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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.

Ante  a  insuficiência  do  conjunto  probatório  em
demonstrar o prévio conhecimento dos acusados
da  origem  do  ilícita  do  bem,  não  há  como
reconhecer o dolo específico do tipo penal, razão
pela qual a absolvição é medida que se impõe.

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

Tendo em vista que os apelantes preenchem os
requisitos  do  §4º,  art.  33  da  Lei  11.343/06,  a
concessão da aplicação da minorante do tráfico
privilegiado é medida que se impõe.

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  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  AOS
APELOS  PARA ABSOLVER  OS  RÉUS  DOS  CRIMES  DE  ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO, READEQUANDO-SE AS PENAS PARA
05  (CINCO)  ANOS  DE  RECLUSÃO  PARA  AMBOS,  NO  REGIME
SEMIABERTO,  NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,  EM HARMONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelações Criminais  interpostas, tempestivamente,

por Wellington Remígio Gomes (fl. 214) e Larisse Linhares da Silva (fl. 215)

contra  sentença  (fls.  205/211)  proferida  pelo  Juízo  de  Direito  da  Vara  de

Entorpecentes da comarca de Campina Grande, que julgamento procedente

a denúncia (fls. 02/05),  condenou-os às sanções penais constantes nos  art.
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33 e 35 da Lei 11.343/06, e art. 180 do CP, aplicando uma pena de 11 (onze)

anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicialmente

fechado, além do pagamento de 1474 (hum mil, quatrocentos e setenta e

quatro) dias-multa, para ambos.

Em suas  razões recursais  (fls.  221/232),  Wellington Remígio

Gomes  pugna por sua absolvição nos delitos tipificados nos arts. 35 da Lei

11.343/06 e art.  180,  do  Código Penal.  Procedente a absolvição por  esses

delitos, requer a aplicação da causa redutora da pena prevista no §4º, art. 33

da Lei n. 11.343/06 e, ainda, a depender da nova reprimenda, a substituição

por  pena  restritiva  de  direitos  ou  a  modificação  do  regime  inicial  para  o

semiaberto.

Por fim, pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade.

A apelante  Larisse  Linhares  da  Silva,  por  sua  vez,  em suas

razões recursais (fls. 234/240) requer sua absolvição nos crimes capitulados

nos arts. 35 da Lei n. 11.343/06 e art. 180 do Código Penal. Pleiteia, também,

em caso  de  procedência  da  absolvição,  a  aplicação  da  causa  especial  de

redução da pena prevista no §4º,  art.  33 da Lei n.  11.343/06, bem como a

consequente mudança de regime de cumprimento da pena para o semiaberto

ou  aberto.  Por  fim,  que  seja  a  pena  privativa  de  liberdade  substituída  por

restritiva de direitos.

Ao oferecer as contrarrazões (fls. 242/249), o Ministério Público

a  quo, opinou  pelo  desprovimento  das  Apelações  Criminais  dos  réus

Wellington Remígio Gomes e Larisse Linhares da Silva,  mantendo-se, na

íntegra, a sentença objurgada.

Da mesma forma, a Procuradoria de Justiça, por intermédio de

seu Procurador em substituição, Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira, exarou

parecer (fls. 255/270) opinando pelo provimento parcial  dos apelos, apenas
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para  que  sejam  redimensionadas  as  penas  impostas,  considerando-se  as

atenuantes: a) da confissão espontânea, em relação ao acusado Wellington

Remígio  Gomes,  no  que  se  refere  exclusivamente  ao  crime  de  tráfico  de

drogas; e b) da menoridade relativa, em favor da acusada Larisse Linhares da

Solva, em relação a todos os três crimes pelos quais fora condenada, bem

como a fim de que seja aplicada a causa especial de diminuição da pena em

sua fração mínima de um sexto.

É o relatório.

VOTO

Narra a inicial acusatória (fls. 02/05) que, no dia 10 de agosto de

2016,  por  volta  das  11:00h,  no  bairro  Santa  Terezinha,  nesta  cidade,  os

denunciados foram presos em flagrante delito em razão de associarem-se para

transportar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com

determinação legal ou regulamentar, além de receber em proveito próprio ou

alheio, coisa que sabiam ser produto de crime.

Segundo  os  relatos  colhidos,  policiais  da  DRE-CG  receberam

informações  de  que  o  denunciado  Wellington  Remígio  Gomes  viajaria,  em

companhia  de  uma  mulher,  para  o  município  de  João  Pessoa-PB,  em um

veículo tipo caminhonete de cor preta, automóvel este roubado. Diante disso,

policiais foram até o posto da Polícia Rodoviária Federal, em Santa Terezinha,

nesta cidade, onde permaneceram em vigilância, momento em que observaram

a passagem de um veículo Mitsubishi  L200,  placa EPX-9677-SP, cor preta,

com o denunciado na direção e com uma mulher no banco do passageiro,

ingressando em uma estrada vicinal para não transitar pelo posto da PRF.

Extrai-se ainda da exordial, que uma equipe policial que estava de

campana alguns metros do posto da PRF, nas imediações do “Bar da Galinha”,

em Santa Terezinha, nesta cidade, recebeu o comunicado do desvio da rota,
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abordando  em  seguida  o  veículo  Mitsubishi,  encontrando  na  carroceria,

fechada com uma capota marítima, vários sacos plásticos contendo dezenas

de tabletes  de substância  entorpecente  semelhante  a  maconha,  totalizando

180 tabletes, com peso total de 177,0 kg (cento e setenta e sete quilos).

Por  fim,  depreende-se que o  veículo  utilizado seria  roubado  e

recebido pelos acoimados, nas imediações do Shopping Luíza Mota, do casal

que encomendou o transporte da droga, sendo esse o momento em que a

denunciada Larisse Linhares teria sido apresentada ao denunciado Wellington

Remígio, configurando a associação para transporte.

Por tais razões, foram denunciados como incursos nas penas do

art. 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/06, c/c art. 180 do Código Penal.

Concluída a instrução criminal,  foi proferida sentença pelo  Juízo

de Direito da Vara de Entorpecentes da comarca de Campina Grande para

condenar  os  apelantes  como incursos  nas  penas  do  art.  33  e  35  da  Lei

11.343/06, e art.  180 do CP,  sendo-lhes atribuída a reprimenda final  de  11

(onze)  anos,  10  (dez)  meses  e  08  (oito)  dias  de  reclusão,  em  regime

inicialmente fechado, além do pagamento de 1474 (hum mil, quatrocentos

e setenta e quatro) dias-multa.

Insatisfeitos, Wellington Remígio Gomes e Larisse Linhares da

Silva,  interpuseram recursos de apelação, requerendo em suas  razões  (fls.

221/232 e 234/240, respectivamente) a  absolvição nos delitos tipificados nos

arts.  35 da Lei  11.343/06 e art.  180, do Código Penal.  Subsidiariamente,  o

redimensionamento  da  pena  para  a  aplicação  do  §4º,  art.  33  da  Lei  n.

11.343/06 e substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. 

Por  fim,  apenas  Wellington  Remígio  Gomes, pleiteou  a

concessão do direito de recorrer em liberdade.
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Pois bem.

Do direito de Wellington Remígio Gomes recorrer em liberdade:

Requer a defesa do acusado, em face de eventual condenação do

acusado em pena privativa de liberdade com regime inicial diverso do fechado,

por se tratar de cidadão primário com bons antecedentes e está preso a quase

01 (um) ano, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Todavia,  melhor  sorte  não  lhe  assiste,  visto  que  dito  pedido  se

apresenta inócuo, ou seja, prejudicado, pois o presente feito já está em fase de

julgamento.

Ora,  o  pleito  de  revogação  do  decreto  preventivo,  para  que  o

apelante possa apelar em liberdade, o qual fora formulado dentro das razões

do recurso, é sem sentido, uma vez que somente será analisado quando do

julgamento da apelação. 

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES - DIREITO DE AGUARDAR O
JULGAMENTO  DO  RECURSO  EM  LIBERDADE  -
PLEITO  PREJUDICADO  -  ABSOLVIÇÃO  OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE
ENTORPECENTES - DESCABIMENTO - PENA-BASE
REDUZIDA PARA O  MÍNIMO  LEGAL -DECOTE DA
PENA  DE  MULTA  -  INVIABILIDADE.  Resta
prejudicado o pleito de recorrer em liberdade, na
medida que o apelo já esta sendo decidido neste
exato  momento.  (TJMG  -  Apelação  Criminal
1.0637.15.006024-1/001,  Relator(a):  Des.(a)  Sálvio
Chaves  ,  7ª  CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em
13/10/2016, publicação da súmula em 21/10/2016) 

Dessa forma, resta prejudicado o pedido neste ponto.

Do pedido de absolvição para o crime de associação para o tráfico de
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drogas.

Os recorrentes se insurgiram contra a condenação pela prática do

delito de associação para o tráfico de drogas, requerendo, em suas razões

recursais (fls. 221/232 e 234/240), a absolvição.

Nesse sentido, o acusado Wellington Remígio Gomes sustentou,

em esfera policial (fls. 11/12):

“[...] que, no entanto, não é proprietário das drogas
e  nem  do  veículo,  apenas  foi  contratado  para
dirigir o carro de Campina Grande a João Pessoa
na manhã de hoje  e  retornar  da capital  com um
carregamento  de  maconha;  que  não  sabia  a
quantidade de maconha que traria de João Pessoa,
apenas  ficou  incumbido  de  dirigir  o  carro  até  a
capital  e  trazer  a  droga  para  Campina  Grande,
serviço pelo qual receberia R$900,00 (novecentos
reais); […];  que  o  homem  apenas  disse  que  o
interrogado iria hoje a João Pessoa, em companhia de
uma  mulher,  que  até  então  não  conhecia,
posteriormente identificada como sendo a flagrada
LARISSE  LINHARES  DA  SILVA,  para  buscar  os
entorpecentes; [...]  que  então  o  interrogado  e
LARISSE  retornaram  a  Campina  Grande,  quando
foram abordados na BR-230, imediações do bairro de
Santa Terezinha,  dirigindo a caminhonete Mitsubishi,
cor preta, com placas EPX-9677/SP, com a droga; que
acredita que LARISSE foi contratada para acompanhar
o  interrogado  e  garantir  a  chegada  da  droga  ao
destino,  já  que LARISSE é conhecida do casal  que
deixou o  veículo;  que ficou acertado com o homem
que o contratou por telefone e com o casal que deixou
o veículo, para que quando o interrogado e LARISSE
chegasse a Campina Grande com a droga,  deixar o
veículo no mesmo local onde lhe foi entregue, ou seja,
em  frente  ao  supermercado,  ao  lado  do  posto  de
combustível, próximo ao shopping Luíza Mota; [...] que
LARISSE conheceu apenas na manhã de hoje e ela
foi  contratada  pelo  casal,  para  acompanhar  o
interrogado  durante  a  viagem  e  “garantir”  a
chegada da droga ao destino; que já realizou outras
viagens para  transporte  de drogas,  mas não deseja
declinar  detalhes;  que  possui  advogado,  o  Bel.
RAMON DANTAS CAVALCANTE, OAB/PB 13416; que
sua prisão foi comunicada aos seus familiares”. (grifei).
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Em juízo (mídia digital de fl. 169)  disse que conheceu  Larisse

no dia de fazer o transporte, sendo ela a responsável por ler as placas para

ele, já que é analfabeto, não associando-se com finalidade de tráfico de

entorpecentes.

Ademais, informou que havia sido contratado para fazer transporte

de  um  carregamento,  mas  que  de  início  não  sabia  do  que  se  tratava.

Acrescentou que apenas em João Pessoa soube que seria 50kg (cinquenta

quilos) de maconha, serviço pelo qual receberia R$ 900,00 (novecentos reais).

Já  a  denunciada,  Larisse  Linhares  da  Silva,  tanto  em esfera

policial (fls. 13/14), quanto em juízo (mídia digital de fl. 169), negou todas as

alegações  que  lhe  foram  imputadas,  afirmando  que  estava  trabalhando

próximo ao  Shopping  Luíza  Mota  quando  Wellington,  já  em posse  do

veículo, a chamou para ir até João Pessoa.

Continuou  relatando  que,  embora  não  conhecesse  Wellington

anteriormente, tinha costume de andar com estranhos, razão pela qual entrou

no carro e seguiram para João Pessoa.

Informou que, antes de chegarem em João Pessoa, pararam em

um local para almoçar e de lá voltaram para Campina Grande, oportunidade

em que foram abordados próximos a Santa Terezinha.

Por  fim,  disse  que  só  veio  saber  na  delegacia  que  havia  sido

apreendido  droga  no  veículo,  pois  na  ocasião  não  entendeu  o  que  estava

acontecendo.

Por  oportuno,  ressalta-se  que  os  policiais  civis,  José  Jadson

Sarmento Bento e João Henriques da Silva Neto, com atuação na operação

que resultou na prisão dos apelantes, foram enfáticos, em seus depoimentos

judiciais (mídia digital de fl. 169), ao relatarem a existência de investigações
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com relação a Wellington Remígio Gomes, vez que possuíam informações de

que ele era dado à prática de transportes de armas, entorpecentes e carros

roubados a mando de outras pessoas, mas que, no entanto,  não detinham

informações  sobre  Larisse  Linhares  da  Silva,  não  havendo,  assim,

nenhuma informação de atividade criminosa perpetrada pelos apelantes

em conjunto. 

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 coadunam com

os demais elementos coligados aos autos e apresentam algumas contradições

entre o que foi dito na delegacia e o que fora declarado em juízo.

É que a alegação do acusado Wellington Remígio Gomes de que

ao  sair  de  Campina  Grande  não  sabia  que  transportaria  drogas  de  João

Pessoa, bem como a alegação da recorrente Larisse Linhares da Silva de que

só soube dos entorpecentes na delegacia, não parecem muito convincentes.

Assim, entendo que existem fortes indícios no sentido de que os

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
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§ 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:

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
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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  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

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

(fls. 205/211):

“[…]  De  fato,  conforme  já  afirmado  ao  longo  desta
sentença,  e  apesar  da  negativa  de  autoria  dos
acusados,  vê-se  que  ambos  se  associaram,  com
unidade  de  desígnios  e  divisão  de  tarefas,  para  a
consecução do transporte do material ilícito, agindo o
réu Wellington na condução do veículo automotor que
continha as drogas e a ré Larisse como ‘olheira’, a fim
de assegurar que o material ilícito realmente chegaria
ao seu destino final e não seria desviado da rota. [...]”
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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
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
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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

delito de associação para o tráfico.

Do pedido de absolvição para o crime de receptação.

Ato  contínuo,  os  acusados  também pleitearam absolvição  com

relação ao crime de receptação,  sob a alegação de que não há nos autos

conjunto  probatório  suficiente  para  embasar  a  fundamentação  de  que  os

denunciados tinham ciência da origem ilícita do veículo.

Pois bem.

Por meio do laudo metalográfico (fls. 52/55), concluíram os peritos

que o veículo apreendido (MMC/L200), apresentava adulteração na gravação

do  NIV  por  remarcação  após  a  remoção  da  gravação  original  do  NIV  do

veículo.  Assim,  após  pesquisa  na  rede  BIN/RENAVAM,  tomando  como

referência  a  gravação  revelada  do  NIV  original  do  veículo

(93XJNKB8TDCD73353),  foi  identificado  associado  a  tal  NIV  um  veículo

Caminhonete da marca/modelo MMC/L200 3.2 D, ano de fabricação/modelo

2013/2013, cor preta, de placa OGA – 6018/PB, de Sequência Alfanumérica

Identificadora  do  Motor:  4M41UCBB2670,  com  registro  de  ocorrência  de

roubo/furto.
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Por sua vez, no Laudo de Exame Documentoscópico (fls. 96/100)

consta uma conclusão de que o documento examinado, ou seja, o Certificado

de Registro de Licenciamento de Veículo – CRVL e Bilhete de Seguro DPVAT,

DETRAN/SP, 1ª via, com número de série 012547332649 e código RENAVAM

00569169313,  do  veículo  MMC L200 Triton,  Chassi  93XJRKB8TDCD79255,

placas  EPX-9677,  no  nome  de  JP  MARCARI  MAQUINAS  LTDA,  que  fora

apreendido (auto de apreensão e apresentação de fl.  19)  é  materialmente

autêntico.

Ato  contínuo,  merece  destaque  que  o  acusado  Wellington

Remígio Gomes, em juízo (mídia digital de fl. 169), alegou enfaticamente que

não tinha ciência da origem ilícita do veículo que conduzia. Afirma, ainda, que

ao chegar no Shopping Luíza Mota havia um casal a sua espera, ocasião em

que entregaram-lhe o veículo sem mencionar que o automóvel era oriundo de

furto/roubo, razão pela qual não desconfiou que houvesse algo de errado.

A acusada Larisse Linhares da Silva, em juízo (mídia digital de

fl. 169), disse que Wellington já estava em posse do veículo quando a abordou

chamando-a  para  ir  a  João  Pessoa,  declinando  não  saber  nada  sobre  o

veículo.

Quando  da  oitiva  dos  policiais  perante  a  autoridade  policial,

apenas mencionaram que o veículo Mitsubishi L200, cor preta, com as placas

EPC-9677/SP nada constava com relação a registro de furto/roubo, mas havia

indícios de que a placa seria clonada. Vejamos:

“[…] que já no final da tarde, pelas 17:00h, a primeira
equipe que se encontrava na BR, próximo ao Parque
Maria  da  Luz,  avistou  a  passagem  do  veículo
Mitsubishi L200 de cor preta, placas EPX 9677/SP,
comunicando o fato ao depoente e APC JOÃO, que
estavam campanados alguns metros após o Posto da
PRF, nas imediações do chamado “Bar da Galinha”,
em  Santa  Terezinha,  neste  município;  que  ao
avistarem  a  passagem  do  veículo  nesse  local,  o
depoente  e  APC  JOÃO  deram  ordem  de  parada  e
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abordaram o veículo,  identificando o motorista como
sendo o nacional Wellington Remígio Gomes – ‘ETIM’
e  a  passageira  como  sendo  a  flagrada  LARISSE
LINHARES DA SILVA; que de pronto WELLINGTON -
‘ETIM’ confirmou que havia  drogas na carroceria  da
caminhonete,  alegando  que  teria  viajado  a  João
Pessoa  em companhia  de  LARISSE,  para  buscar  o
entorpecente;  que  já  nesta  DRE contabilizamos 180
(cento  e  oitenta)  tabletes  da  substância  vegetal
esverdeada  que  se  presume  ser  maconha,  todos
dentro  de  sacos  plásticos,  na  carroceria  da
caminhonete,  carroceria  fechada  com  uma  capota
marítima; que as placas do veículo foi consultado e
não consta registro de roubo/furto, mas há indícios
de  que  se  trata  de  um  veículo  ‘clonado”
(Depoimento  do  policial  José  Jadson  Sarmento
Bento, fls. 07/08)

“[…]  que  as  placas  do veículo  foram consultadas  e
apesar  de  não  constar  registro  de  roubo/furto,  há
indícios de que se trata de um veículo “clonado”, com
adulteração  das  numerações  dos  sinais
identificadores;  que  ETIM  confirmou  que  tinha  sido
contratado  para  buscar  a  droga  em  João  Pessoa,
serviço  pelo  qual  receberia  o  valor  de  R$  900,00,
alegando  ainda  que  LARISSE  foi  na  viagem  para
garantir  a  chegada  da  droga  ao  destinatário  em
Campina  Grande,  sabendo  dos  motivos  ilícitos  da
viagem,  já  que  LARISSE  seria  amiga  da  pessoa
responsável  por  coordenar  essa ação traficante [...]”
(Depoimento  do  policial  João  Henriques  da  Silva
Neto, fls. 09/10)

Ressalta-se  que,  em  juízo  (mídia  digital  de  fl.  169),

harmonicamente ao depoimento em fase de inquérito,  apenas mencionaram

que o veículo apresentava placa clonada, porém, nada informaram com relação

a ciência da origem ilícita do veículo.

Prevê o art. 180 do Código Penal, in verbis:

Receptação

Art.  180  -  Adquirir,  receber,  transportar,  conduzir  ou
ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe
ser produto de crime, ou influir  para que terceiro, de
boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
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Portanto, para que haja a configuração do crime de receptação,

faz-se necessário que ocorra um dos núcleos do tipo misto alternativo previsto

no art.  180 do CP e a comprovação de que a pessoa que o praticou tenha

ciência da origem ilícita do produto.

Diante  do  exposto,  ainda  que  devidamente  comprovada  a

materialidade delitiva, a autoria não restou demonstrada, uma vez que não há

nos autos provas suficientes de que os acusados sabiam que o veículo era

produto de crime, razão pela qual não restou configurado o dolo direto para

consumação do art. 180, caput, do Código Penal.

Assim, absolvo os acusados do crime de receptação, nos termos

do art. 386, inciso V, do CPP.

Da dosimetria da pena:

Por  fim,  os  acusados  requereram,  ainda,  em  suas  razões

recursais, a reforma da pena, buscando a aplicação da causa de diminuição

constante no §4º, art. 33, da Lei de Drogas e substituição da pena privativa de

liberdade por restritiva de direitos.

Porém, antes de adentramos na matéria, faz-se imprescindível a

reprodução do trecho impugnado:

[…]
A)  QUANTO  AO  CONDENADO  WELLINGTON
REMÍGIO GOMES:
- PARA O CRIME DO ART. 33,  CAPUT DA LEI DE
DROGAS:
a)  Natureza  e  quantidade  das  drogas: diante  da
elevada quantidade de droga apreendida,  e  do seu
alto  poder  destrutivo,  entendo que há motivos  para
exasperação da pena do agente nessa circunstâncias;
b) Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se
valorar;
c) Antecedentes: bons;
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d) Conduta Social: poucos elementos foram coletados
para se aferir a conduta social do acusado;
e) Personalidade: não aferida tecnicamente;
f) Motivo: inerente ao tipo (lucro fácil), nada tendo a se
valorar nesse ponto;
g) Circunstâncias: normais à espécie;
h) Consequências: desconhecidas;
i) Comportamento da vítima: inaplicável na espécie.
À  vista  dessas  circunstâncias,  analisadas
individualmente, fixo a pena-base em 06 (seis) anos,
05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 645
(seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa, cada um
no  equivalente  a  1/30  (um  trigésimo)  do  salário-
mínimo  vigente  ao  tempo  do  fato  delituoso,  em
observância  ao  disposto  no art.  43,  caput  da lei  n.
11.343/06.

À  míngua  de  circunstâncias  atenuantes  ou
agravantes,  causas  de  diminuição  ou  aumento  de
pena, torno definitiva a pena do acusado no patamar
acima dosado, qual seja,  06 (seis) anos, 05 (cinco)
meses  e  04  (quatro)  dias  de  reclusão  e  645
(seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa [...].

[…] 

A)  QUANTO À  CONDENADA LARISSE LINHARES
DA SILVA:
- PARA O CRIME DO ART. 33,  CAPUT DA LEI DE
DROGAS:
a)  Natureza  e  quantidade  das  drogas: diante  da
elevada quantidade de droga apreendida,  e  do seu
alto  poder  destrutivo,  entendo que há motivos  para
exasperação da pena do agente nessa circunstâncias;
b) Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a se
valorar;
c) Antecedentes: bons;
d) Conduta Social: poucos elementos foram coletados
para se aferir a conduta social do acusado;
e) Personalidade: não aferida tecnicamente;
f) Motivo: inerente ao tipo (lucro fácil), nada tendo a se
valorar nesse ponto;
g) Circunstâncias: normais à espécie;
h) Consequências: desconhecidas;
i) Comportamento da vítima: inaplicável na espécie.
À  vista  dessas  circunstâncias,  analisadas
individualmente, fixo a pena-base em 06 (seis) anos,
05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 645
(seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa, cada um
no  equivalente  a  1/30  (um  trigésimo)  do  salário-
mínimo  vigente  ao  tempo  do  fato  delituoso,  em
observância  ao  disposto  no art.  43,  caput  da lei  n.
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11.343/06.

À  míngua  de  circunstâncias  atenuantes  ou
agravantes,  causas  de  diminuição  ou  aumento  de
pena, torno definitiva a pena do acusado no patamar
acima dosado, qual seja,  06 (seis) anos, 05 (cinco)
meses  e  04  (quatro)  dias  de  reclusão  e  645
(seiscentos e quarenta e cinco) dias-multa [...]”.

Diante  do  exposto,  vê-se  que  quando  da  análise  das

circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do Código Penal, o magistrado a

quo valorou razoável e proporcionalmente todos os elementos, avaliando-os de

maneira fundamentada, fixando a pena-base acima do mínimo legal em razão

da natureza e quantidade da droga apreendida.

Mister ressaltar que, ante a absolvição no crime de associação

para o tráfico e preenchidos os requisitos, os acusados fazem jus a aplicação

do §4º, art. 33 da Lei de Drogas.

Ademais,  ao  compulsar  dos  autos,  é  notório  que  o  acusado

Wellington  Remígio  Gomes,  em sua  oitiva  judicial  (mídia  digital  de  fl.  169)

confessa  a  prática  do  crime  de  tráfico  de  droga,  cabendo,  portanto,  o

reconhecimento  da  atenuante  de  confissão  espontânea.  Por  sua  vez,  a

acusada Larisse Linhares da Silva, à época dos fatos contava com apenas 20

(vinte) anos de idade, razão pela qual deve ser reconhecida a atenuante da

menoridade relativa.

Assim, passo à nova dosimetria:

Com relação à Wellington Remígio Gomes:

1ª  fase:  mantenho a  pena-base fixada em  06 (seis)  anos,  05

(cinco) meses e 04 (dias) de reclusão, por reconhecer que as circunstâncias

foram valoradas de maneira fundamentada e proporcional pelo magistrado  a

quo, aumentando-a acima do mínimo legal em razão da natureza e quantidade
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da droga apreendida

2ª  fase:  reconheço  a  atenuante  da  confissão  espontânea,  nos

termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, razão pela qual reduzo a pena

em 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de reclusão.

3ª  fase:  uma  vez  presentes  os  requisitos  para  a  fixação  do

privilégio  ao  crime  de  tráfico,  reconheço  a  causa  de  diminuição  de  pena,

prevista no §4º, do art. 33, Lei n.º 11.343/06, em 1/6 (um sexto), uma vez que

foram apreendidos 177,0 kg de maconha,  restando,  portanto, uma pena no

quantum definitivo de 05 (cinco) anos de reclusão.

Condeno, ainda, o acusado, à pena de multa no quantum de 430

(trezentos e trinta) dias-multa, sendo o valor de cada dia-multa calculado à

base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Fixo o regime de cumprimento inicial da pena no semiaberto, nos

termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, em razão da natureza e da

quantidade da droga apreendida.

Não  preenchidos  os  requisitos  objetivos  do  art.  44  do  Código

Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Com relação à   Larisse Linhares da Silva:

1ª  fase:  mantenho a  pena-base fixada em  06 (seis)  anos,  05

(cinco) meses e 04 (dias) de reclusão, por reconhecer que as circunstâncias

foram valoradas de maneira fundamentada e proporcional pelo magistrado  a

quo, aumentando-a acima do mínimo legal em razão da natureza e quantidade

da droga apreendida

2ª  fase:  reconheço  a  atenuante  da  menoridade  relativa,  nos
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termos do art. 65, inciso I do CP, razão pela qual reduzo a pena em 05 (cinco)

meses e 04 (quatro) dias de reclusão.

3ª  fase:  uma  vez  presentes  os  requisitos  para  a  fixação  do

privilégio  ao  crime  de  tráfico,  reconheço  a  causa  de  diminuição  de  pena,

prevista no §4º, do art. 33, Lei n.º 11.343/06, em 1/6 (um sexto), uma vez que

foram apreendidos 177,0 kg de maconha,  restando,  portanto, uma pena no

quantum definitivo de 05 (cinco) anos de reclusão.

Condeno, ainda, a acusada, à pena de multa no quantum de 430

(quatrocentos e trinta) dias-multa, sendo o valor de cada dia-multa calculado

à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Fixo o regime de cumprimento inicial da pena no semiaberto, nos

termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, em razão da natureza e da

quantidade da droga apreendida.

Não  preenchidos  os  requisitos  objetivos  do  art.  44  do  Código

Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, dou PROVIMENTO PARCIAL ao recurso dos réus

Wellinton  Remígio  Gomes  e  Larisse  Linhares  da  Silva,  apenas  para

absolvê-los dos crimes de capitulados no art. 35 da Lei n. 11.343/06 e art. 180

do Código Penal,  bem como para a reduzir  a pena imposta no crime de

tráfico de drogas, aplicando o  §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, resultando

uma  sanção  definitiva  de  05  (cinco)  anos  de  reclusão,  em  regime

semiaberto, e o pagamento de 430 (quatrocentos e trinta) dias-multa, para

cada um dos acusados.

Expeçam-se guias de execução provisórias.

É como voto.
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        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Benedito da Silva, relator, e  Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Álvaro  Cristino  Pinto  Gadelha  Campos,

Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 26 (vinte

e seis) dias do mês de abril de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


