
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008413-19.2016.815.0011 – Vara de Entorpecentes da
Comarca de Campina Grande/PB.
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTES:  Maria José de Almeida Tavares, Ronaldo da Cruz Silva e Tiago da Silva
Almeida
DEFENSOR PÚBLICO: Philippe Mangueira de Figueiredo
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE
DROGAS  E  ASSOCIAÇÃO  AO  TRÁFICO.
CONCURSO  MATERIAL.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  INCONTESTES.  PROVAS
ROBUSTAS.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
PROVA ILÍCITA. INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM
AUTORIZAÇÃO  JUDICIAL.  CRIME
PERMANENTE.  PREVISÃO  LEGAL.  FALTA  DE
ELEMENTOS  SUFICIENTES  PARA
COMPROVAÇÃO  DO  VÍNCULO  ASSOCIATIVO
ESTÁVEL  E  PERMANENTE.  REQUISITOS
IMPRESCINDÍVEIS.  NÃO  DEMONSTRADOS.
CONDENAÇÕES MANTIDAS. DESPROVIMENTO.

O crime de tráfico de drogas tem caráter permanente,
logo, a Constituição Federal autoriza a atuação policial,
com base nas informações fundadas, a ingressaram na
residência  do suposto acusado objetivando apreender
as substâncias ali encontradas, como forma de facilitar
a eficácia da medida.

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

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  autos  de  apelação criminal
acima identificados,
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ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, a unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se as
condenações inalteradas, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Na Comarca de Campina Grande, o Ministério Público da Vara de
Entorpecentes denunciou Maria José de Almeida Tavares, Ronaldo da Cruz Silva e Tiago da
Silva  Almeida,  vulgo  “Tiago  Perneta”,  por  envolvimento  com  o  tráfico  de  drogas  e
associação ao tráfico, por terem sido presos em flagrante delito, no dia 25/07/2016, por volta
das  15h00,  na  Rua  Guilhermino  Barbosa,  453,  Estação  Velha,  na  cidade  de  Campina
Grande/PB.

Na  fase  inquisitorial,  restou  demonstrado  que  a  Delegacia  de
Repressão  a  Entorpecentes  investigavam  suposto  traficante,  responsável  por  gerenciar,
guardar  e  distribuir  a  droga  pertencente  ao  apenado  Tiago  da  Silva  Almeida,  também
denunciado, quando foram informados que uma pessoa conhecida por “Jô” mantinha em
depósito considerável quantidade de drogas numa casa abandonada, na Estação Velha.

Ao se  dirigirem até  o  local,  permaneceram em campana  quando
chegou a denunciada Maria José de Almeida Tavares, aparentemente, procurando algo na
rua, em seguida, entrou na referida casa e, ao sair, foi abordada pelos agentes encontrando em
sua  bolsa  um tablete  de  maconha,  pesando  aproximadamente  800  (oitocentas)  gramas,
conforme laudo de fls. 22, a qual informou ter recebido a droga do adolescente Josenildo
Chaves da Silva, vulgo “Jô”.

No  interior  da  casa,  em  poder  do  menor  supramencionado,  foi
localizado uma sacola  contendo três  tabletes  de  maconha,  pesando 2.286,60 (dois  mil,
duzentos e oitenta e seis vírgula sessenta) gramas, nos termos do laudo de fls. 37.

Narra  a  peça  vestibular  que  a  “droga  era  de  propriedade  do
denunciado Tiago da Silva Almeida, este que se associou aos demais acusados para guardar
e distribuir a substância entorpecente, tendo Ronaldo da Cruz Silva negociado com ele,
dentro da penitenciária, a compra da quantidade de substância entorpecente semelhante a
maconha que sua esposa Maria José Almeida Tavares, foi pegar na casa” (fls. 04).

Os denunciados Ronaldo e Maria José, sua esposa, confessaram ter
ele negociado com Tiago, ficando Maria José responsável por buscar a droga, apesar de
Tiago ter negado praticar qualquer atividade de traficância.

No termo de audiência de custódia de fls. 27, foi mantida a prisão
preventiva decretada pelo juízo plantonista referente a autuada Maria José.
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Laudo de exame químico toxicológico, positivo para maconha (fls.
44/46).

Antecedentes criminais de todos (fls. 60/67).

Cópia da decisão concedendo a liberdade provisória a Maria José (fls.
74/79).

Laudo de exame técnico pericial  em dispositivo de telefonia (fls.
85/91).

Defesas de Maria José (fls. 96/97), Ronaldo (fls. 98) e Tiago (fls.
100).

Denúncia recebida em 05/12/2016 (fls. 101).

Termo de audiência com oitiva em CD (fls. 113/114).

Alegações finais pelo Ministério Público (fls. 117/123), Maria José
(fls. 125 e 133/136), Ronaldo (fls. 137/139) e Tiago (fls. 140/143).

Em seguida,  o  doutor  Philippe  Guimarães  Padilha  Vilar  proferiu
sentença julgando procedente a denúncia e condenando: Ronaldo da Cruz Silva a cumprir 15
(quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além de
2.041  (dois  mil,  quatrocentos  e  um)  dias  multa,  pelos  crimes  de  tráfico  de  drogas  e
associação ao tráfico, capitulados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006; Tiago da Silva
Almeida a pena definitiva de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime fechado, além de 2.041 (dois mil, quatrocentos e um) dias multa, pelos crimes de
tráfico de drogas e associação ao tráfico, como incurso nas mesmas penas dos arts. 33 e 35
da Lei 11.343/2006; e Maria José de Almeida Tavares a cumprir 11 (onze) anos, 03 (três)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, além de 1.574 (hum mil, quinhentos e
setenta e quatro) dias multa, nos mesmos tipos penais (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). Em
todos os casos, incabíveis os benefícios dos arts. 44 e 47 do Código Penal. Restou concedido
aos três o direito de apelarem em liberdade (fls. 144/150).

Através  da  Defensoria  Pública,  os  acusados  recorreram  a  esta
Superior  Instância  posicionando-se  sobre  a  reforma  da  sentença,  sendo  reconhecida  a
ilicitude das provas utilizadas para condenar os recorrentes, absolvendo-os dos crimes a eles
imputados ou, subsidiariamente, sejam absolvidos do crime de associação para o tráfico, por
ausência de prova sobre a existência do fato, com base no art. 386, II, do Código de Processo
Penal.

Às  fls.  170/173,  o  Ministério  Público  contrarrazoou  o  apelo
requerendo o desprovimento recursal, a fim de manter a sentença atacada.
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Instada a se pronunciar no feito, a douta Procuradoria de Justiça
ofertou parecer opinando pelo desprovimento do apelo (fls. 178/183).

É o breve relatório.

VOTO:

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Considera-se tempestivo o apelo dos três réus, pois o Ministério
Público foi cientificado no dia 19/09/2017, conforme certidão de fls. 151, a Defensoria
Pública também por meio da mesma certidão de fls.  151, enquanto que os réus por
mandado: Tiago em 21/09/2017 (fls. 166), Ronaldo em 03/10/2017 (fls. 167) e Maria
José em 25/09/2017 (fls. 168). 

Assim, como o recurso foi interposto em 26/09/2017, nos termos
da juntada de fls. 152/verso e, estando adequado e dentro do prazo legal, CONHEÇO.

2. DO RECURSO

Nas  razões  apelatórias,  a  defesa  pugna  pela  reforma da  sentença
argumentando, de início, a ilicitude das provas colhidas, sobretudo, quando da invasão do
domicílio sem autorização judicial.

Afirma  que  após  a  abordagem  de  Maria  José,  com  quem  foi
encontrado um tablete de maconha, os policiais invadiram a dita casa abandonada, sem
qualquer mandado judicial, numa total afronta a previsão contida no inciso XI do art. 5º da
Constituição Federal.

Justifica, ainda, que com base na tese levantada pela Repercussão
Geral do Supremo Tribunal Federal, “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial
só é lícita, mesmo em período no turno, quando amparada em fundadas razões devidamente
justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e pena do agente ou da autoridade e de
nulidade  dos  atos  praticados” (fls.  156).  Logo,  dever-se-ia  seguir  o  curso  natural  da
investigação e  não,  prematuramente,  invadir  o  domicílio  em questão,  apenas  mediante
mandado de busca e apreensão, pois  “a mera movimentação, tida por suspeita, de uma
pessoa em frente a uma residência não é suficiente para a polícia invadir o domicílio de um
cidadão” (fls. 157).

Diante disso, requer o desentranhamento das provas obtidas a partir
da ilegal violação de domicílio, por considerá-las ilícitas, reformando-se a decisão atacada a
fim de absolvê-los de ambos os crimes, em razão da inexistência de provas lícitas das
condutas imputadas.
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Os crimes relacionados a posse de substâncias entorpecentes tratam-
se de delitos permanentes, autorizando a atuação policial, com base na situação de flagrância
de Maria José, que ao sair da casa foi encontrada em poder de um tablete de maconha,
pesando cerca de 800 (oitocentas) gramas, a ingressar na suposta residência localizada na
Estação  Velha,  com  a  finalidade  de  apreender  as  drogas  ali  encontradas,  como  bem
demonstra o auto de prisão em flagrante de fls. 07 e seguintes.

Assim,  inexiste  a  produção  de  prova  ilícita,  como  pretendem
demonstrar  os  recorrentes,  ante  a  falta  de  violação  ao  direito  individual  de  natureza
fundamental.

A esse respeito, a jurisprudência vem decidindo:

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DROGAS PARA
USO PESSOAL E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO
PERMITIDO.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  POSSE
DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE PRODUÇÃO DE
PROVA  ILÍCITA.  INVASÃO  DE  DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA.  DELITO  DE  NATUREZA
PERMANENTE. ATUAÇÃO POLICIAL QUE, NO CASO,
NÃO  VIOLOU  DIREITOS  FUNDAMENTAIS.  PORTE
ILEGAL DE ARMA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA  O  TIPO  PENAL  PREVISTO  NO  ART.  12  DO
ESTATUTO  DO  DESARMAMENTO.  DESCABIMENTO.
ARMA  APREENDIDA  NO  VEÍCULO  DO  ACUSADO.
PEDIDO  DE  REDUÇÃO  DA  PENA-BASE  PARA  O
MÍNIMO  LEGAL.  REPRIMENDA  FINAL  FIXADA  NO
PATAMAR  MINDINHO,  EM  FACE  DA PRESENÇA DE
ATENUANTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
EVIDENCIADA.  DETRAÇÃO.  CONSIDERAÇÃO  DO
PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. INTELIGÊNCIA DO
ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL ABERTO DE
CUMPRIMENTO DE PENA JÁ FIXADO NA SENTENÇA.
INTERESSE  RECURSAL  NÃO  EVIDENCIADO.
CONHECIMENTO  EM  PARTE  DO  RECURSO  E,  NA
PARTE CONHECIDA,  DESPROVIMENTO.  -  O  crime  de
posse  de  substância  entorpecentes  cuida-se  de  delito
permanente, pelo que é lídima a atuação policial que, com base
em informações fundadas, ingressam na residência do acusado
com a finalidade de apreender drogas. Operação que, no caso
concreto, mostrou-se eficaz. - Com relação ao crime de porte
ilegal de arma de fogo, descabe o pleito de desclassificação da
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conduta delitiva para outra mais branda se comprovado que o
acusado portava voluntária e conscientemente a arma de fogo de
uso permitido, no interior do seu veículo. - Carece de interesse
recursal o pedido de redução da pena-base para o mínimo legal,
quando a reprimenda definitiva é fixada, após o reconhecimento
de  circunstâncias  atenuantes,  no  limite  estipulado  pela  Lei
Penal. - A diretriz do legislador infraconstitucional, no art. 387,
§ 2º, do CPP, acerca da detração, diz respeito ao regime inicial
ao cumprimento de pena, permitindo que o julgador primevo
estabeleça um regime mais brando. No caso em tela, como fora
estabelecido o regime aberto, carece o recorrente de interesse
recursal  nesse  ponto.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00012919120158150171,  Câmara  Especializada
Criminal,  Relator  DES.  MÁRCIO  MURILO  DA CUNHA
RAMOS, j. em 15-08-2017). Destaquei.

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA
DE  MANDADO  DE  BUSCA  E  APREENSÃO  -
IRRELEVÂNCIA  -  CRIME  PERMANENTE  -  PRISÃO
PREVENTIVA -  MANUTENÇÃO  -  FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA - RISCO À ORDEM PÚBLICA - AUSÊNCIA
DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  -  ORDEM
DENEGADA.  1.  O  crime  de  tráfico  de  entorpecentes,  por
possuir natureza permanente, prescinde de mandado de busca e
apreensão, autorizando, por conseguinte, a entrada da Polícia
Militar na residência onde ocorre a suposta ação delitiva, não
havendo falar-se em invasão de domicílio  ou ilegalidade da
prisão. 2. Atendidos os requisitos instrumentais do artigo 313 do
CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos
requisitos do artigo 312 do CPP (garantia da ordem pública),
não  há  que  se  falar  em revogação da  prisão  preventiva  ou
mesmo em substituição da custódia provisória pelas medidas
cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP,
pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 3.
Denegado o habeas corpus.  (TJMG - Habeas Corpus Criminal
1.0000.17.100102-7/000, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum, 4ª
CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em  15/12/2017,
publicação da súmula em 19/12/2017). Grifei.

Repita-se, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente,
havendo expressa permissão constitucional para a entrada de policiais no domicílio alheio
em caso de flagrante delito, sem necessidade de autorização judicial, como preceitua o art. 5º,
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XI, da Constituição Federal de 1988, vindo na contramão do alegado pelos recorrentes, como
se pode ver nos julgados do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcritos:

"(...) 1. O tráfico ilícito de drogas é crime permanente, o que
enseja  o  prolongamento  no  tempo  da  flagrância  delitiva,
enquanto durar a permanência. 2. Tratando-se o tráfico ilícito de
drogas de crime permanente, não há se falar em ilegalidade da
prisão em flagrante por violação de domicílio, uma vez que a
Constituição  Federal,  em  seu  art.  5º,  inciso  XI,  autoriza  a
entrada da autoridade policial, seja durante o dia, seja durante a
noite,  independente  da  expedição  de  mandado  judicial.
Precedente.  3.  Ordem  de  habeas  corpus  denegada.  (STJ,
Relatora:  Ministra  LAURITA  VAZ,  Data  de  Julgamento:
15/08/2013, T5 - QUINTA TURMA). 

"(...) 1. É dispensável o mandado judicial quando se trata de
flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico de
drogas. E eventual ilegalidade do flagrante ficou superada com
a superveniência de novo título a embasar a custódia cautelar,
qual seja, o decreto de prisão preventiva. Precedentes (...) (STJ,
Relator:  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  Data  de
Julgamento: 18/12/2014, T6 - SEXTA TURMA). 

“(...)  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.  PRISÃO  EM
FLAGRANTE. SUSTENTADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE
MANDADO  DE  BUSCA  E  APREENSÃO.
IRRELEVÂNCIA.  CRIME  PERMANENTE.  ESTADO  DE
FLAGRÂNCIA  PROLONGADO.  COAÇÃO  NÃO
VERIFICADA. 1. Nos termos do entendimento firmado por
esta  Corte  Superior,  é  dispensável  o  mandado  de  busca  e
apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente,
como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes (...).  (STJ,
Relator:  Ministro  JORGE  MUSSI,  Data  de  Julgamento:
05/06/2014, T5 - QUINTA TURMA). 

Na hipótese, descabe acolher a tese defensiva, neste ponto.

2.1.  DA  NÃO  CARACTERIZAÇÃO  DO  CRIME  DE
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO

Aduz  ausência  de  habitualidade  e  permanência  da  conduta  para
configurar o crime de associação para o tráfico, até porque, a prisão decorreu de uma única
ocasião, não havendo nos autos evidências que naquele suposto local havia venda de drogas,
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de forma estável,  não estando provadas na peça acusatória,  devendo ser reconhecida a
absolvição dos recorrentes.

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

Neste vértice, é fácil concluir, de forma segura, que os acusados
tiveram envolvimento real no delito de associação ao tráfico, embasando-se no fato de
manterem em depósito  considerável  quantidade  de  drogas,  numa  casa  abandonada,
localizada na Rua Guilhermino Barbosa, nº 453 – Estação Velha, na cidade de Campina
Grande/PB, tendo os policiais permanecido em vigilância,  observando a chegada de
Maria José que veio buscar parte da droga.

Tem-se, ainda, a confissão da Senhora Maria José que afirma ter
recebido  a  droga  do  adolescente  Josenildo  Chaves  da  Silva,  conhecido  por  “Jô”,
justificando o ingresso dos policiais no interior da casa e lá encontrando mais de dois
quilos de maconha, conforme laudo de fls. 32.

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

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

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

No caso em disceptação, ante as provas colhidas, percebe-se que a
intenção seria de traficância e associação para o tráfico, como bem justificou o douto
magistrado, na sentença de fls. 144/150, a seguir transcrito:  “os policiais obtiveram
conhecimento da ação criminosa por meio de investigações que identificavam o menor
“Jô”, que foi apreendido na ocasião da abordagem (fls. 29/33), como um avião do réu
Tiago  da  Silva  Almeida,  trabalhando  para  este  na  comercialização  ilícita  de
entorpecentes,  conforme atesta a testemunha Jocélio  Raposo de Andrade.  Ademais,
restou explícito, pela análise dos depoimentos das testemunhas do Ministério Público,
que ocorreu de fato uma transação de entorpecentes envolvendo os réus Tiago da Silva
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Almeida e Ronaldo da Cruz Silva que, através de sua esposa, adquiriu a droga que
teria como destino a cidade de Areia/PB. Conforme se verifica, todas as narrativas das
testemunhas nos remete a admitir que houve uma associação criminosa para a prática
de tráfico de entorpecentes  pelos  réus  que é impossível  desconsiderar,  vez  que são
provas idôneas a confirmar a prática dos delitos dos denunciados” (fls. 145/verso).

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

A propósito:

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

“Para a caracterização do crime de associação para o tráfico é
imprescindível  o  dolo  de  se  associar  com  estabilidade  e
permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais
pessoas  não  se  subsume  ao  tipo  do  artigo  35  da  Lei  nº
11.343/2006.  Precedentes.  2.  In casu,  o tribunal de origem
apontou a existência de concurso eventual entre os agentes
para  a  prática  da  traficância,  não  havendo  falar  na
configuração  da  conduta  descrita  no  artigo  35  da  Lei  nº
11.343/06 [...].  Ordem concedida de ofício para absolver a
paciente da imputação do crime previsto no art. 35 da Lei nº
11.343/06, redimensionar a pena quanto ao delito de tráfico
de entorpecentes  para  5 (cinco) anos  e  10 (dez)  meses  de
reclusão  e  determinar  que  o  juízo  competente  analise  o
eventual  preenchimento  dos  requisitos  previstos  para  a
fixação de  regime inicial  diverso  do  fechado,  mantidos  os
demais  termos  do  acórdão  impugnado.”  (STJ  -  HC
251.677/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - DJE 12/11/2014).
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“APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
RECURSO  MINISTERIAL.  CONDENAÇÃO  PELOS
CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE
IRREGULAR  DE  MUNIÇÕES.  IMPOSSIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO  MANTIDA.  RECONHECIMENTO  DA
HEDIONDEZ  QUANTO  AO  CRIME  DE  TRÁFICO  DE
DROGAS. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.  1.  Não  há  que  se  falar  em associação  para  o
tráfico  (art.  35  da  Lei  nº  11.343/06),  quando  ausentes  a
estabilidade  e  a  permanência  do  vínculo,  bem  como  os
elementos subjetivos do tipo (dolo de associação e finalidade
de traficar). [...].” (TJMG - APCR 1.0407.14.000826-6/001 -
Relª Desª Kárin Emmerich - DJEMG 29/10/2015).

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

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

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

É o meu voto.
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Presidiu  a  Sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal e Relator,
participando também os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio Chaves de
Moura (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos), como Revisor, e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Doutor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de
Queiroz Melo Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos
22 (vinte e dois) dias do mês de março do ano de 2018.

João Pessoa, 02 de abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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