser absolvido por insuficiência de provas; a pena seja
aplicada  no  mínimo  legal,  inclusive  a  pena  de  multa;  houve  erro  de  cálculo  da
magistrada, no momento que aplicou a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº
11.343/06, no patamar de 1/6, pedindo, destacando, ainda, que redução deve ocorrer na
fração máxima; no tocante à atenuante do art. 65, I, do CP (menoridade), a magistrada
reduziu a diminuiu apenas de 03 meses a pena; não se justifica,  no caso em tela,  a
majoração da pena pela aplicação do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 (prática delituosa
que  envolva  criança  ou  adolescente);  deve  ser  efetuada  a  detração,  para  fins  de
indicação do regime do cumprimento de pena.

Contrarrazões apresentadas  às  fls. 178/186, pugnando  pelo
provimento  parcial  do  recurso,  apenas  para  alterar  o  percentual  fixado  a  título  de
atenuante (art. 65, I, do CP). 



A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador
Álvaro  Gadelha  Campos, opinou pelo  provimento  do  recurso  ministerial  e
desprovimento do apelo defensivo (fls. 204/207).

É o relatório.
VOTO:

Do pedido para recorrer em liberdade

De início, quanto ao pleito do réu para aguardar o julgamento do
recurso em liberdade, da análise do Sistema PJE, infere-se que foi impetrado habeas
corpus  em  favor  do  ora  recorrente  (HC  nº  0802281-09.20177.815.0000)  com  tal
objetivo, tendo a Câmara Criminal, assim, decidido:  “concedo parcialmente a ordem,
apenas para determinar que o paciente aguarde o julgamento do recurso de apelação
em regime semiaberto, salvo se estiver preso por outro motivo, devendo ser procedida a
adequação na guia de execução provisória de cumprimento de pena”. 

Assim,  resta  prejudicado  pedido  formulado  na  apelação
criminal. 

Do crime do tráfico de drogas

Diga-se, inicialmente, que a substância entorpecente apreendida
com o acusado foi atestada como cannabis sativa, “maconha” (quantidade: 190,9 g -
cento  e  noventa  gramas  e  nove  decigramas  -,  distribuídas  em  122  papelotes),
substâncias de uso proscrito no Brasil,  conforme laudos de constatação de fls.  38 e
127/130.

 
De acordo com a tese externada pela defesa do ré, a condenação

daquela  não  está  corroborada  pelas  provas  dos  autos,  inexistindo  elementos  para
justificar a condenação. 

As alegações, contudo, não merecem prosperar.

In  casu,  o  auto  de  prisão  em  flagrante  (fls.  08),  o  auto  de
apresentação e apreensão (fl. 16), os laudos de constatação (fls. 19 e 94/95) e as provas
testemunhais embasam o decreto condenatório açoitado.

Em seu depoimento (mídia de fls. 121), as testemunhas Thales
Renan da Silva Raposo e Francinaldo Martins Mota, Policiais Militares, disseram que
abordaram o ora apelante e o adolescente D. M. B., sendo encontrado, no momento da
abordagem, 03 papelotes de substância semelhante à maconha. Depois se dirigiram até a
residência em que os indivíduos residiam e lá encontraram a droga acima mencionada
em uma bolsa. Pontuaram, ainda, a mala pertencia ao recorrente, salientando que tal fato
foi, inclusive confirmado pelo adolescente. 

Além  disso,  cumpre  destacar  que  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. 

 



Nessa linha, destaco a posição da Câmara Criminal do TJPB/PB,
veja-se:

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
Preliminar de nulidade absoluta. Alegação de falta de fundamentação na
decisão que recebeu a denúncia. Inexigibilidade de fundamentação
complexa. Rejeição. Materialidade e autoria consubstanciadas.
Condenação. Ausência de provas. Conjunto probatório que evidencia a
mercancia. Depoimentos dos policiais. Validade. Desclassificação para uso.
Impossibilidade. Omissão na sentença no tocante à causa especial de
diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Exigência.
Princípio do duplo grau de jurisdição. Remessa ao juízo a quo. Provimento
parcial do apelo. A decisão sucinta que recebeu a denúncia está pautada no
art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto não é inepta e estão
presentes os pressupostos processuais, das condições da ação e a existência
de justa causa, motivo pelo qual não há que se falar em ausência de
fundamentação, ademais a defesa não argüiu tal nulidade em tempo
oportuno. Restando comprovadas autoria e materialidade do delito,
impossível acolher a pretendida absolvição por ausência de provas, pois os
elementos probantes amealhados durante a instrução processual, em
especial os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante
dos agentes, são mais do que bastante para ensejar a condenação.
Outrossim, diante da logicidade proporcionada pelo acervo probatório
colacionado durante a instrução criminal, não há como recepcionar a
pretensão absolutória pela simplista alegação de que a droga pertencia
apenas ao primeiro denunciado, até porque, ao contrário do que aduz a
defesa, o conjunto probatório coligido é, indubitavelmente, suficiente para
justificar a condenação pelo delito descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
Os depoimentos dos policiais inquiridos em juízo servem como forte
elemento de convicção do julgador, porque relataram os fatos ocorridos com
fidelidade, coerência e firmeza, e se contra eles não há qualquer indício de
má-fé, têm valor probante, podendo embasar a condenação. Não há como
desclassificar a conduta delitiva do réu de tráfico de drogas para uso,
tipificado no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, haja vista a materialidade e a
autoria do delito do art. 33 da mesma Lei Tráfico de Entorpecentes estarem
amplamente evidenciadas no caderno processual. Ao Juiz sentenciante
compete examinar a possibilidade de aplicação ou não do disposto no §4º do
art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A sua omissão não pode ser corrigida por este
Tribunal, sob pena de ocorrer supressão de instância, ao considerar o
princípio do tantum devoluntum quantum appellatum, daí o retorno dos
autos ao Juízo de origem”. (TJPB; ACr 001.2010.004095-3/002; Câmara
Especializada Criminal; Rel. Des. Arnóbio Alves Teodósio; DJPB
22/10/2012; Pág. 9).
 
“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE.
CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DELITO DE USO PRÓPRIO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO A CRIMES QUE
ENVOLVEM TÓXICOS. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA
CONSUMO PESSOAL DESCARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. 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. Os aspectos objetivos do crime de tráfico de drogas
impedem a aplicação do princípio da insignificância (bagatela), já que este
delito possui um elevadíssimo grau de reprovabilidade, sendo, inclusive,
definido como hediondo. Ademais, esta conduta é extremamente ofensiva à
sociedade, comumente servindo como mola propulsora de outros crimes
como furtos, roubos e até homicídios, não podendo, de nenhuma forma, ser
considerada um indiferente penal, pouco importando a quantidade de droga
apreendida”. (TJPB; ACr 200.2008.027145-1/001; Câmara Especializada



Criminal; Rel. Des. Carlos Martins Beltrão Filho; DJPB 10/10/2012;
Pág. 12).

Além  disso,  como  bem  destacou  a  julgadora  primeva,  o
adolescente, na esfera policial, o adolescente D.M.O, afirmou:

“Que apesar de estar morando com este, não tinha conhecimento de toda a
droga  que  foi  encontrada  dentro  da  casa  onde  resida  com  Jefferson  no
momento  da  busca  realizada,  já  que  não  sabia  que  o  seu  colega  era
traficante”. (fl. 10)

Verifica-se, pois, diante do sólido conjunto probatório angariado
pela acusação, a qual, portanto, se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a
materialidade e a autoria delitiva, as quais não foram rebatidas pela defesa, cujas teses
restaram isoladas, a manutenção da condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas é
medida de rigor.

Do crime de associação para o tráfico

Insurge-se o representante ministerial contra a absolvição do réu
da prática do delito de associação para o tráfico, por não entender não evidenciada a
estabilidade e habitualidade dos agentes envolvidos.

O art. 35 da Lei nº 11.343/06 dispõe:

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.

Do  exame  do  tipo  penal,  observa-se  que  se  trata  de  crime
plurissubjetivo que pressupõe a união de pessoas visando a delinquência, especialmente
relacionadas às condutas enquadras como tráfico de drogas.

 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.

Ora, o que se extrai dos autos é que, no dia dos fatos, tanto o
recorrente como o menor infrator possuíam em seu poder substâncias entorpecentes.
Entretanto, não há elemento probatório no sentido de essa ligação subjetiva entre os
agentes ter passado de uma coautoria eventual e constituído algo duradouro e estável, o
que é essencial à figura delitiva em questão.

É  importante  destacar  que  os  Policias  Militares  responsáveis
pela prisão informaram que o acusado, diferentemente do adolescente apreendido, não
era conhecido na região (mídia de fls. 121). Outrossim, o Sr. João Batista Sobrinha, pai
do adolescente D. M. B., corrobora a versão dos policiais, quando informou nunca tinha
visto Jefferson Celestino da Silva na cidade e que ele tinha passado poucos dias com o
seu filho (mídia de fls. 121).

Com efeito, frise-se que, para a configuração desse crime, não



basta uma associação meramente eventual, devendo ser permanente e estável, fundada
em um animus dos agentes nesse sentido. Há que se demonstrar a existência de uma
relação duradoura e estável entre eles, sob pena de se reconhecer, tão-somente, uma
associação eventual.

Sobre o tema, destaco as lições de Guilherme de Sousa Nucci.
Veja-se:

"Associarem-se  (reunirem-se,  juntarem-se)  duas  ou  mais  pessoas  com  a
finalidade de praticar (realizar, cometer) os crimes previstos nos arts. 33,
caput, e § 1.º, e 34 da Lei 11.343/2006. É a quadrilha ou bando específica do
tráfico ilícito de entorpecentes. (...) Demanda-se a prova de estabilidade e
permanência  da  mencionada  associação  criminosa."  (Leis  Penais  e
Processuais Comentadas. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p.
365)

Nessa  linha,  destaco  a  posição  de  Victor  Eduardo  Rios
Gonçalves e João Paulo Baltazar Júnior:

“É  preciso  salientar,  todavia,  que  o  tipo  penal  pressupõe  uma
“associação”para o tráfico, de modo que a doutrina diz que, embora o art.
35  não  exija  a  finalidade  de  reiteração  criminosa,  faz-se  necessário  um
prévio ajuste entre as partes, um verdadeiro pacto associativo, de modo que
a reunião meramente ocasional não caracteriza o delito. Na prática, para
fazer  valer  tal  distinção,  leva-se  em  conta  o  grau  de  organização,  a
gravidade da conduta e, evidentemente, a intenção de  reiteração
criminosa. Com efeito, quando existe essa intenção, não há dúvida de que
está configurado o crime de associação para o tráfico (art. 35).  Porém,
quando não existir prova nesse sentido, o julgador deverá verificar se existe
certa organização dos envolvidos, bem como a forma como se comportaram
no caso concreto.” (Gonçalves, Victor Eduardo Rios e Baltazar Júnior, João
Paulo; Legislação Penal Esquematizado, Ed. Saraiva. 2016, p. 130)

A jurisprudência aponta no mesmo sentido. Veja-se:

HABEAS  CORPUS.  ASSOCIAÇÃO  PARA O  TRÁFICO  DE  DROGAS.
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DA MINORANTE  PREVISTA NO
ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CONSECTÁRIOS. REGIME MAIS
BRANDO.  CORRÉU.  SITUAÇÃO  FÁTICO-PROCESSUAL IDÊNTICA.
ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO AO CORRÉU.
1.  A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de
que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n.
11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da
permanência da associação criminosa. Isso porque, se assim não fosse,
estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de
tráfico de drogas.
2. As instâncias ordinárias, ao concluírem pela condenação do paciente
em  relação  ao  crime  previsto  no  art.  35  da  Lei  n.  11.343/2006,  em
nenhum momento  fizeram  referência  ao  vínculo  associativo  estável  e
permanente porventura existente entra ele e o corréu; proclamaram a
condenação  com  base  em  meras  conjecturas  acerca  de  uma  societas
sceleris, de maneira que se mostra inviável a manutenção da condenação
pelo tipo penal descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.
3. Afastado o vínculo associativo entre os acusados, deve - como consectário
da absolvição em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas (art.
35  da  Lei  n.  11.343/2006)  -  ser  concedido  habeas  corpus,  para  aplicar  a
minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
4. Como consequência da redução da reprimenda, deve ser fixado o regime
inicial semiaberto, pois, apesar de a reprimenda haver sido estabelecida em



patamar inferior a 4 anos, o paciente ser tecnicamente primário ao tempo do
delito e  a  quantidade de drogas apreendidas não ser tão elevada,  houve a
análise desfavorável de circunstâncias judiciais, tanto que a pena-base ficou
estabelecida acima do mínimo legal.
5. Uma vez que o corréu se encontra em situação fático-processual idêntica à
do paciente, devem ser-lhe estendidos os efeitos deste acórdão, nos termos do
art. 580 do Código de Processo Penal.
6. Ordem concedida para absolver o paciente em relação ao delito previsto no
art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Habeas corpus concedido para: reconhecer a
incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006;
aplicá-la  no  patamar  de  2/3  e,  por  conseguinte,  reduzir  a  reprimenda  do
paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa;
fixar o regime inicial semiaberto. Extensão, de ofício, ao corréu.
(HC  264.222/PE,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA
TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.  ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO  DE  DROGAS.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO  VÍNCULO  SUBJETIVO  E
PLURALIDADE DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL  VERIFICADO.  WRIT  NÃO  CONHECIDO.  ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
2.  Para  a  caracterização  do  delito  previsto  no  art.  35  da  Lei  n.
11.343/2006, é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e
da permanência  da associação criminosa entre  duas ou mais  pessoas,
com a finalidade de praticarem os delitos do art. 33, caput e § 1º, e/ou do
art.  34,  da  Lei  de  Drogas.  Trata-se,  portanto,  de  delito  de  concurso
necessário.
3.  Hipótese  em  que  a  Corte  de  origem  não  apresentou  elementos
concretos que demonstrem efetivamente o vínculo associativo estável e
permanente entre o paciente e outros integrantes da facção criminosa.
Não houve sequer a indicação de quem seriam as demais pessoas com ele
associadas.  Na  falta  da  comprovação  de  dois  requisitos  legais  para  a
configuração do delito de associação para o tráfico de entorpecentes -
pluralidade de agentes e vínculo subjetivo no cometimento dos delitos -, a
absolvição do paciente é medida que se impõe.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para absolver o
paciente pelo delito de associação para o tráfico de drogas.
(HC  374.942/RJ,  Rel.  Ministro  RIBEIRO  DANTAS,  QUINTA TURMA,
julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)

No mesmo tom:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS.  LICITUDE  DA
PROVA  COLHIDA.  CONDENAÇÃO  DOS  RÉUS.  PROVAS
SUFICIENTES  DE  AUTORIA.  ASSOCIAÇÃO  PARA O  TRÁFICO.
ANIMUS ASSOCIATIVO NÃO  COMPROVADO.  CORRUPÇÃO  DE
MENORES. AFASTAMENTO. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO
ART.  40,  VI,  DA  LEI  Nº  11.343/06.  APLICAÇÃO.  PRINCÍPIO  DA
ESPECIALIDADE.  PENAS.  REDUÇÃO.  REGIME.
ABRANDAMENTO.  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  CORPORAL.
POSSIBILIDADE.  PRESCRIÇÃO  QUANTO  À  AGENTE.
OCORRÊNCIA. ALVARÁ. 
(…) 4.  Não  estando  suficientemente  comprovado  que  os  réus  se
associaram para vender entorpecentes, descabe sejam condenados pelo
crime  do  art.  35 da  Lei  nº  11.343/06. 5.  Por  força  do  princípio  da
especialidade, em se tratando de menor envolvido no crime de tráfico ilícito
de drogas, não é o caso de se imputar ao agente o crime previsto no art. 244-
B  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  mas  de  reconhecer  a  causa
especial de aumento da pena prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06. 6.
Tendo  as  penas  sido  fixadas  em  patamar  exacerbado,  consideradas  as
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peculiaridades do caso concreto, impõe-se a sua revisão em favor de um dos
acusados. 7. Implementando-se o prazo prescricional previsto no art. 109, V,
do Código Penal, sobretudo em razão da redução dos prazos tendo em vista a
menoridade da agente, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade da
ré pela prescrição da pretensão punitiva. Alvará. V.V. Prevalecendo dúvida
quanto à prática do ilícito,  diante da insuficiência de provas robustas que
comprovem a  autoria  do  delito,  deve-se  decidir  a  favor  do  acusado,  em
respeito  ao  princípio  in  dubio  pro  reo,  sendo,  portanto,  imperativa  a
absolvição.  (TJMG;  APCR  1.0009.14.002533-0/001;  Rel.  Des.  Paulo
Calmon Nogueira da Gama; Julg. 16/08/2017; DJEMG 25/08/2017) 

APELAÇÕES  CRIMINAIS.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE
ARMA  DE  FOGO  DE  USO  PERMITIDO.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA DE GILMAR, POR TRÁFICO E POSSE DE ARMA
DE  FOGO  DE  USO  PERMITIDO,  E  ABSOLUTÓRIA DE  PAULO,
POR  TRÁFICO  E  ASSOCIAÇÃO.  APELO  MINISTERIAL
PLEITEANDO  A  CONDENAÇÃO  DE  TODOS  OS  RÉUS,  NOS
TERMOS  DA  DENÚNCIA.  (...)Crime  de  associação  para  o  tráfico.
Materialidade e autoria não demonstradas.  Acervo probatório insuficiente
para o desate condenatório. Inexistência nos autos de provas cabais do
vínculo  associativo  duradouro  entre  os  réus,  sob  os  aspectos  da
estabilidade  e  permanência. Crime  de  posse  de  arma  de  fogo  de  uso
permitido. Art. 12 da Lei nº 10.826/03. Materialidade e autoria respaldada na
prova produzida nos autos, em especial nos depoimentos dos policiais e no
respectivo  laudo de  apreensão.  Condenação  mantida.  Penas  bem dosadas.
Mantido  o  regime  aberto.  Recursos  não  providos.  (TJSP;  APL 0007289-
19.2013.8.26.0037; Ac. 8875834; Araraquara; Segunda Câmara de Direito
Criminal; Rel. Des. Diniz Fernando; Julg. 05/10/2015; DJESP 15/10/2015)

PENAL E  PROCESSUAL PENAL.  TRÁFICO  TRANSNACIONAL DE
ENTORPECENTES  E  ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.  ART.  33,
CAPUT,  ART.  35  C/C  ART.  40,  I,  DA  LEI  Nº  11.343/2006.
PRELIMINARES.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  FEDERAL.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  REJEIÇÃO.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA CONFIGURADAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO
DEMONSTRADA.  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  RETRATAÇÃO  EM
JUÍZO.  APLICAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.  DOSIMETRIA DA PENA.
REDUÇÃO. (...) 7. Para a configuração do crime descrito no art. 35 da Lei
nº 11.343/2006 é necessário que fique demonstrado o animus associativo dos
agentes  e  não  apenas  uma  mera  coautoria.  8.  Na  ausência  de  prova
suficiente da autoria do delito e ante a existência apenas de indícios que
geram  dúvidas  acerca  dos  fatos  descritos  na  denúncia,  impossível  é  a
condenação  quanto  ao  crime  de  associação  para  o  tráfico  de  drogas,
impondo-se em favor do acusado a aplicação do princípio in dubio pro reo.
9. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que a atenuante
da confissão (art. 65, III, “d”, do Código Penal) deverá ser observada até
mesmo quando o acusado retrata-se em Juízo, se foi utilizada como um dos
fundamentos para a condenação, como ocorreu no caso. 10. Preliminares de
incompetência e de nulidades rejeitadas. Apelações parcialmente providas,
com extensão de benefício por força do  art. 580 do CPP. (TRF 1ª R.; ACr
0008872-51.2014.4.01.3200;  Terceira  Turma;  Relª  Juíza  Fed.  Rosimayre
Gonçalves de Carvalho; DJF1 16/06/2017) 

Destarte,  inexistindo,  nos  autos,  elementos  seguros  aptos  a
demonstrar a existência vínculo permanente e duradouro entre o apelante e o menor
apreendido para a para prática dos crimes de tráficos de drogas, não merece censura que
concluiu  pela  sua  absolvição  pela  prática  do  tipo  do  art.  35  da  Lei  nº  11.343/06
(associação para o tráfico). 

Da dosimetria da pena
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Sabe-se  que  o delito  previsto  no art.  33  da  Lei  nº  11.343/06
(tráfico de drogas) prevê a pena entre 05 (cinco) e 15 (quinze) anos de reclusão e o
pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 

No caso, a magistrada aplicou a pena-base de 05 (cinco) anos e
06 (seis) meses de reclusão, além de 550 dias-multa, tendo considerado desfavorável ao
réu a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Em seguida, por reconhecer a presença
da atenuante da menoridade, diminuiu de 03 meses e 20 dias-multa a reprimenda,
resultando em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 530 dias-multa.
Em seguida, na 3ª fase, reconheceu presente a causa de diminuição do art. 33, § 4º,
da Lei de Drogas, pelo que diminuiu a pena de 1/6, o que teria resultado na pena
de 05 anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, de reclusão, além de 442 dias-multa.
Por fim, reconheceu a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 (prática
delituosa que envolveu adolescente), pelo que majorou a pena de 1/6, totalizando,
em definitivo, a reprimenda de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois)
dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 515 (dias-multa). 

De  início,  com  relação  à  pena-base,  verifica-se  que  foram
devidamente  valoradas  negativamente  a  culpabilidade  e  as  circunstâncias  do  crime,
tendo  sido  fixada  um pouco acima do  mínimo legal  (05  anos  e  06  meses),  não
havendo nenhuma irregularidade a ser corrigida.

Com relação ao quantum de diminuição pela incidência da
atenuante  de  menoridade  (art.  65,  I,  do  CP),  reputo  que,  considerando  as
peculiaridades do caso concreto, a diminuição de 03 (três) meses não se mostra
razoável. 

 Sabe-se que o Código Penal não estabeleceu limites mínimo e
máximo  de aumento ou redução de pena a serem aplicados em face da presença de
agravantes e das atenuantes. 

Embora se reconheça que compete ao julgador, dentro do seu
livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de
aumento  ou  redução  de  pena,  em observância  aos  princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade,  a  jurisprudência  do  E.  STJ,  entende  que  a  aplicação  de  fração
superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que, diga-se, não foi observado no
caso em tela, pois o quantum de 03 meses não representa minoração da reprimenda em
montante razoável, conforme a fração acima identificada.

Nesse sentido, aponta a jurisprudência:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.  ROUBO   MAJORADO.   CONSEQUÊNCIAS   DO
CRIME.   CARÊNCIA   DE  FUNDAMENTO  CONCRETO   PARA
EXASPERAÇÃO  DA  PENA-BASE.  MAUS  ANTECEDENTES.
AUMENTO  SUPERIOR   AO   MÍNIMO  POR  SEREM  NOVE  AS
CONDENAÇÕES A SEREM VALORADAS NA  PRIMEIRA FASE DA DA
DOSIMETRIA.  EXASPERAÇÃO  SUPERIOR  A  1/6  PELAS  DUAS
CONDENAÇÕES  REMANESCENTES,  UMA  DELAS  POR  CRIME
NA   MESMA  NATUREZA.  PROPORCIONALIDADE.  WRIT  NÃO
CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.  
(….)
4.  Diante do  silêncio  do  legislador,  a jurisprudência passou a reconhecer
como  critério  ideal  para  individualização da pena na primeira  etapa  do



procedimento dosimétrico o aumento na fração de 1/8   (um   oitavo)  a  cada
circunstância   judicial   negativamente  valorada,    sendo   facultado   ao
julgador,  desde  que  mediante fundamentação idônea, estabelecer quantum
superior.
5.  Ainda que  afastada  a  valoração negativa das consequências do crime,
não há se falar em incremento da pena-base de 9 (nove) meses, haja  vista a
presença de 9 (nove) títulos condenatórios transitados em  julgado  à  época
dos  fatos  sob  apuração,  o  que  justifica exasperação  superior  ao  critério
ideal  de  1/8 a título de maus antecedentes,    em    estrito   atendimento   aos
princípios   da proporcionalidade e da individualização da pena.
6.  O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de
aumento   ou  redução  de  pena  a   serem  aplicados em razão das
agravantes   e   das   atenuantes   genéricas.   Assim,   a  jurisprudência
reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e
de  acordo  com  as  peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento
ou  redução  de  pena,  em  observância  aos  princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6
exige motivação concreta e idônea.
7.  Considerando que o réu ostentava duas condenações configuradoras da
recidiva, não valoradas na primeira fase do critério dosimétrico, sendo uma
delas pela prática de crime da mesma natureza, admite-se aumento superior a
1/6, não se possível inferir desproporcionalidade no  incremento da pena em
1 (um) ano e 6 (seis) meses pela agravante da reincidência.
8.  Rito  não  conhecido.  Habeas  corpus  concedido, de ofício, tão somente
para   afastar   a   valoração   negativa   das  consequências  do  crime,
determinando  que  o  Juízo  das  Execuções  proceda  à nova dosimetria da
pena.
(HC 378.982/MG,  Rel.  Ministro  RIBEIRO DANTAS,  QUINTA TURMA,
julgado em 08/08/2017, DJe 18/08/2017) 

Assim,  como  no  caso  em  exame  não  se  evidencia  qualquer
justificativa para diminuição aquém do patamar indicado pela jurisprudência e atento ao
fato de que não é possível minorar a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ),
reduzo a pena em 06 (seis) meses e 50 dias-multa, resultando a pena de 05 (cinco)
anos de reclusão, além de 500 dias-multa.

No  que  toca  ao  pleito  do  recorrente,  concernente,  pois,  à
necessidade  de  aplicação  do patamar reducional  máximo,  ante  a  incidência  da
causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 em favor do
réu, percebo que tal argumentação apresenta notória solidez.

Ao  estabelecer  o  suso  mencionado  benefício  em  favor  da
apelante, declara a julgadora:

“Na  3ª  fase  da  aplicação  da  pena,  diminuo  a  reprimenda,  diminuo  a
reprimenda em 1/6, por reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 33,
§ 4º,  da Lei nº 11.343/06, perfazendo 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 15
(quinze) dias de reclusão. (...)” (fls. 153) 

A incidência do elemento redutor previsto no § 4º do art. 33 da
Lei 11.343/06 reclama o preenchimento dos 04 (quatro) vetores legais, quais sejam: (1)
que o agente seja primário; (2) que possua bons antecedentes; (3) que não se dedique às
atividades delituosas; e (4) que não integre organização ou facção criminosa.

Assim, não tendo o legislador estabelecido os parâmetros para a
escolha  entre  a  menor  e  a  maior  frações  indicadas  para  a  mitigação,  devem  ser
consideradas, pelo julgador, as circunstâncias do caso concreto.



De fato, o juízo julgador, em sua decisão, ao reconhecer fazer
jus  o  apelante  à  minorante  fracionária  supramencionada,  aplicou-a  em seu  patamar
mínimo,  sem, contudo,  justificar adequadamente  tal  procedimento em qualquer
elemento  do  caso  concreto,  contrariando  o  entendimento  dominante  no  STJ,  que
orienta o magistrado a lançar mão, nesse caso, do patamar máximo de minoração.

Nesse sentido, o STJ: verbis,

“HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE  DROGAS.  MINORANTE
PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DO
REDUTOR.  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA.
REGIME  INICIAL  ABERTO  E  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA.
POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Não é dado à Corte estadual, em recurso exclusivo da defesa, trazer aos
autos fato novo - em relação ao qual não teve a defesa oportunidade de, em
amplo procedimento e na via ordinária, se defender e de produzir provas em
sentido  contrário  -  para  justificar  a  incidência  da  minorante  em patamar
abaixo do máximo legal, sob pena de incorrer-se na inadmissível reformatio
in pejus.
2. Ao lançar mão do fundamento de que o acusado se dedicaria a atividades
criminosas, ainda que haja mantido a incidência do redutor na fração aplicada
pelo Juiz,  a defesa foi  pega de surpresa com fundamento novo, até então
inexistente nos autos, em relação ao qual não teve ampla oportunidade de se
defender e de produzir provas que refutassem tal alegação.
3.  O  simples  fato  de  o  paciente  não  haver  comprovado  o  exercício  de
atividade lícita não pode, evidentemente,  levar à conclusão contrária,  qual
seja, a de que se dedica a atividades criminosas, até porque o desemprego,
diante da realidade social brasileira, representa, na verdade, um infortúnio de
boa parte da população, e não algo tencionado.
4.  Embora seja  certo  que o  juiz,  ao  reconhecer  a  presença  dos  quatro
requisitos  necessários  ao  reconhecimento  da  minorante,  não  esteja
obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena - já que possui
plena discricionariedade para aplicar a redução no quantum que entenda
suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado
-, dúvidas não há de que a diminuição da pena em percentual menor do
que  2/3  deve  ser  concretamente  fundamentada,  o  que  não  ocorreu  na
espécie.
5. Uma vez que o paciente era tecnicamente primário ao tempo do delito,
teve a pena-base fixada no mínimo legal, foi condenado a reprimenda inferior
a 4 anos de reclusão e foi agraciado com a minorante prevista no § 4º do art.
33 da Lei n. 11.343/2006 - a qual visa, justamente, a beneficiar o "traficante
ocasional"  -,  o  regime aberto  é  o  que  se mostra o mais  adequado para a
prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33, § 2º, "c",
e § 3º, do Código Penal, com observância também ao disposto no art. 42 da
Lei n. 11.343/2006. A favorabilidade de todas essas circunstâncias também
evidencia que a substituição da pena se mostra, no caso, medida socialmente
recomendável, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.
6. Ordem concedida para: a) aplicar em 2/3 a causa especial de diminuição
prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, por conseguinte, reduzir a
reprimenda do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166
dias-multa;  b) fixar o regime aberto;  c) determinar a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos”. (Grifei e destaquei)
(STJ - HC 387244 / SP 2017/0021880-3 – Relator(a): Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ - Órgão Julgador - T6 - SEXTA TURMA – Data do
Julgamento: 07/03/2017 - Data da Publicação/Fonte: DJe 14/03/2017)

Dessa forma, modifico a proporção utilizada pelo juízo primevo,
no tocante à análise da causa especial de diminuição de pena, para, em decorrência da
minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006,  operar a redução da
novel pena base em 2/3 (dois terços), pelo que deve ser reduzida a pena para 01



(um)  ano,  08  (oito)  meses,  além  166  dias-multa,  ante  a  inexistência  de  outros
elementos  e  circunstâncias  a  considerar.  Prejudicada  a  alegação de erro material  da
julgadora primeva, quando da aplicação da causa de diminuição acima mencionada. 

Por fim, reputo, no caso em espécie, correta a incidência da
causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 (prática delituosa que
envolva criança ou adolescente). 

É que, como bem salientou o representante do  parquet atuante
no primeiro grau,  mesmo afastado o crime de associação criminosa,  observa-se,  no
caderno processual, que o recorrente acabou por envolver o menor D. M. B na prática
delituosa.  Assim,  o  fato  de  não  estarem  presente  os  elementos  da  estabilidade  e
permanência necessários para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei nº
11.343/06, não significa que o agente menor de idade não foi envolvido no contexto
ilegal do tráfico de drogas.

Assim, na terceira fase de aplicação da pena, aumento a pena
de 1/6, totalizando, em definitivo, 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, além
do  pagamento  de  193  dias-multa.  Fixo  o  regime  aberto  para  o  início  do
cumprimento da pena privativa de liberdade.

Não há falar, no caso, em substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direito e a concessão do sursis, haja vista a valoração
negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime (arts. 44 e 77, ambos do CP),
pelo  que  não  se  mostra  adequado  o  agraciamento  do  sentenciado  com  tais
benefícios. 

Ante o exposto, com fulcro na fundamentação acima:

a) julgo prejudicado o pedido do processado para recorrer
em liberdade;

b)  nego  provimento  ao  recurso  do  Ministério  Público
estadual;

c)  dou  provimento  parcial  ao  recurso  do  réu,  a  fim  de
redimensionar a pena privativa de liberdade para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e
10 (dez) dias, além do pagamento de 193 dias-multa. Fixo o regime aberto para o
início do cumprimento da reprimenda.

Comunique-se a decisão ao juízo da execução.
  
É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão, Presidente da Câmara Criminal, dele participando também os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado
para substituir  o Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos), relator,  Arnóbio
Alves Teodósio, revisor, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o
preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes
Ferreira, 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, 03 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz convocado - Relator 


