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Apresentando a 1ª edição do ano (2017) da Revista Jurídica do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, traz-se a contribuição do DESEMBARGADOR 
JOSÉ MUIÑOS PIÑEIRO FILHO, enfocando a teoria da tipicidade e o crime de asso-
ciação para o tráfico ilícito de entorpecentes. 

De forma didática e introduzindo farta citação doutrinária e jurisprudencial, o 
artigo é de grande importância na quadra que o Brasil atravessa. 

Vive o País (e vive-o, perplexa, a Nação) uma deplorável exacerbação da vio-
lência, a indicar, inclusive, insofismável falência do sistema carcerário, e a embasar o 
questionamento da atuação das instituições da República, na Política, no Direito e na 
Administração Pública. 

O clima de geral insatisfação e, mesmo, de ódio por vezes dirigido, que se ob-
serva em “n” manifestações nas redes sociais, deixou as ruas, mas permanece, como 
que embutido e potencializado nesses modernos meios de comunicação, que reúnem 
a superficialidade, com indesejada frequência, e a rapidez na transmissão, clamando, 
em resumo, por mudanças. 

Aí se insere o que se transforma, paulatinamente, numa revisão do Direito Penal 
e do Direito Processual Penal, que, a não ser bem processada, pode gerar indesejável e 
perigosa cisão entre a atuação das Funções de Poder Republicanas e tantos imperativos 
enunciados pelo povo em geral. 

Daí a importância da reflexão dos membros de Poder e do Funcionalismo, em 
geral, que têm muito a contribuir para o restabelecimento da vocação pacífica do Bra-
sil, sem banalização ética, moral, jurídica, política e administrativa. 

A produção intelectual que ora se apresenta labora nesse sentido construtivo, 
exatamente quando a questão das associações criminosas parece ter ascendido às ca-
madas sociais mais altas de nosso país. 

Desde a associação criminosa para o tráfico ilícito de entorpecentes, até a associação 
para práticas desabonadoras nas altas esferas nacionais, há um contínuo que permeia o 
tecido social, de tal modo que o artigo veicula conceitos que com elas muito têm a ver. 

Desembargador Gilberto Campista Guarino

Presidente da Comissão de Jurisprudência

Janeiro/2017

EDITORIAL
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O presente estudo, o qual por evidente não tem a preten-

são de esgotar-se em si mesmo, é fruto das reflexões que o autor 

vem fazendo sobre os crimes praticados em bando, notadamente 

um daqueles que mais tem ocupado – e preocupado1  – o exame 

1 Interessante trabalho de pesquisa elaborado por PROMOTORES DE JUS-
TIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO informa uma realidade ne-
gativa para o Brasil, qual seja, a indicação do país no topo do ranking mundial de 
consumo de cocaína: com fronteira terrestre de mais 16 mil quilômetros; por divisar 
com os maiores produtores mundiais de drogas, como a maconha (Paraguai) e a co-
caína (Peru, Bolívia e Colômbia), assim também como reflexo da ineficiência puniti-
va, é fácil compreender por que o país é líder no consumo e considerado a principal 
porta de saída de entorpecentes para outros continentes. De acordo com relatório 
elaborado em 2014 pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, o Brasil ocupa 
o segundo lugar no ranking mundial de países consumidores de cocaína, conforme 
divulgado pelo periódico El País: “O Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína 
no mundo e, muito provavelmente, o maior consumidor de produtos que têm a coca-
ína como base, como o crack. É o que diz o relatório do Departamento de Estado dos 
Estados Unidos sobre as estratégias internacionais de controle de narcóticos. Segundo 
o informe, o Governo brasileiro, apesar de estar comprometido com o combate ao 
tráfico de drogas, ‘não tem a capacidade necessária para conter o fluxo de narcóticos 
ilegais através de suas fronteiras’. As fronteiras do país são porosas e têm três vezes o 
tamanho da linha que separa os Estados Unidos do México, uma das regiões mais 
críticas do continente, segundo o relatório.”. Mario Magalhães traz informações inte-
ressantes sobre o papel do Brasil nesse ranking de comércio ilícito mundial: “Segundo 
mercado, principal corredor até os anos 80, o Brasil era um mercado emergente, mas 
secundário, e um corredor pelo qual a cocaína colombiana, boliviana e peruana (98% 
do suprimento mundial) escoava para o exterior. Na década seguinte, consolidou-se 
como mercado consumidor de drogas, o segundo do mundo, atrás só dos Estados 

1 - INTRODUÇÃO
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pelos operadores do Direito em matéria penal, caso da chamada associação crimi-

nosa para o tráfico ilícito de entorpecentes, prevista no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Claro está que, dentro do limitado espaço ocupado por estas reflexões – que não 

se pretendem transformar em mais um Comentários à Lei de Drogas –, há que dirigir o 

estudo de maneira objetiva, razão pela qual a análise se concentrará em algumas elemen-

tares essenciais à configuração do tipo dos crimes cometidos em bando, com destaque 

para a atual associação criminosa prevista no art. 288 do Código Penal, e para a asso-

ciação para o tráfico ilícito de entorpecentes descrito no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.2 

Finalmente, justifica-se o objeto deste estudo, em vista das inúmeras divergên-

cias sobre o assunto, como se extrai no exame da jurisprudência nacional acerca do 

tema, cuja falta de correspondência está, por certo, levando a uma jurisdição extrema-

mente contraditória, por vezes vazia de solidez probatória – com perigosa demissão (ou 

omissão), por parte dos agentes incumbidos do ônus dessa produção –, o que se traduz, 

portanto, em falhas na aplicação da justiça. 

Unidos... [...]. Foi na década de 1990 que o Brasil se consolidou como maior entreposto da droga enviada 
da Colômbia (fabricante de no mínimo 80% da produção mundial) para os EUA e a Europa. É o maior 
produtor de éter e acetona da América Latina. Essas substâncias são utilizadas na produção do cloridrato de 
cocaína, a dita ‘cocaína pura’. Levantamento realizado em 2011 pela Organização das Nações Unidas revela 
que 1,75% da população brasileira consome droga, percentual que dobrou na última década e representa o 
quádruplo da média mundial, atualmente estagnada em 0,4%. O relatório elaborado pelo Departamento 
de Estado Norte-americano ainda aponta o Brasil como um dos principais países da América do Sul que 
servem como rota do tráfico de drogas do mundo. Segundo dados da Polícia Federal, somente no ano de 
2015 foram apreendidas mais de 876 toneladas de drogas no País. Somente no Estado de São Paulo, de 2011 a 
março de 2015, as forças policiais estaduais apreenderam mais de 332,2 toneladas de drogas (...)”. Disponível 
em: http://s.conjur.com.br/dl/artigo-trafico-drogas-hediondez.pdf. Acesso em 16 dez. 2016.

2 Em 2011, a população carcerária do Brasil estava em torno de 511.000 presos efetivos ou pro-
visórios, sendo 1/3 do total por acusação de crimes previstos na legislação de drogas, especialmente o 
tráfico e/ou associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, percentual repetido, certamente não por 
coincidência, nas instituições para internação de adolescentes acusados de cometer infrações análogas 
a crimes. Com efeito, na mesma época, somente no estado do Rio de Janeiro, 33% dos internos ali se 
encontravam por envolvimento com drogas.

http://s.conjur.com.br/dl/artigo-trafico-drogas-hediondez.pdf
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Quem se der ao trabalho de ler os tipos penais previstos na or-

dem jurídica brasileira, referentes aos delitos cometidos em bando, com 

autonomia da conduta em sede penal, independentemente de qualquer 

resultado material, observará uma grande e preocupante assimetria. 

Veja-se, por exemplo, o que acontece na Lei nº 11.343/2006 – 

Lei de Drogas –, em seu artigo 35: 

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. 

O que se tem como certo e isso se imagina sem qualquer dú-

vida, é que o chamado crime de associação para o tráfico ou comércio 

ilícito de entorpecentes exige a elementar caracterizada pela presença 

de, pelo menos, duas pessoas.

2 - A ASSIMETRIA DA 
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
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Todavia, no chamado crime de formação de quadrilha ou bando, atual asso-

ciação criminosa (art. 288, CP: “Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas para o fim 

específico de cometer crimes [...]”), são necessárias, pelo menos, três pessoas para a 

configuração típica desse crime. O mesmo não acontece, pode-se dizer, com a asso-

ciação criminosa prevista na Lei do Genocídio – Lei nº 2889/1956 –, ao dispor no 

seu art. 2º: “Associarem-se mais de 3 (três) pessoas para a prática dos crimes mencio-

nados no artigo anterior [...]”, porquanto é elementar do tipo penal a existência de 

um mínimo de quatro pessoas associadas.

Não é só. A Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, não somente definiu, mais uma 

vez, como já o fizera a Lei nº 12.694/2012, o conceito de organização criminosa, como 

também, felizmente3 , criou uma figura típica específica:

Art. 1º [...]

§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou 
mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de 
tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indire-
tamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações 
penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que 
sejam de caráter transnacional.

3 A tipificação do crime de organização criminosa era exigência imposta a qualquer reforma 
do sistema penal, ante o compromisso internacional assumido pelo Estado brasileiro, em razão da 
sua adesão ao texto da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, 
também conhecida como Convenção de Palermo, celebrada em 2000 e incorporada ao Direito Pátrio 
pelo Decreto nº 5015/2004, e que determina a tipificação e, portanto, efetiva repressão em sede penal, 
dos chamados Grupos Criminosos Organizados, com características bem distintas e elementares 
mais específicas, a diferenciá-los dos meros bandoleiros ou quadrilheiros que se associam para a 
prática de qualquer crime. Com efeito, tal forma de criminalidade está a exigir que as nações com-
prometidas com o bem estar internacional promovam cooperação para prevenir e combatê-la com 
eficácia.  Com isso, ao ser editada a Lei nº 12.850/2012, criminalizando esta conduta como ofensiva à 
paz pública, adequou, a um só tempo, o Brasil aos seus compromissos internacionais, como também 
afastou da ordem jurídica penal a contraditória e infeliz utilização, por vezes genérica e sem qualquer 
técnica legislativa, da expressão “organização criminosa”.
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 De seu turno, a prática da milícia, outra espécie do gênero bando, hoje tem tra-

dução típica em sede penal com o nome de constituição de milícia privada, nos termos 

da Lei nº 12.720, de 27 de setembro de 2012: (“Art. 288-A. Constituir, organizar, integrar, 

manter ou custear organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a 

finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código [...]”), constituindo-se 

em inovação fundamental e, portanto, necessária para o enfrentamento da criminalida-

de cometida por grupos de pessoas, por se tratar de uma forma específica de associação 

ou organização criminosa, e que, como tal, afronta por igual a paz pública4.

Importante o registro de que a tipificação incrimina conduta que se veri-

fica em diversos entes da federação brasileira. De fato, não se trata de fenômeno 

criminoso regionalizado, a exemplo do abigeato,5  que, agora, também tem efetiva 

relevância jurídico-penal como qualificadora do crime de furto, nos termos da Lei 

nº 13.330/2016, que introduziu o parágrafo 6º ao art. 155 do CP: 

Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: [...]

 [...]

4 Esse fenômeno criminoso que, por falta de tipificação, vinha sendo entendido como prática 
extorsiva, constrangimento ilegal, quando não mera ameaça, cometidos por quadrilha ou bando ar-
mados, e, o que é pior de ser constatado, integrado quase sempre por agentes vinculados aos órgãos 
encarregados da segurança pública, foi, primeiramente, identificado no Estado do Rio de Janeiro, 
mas já é percebido em outras unidades da Federação.

5 O abigeato é um comportamento criminoso que ocorre, com maior identificação, na 
fronteira do sul do país. Trata-se de subtrações envolvendo animais do campo, destacando-se, 
entre esses, o gado. Tem por característica o fato de ser sempre cometido durante o período no-
turno, haja vista que a escuridão ou a pouca vigilância contribui por facilitar a execução do de-
lito e também tornar difícil a identificação do agente praticante.  Segundo a Wikipedia, abigeato 
é o tipo de crime de furto que envolve a subtração de animais, como animais de carga e animais 
para abate, no campo e fazendas. Os códigos ou projetos de códigos que contemplam essa figura 
de delito justificam a penalidade maior do abigeato, em relação ao furto, pela maior facilidade 
que tem o autor para praticá-lo.  A escuridão e a pouca vigilância existente na zona rural, onde 
geralmente ficam os animais, propiciam, ainda, ao agente, escapar de ser surpreendido ou iden-
tificado, gerando uma regular impunidade.
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§ 6º A pena é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos se a subtração for de se-
movente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes 
no local da subtração.

Muito ao contrário. Ainda que a prática da milícia tenha sido percebida com 

maior destaque no Estado do Rio de Janeiro, o certo é que, hoje, a nefasta prática 

já se alastrou por todo o país, bastando lembrar que os Secretários de Segurança 

Pública dos estados brasileiros, reunidos em março de 2012, em audiência pública 

no Senado Federal, reivindicaram, especialmente, a criação de instrumentos para 

tornar mais eficaz o combate à referida prática, dentre as quais a sua tipificação em 

sede penal, com significativo rigor sancionatório.6

O legislador optou por dar autonomia típica a esta forma de organização ou 

associação criminosa (refiro-me ao crime de constituição de milícia privada), ao 

contrário de considerá-la uma forma qualificada e/ou causa especial de aumento de 

pena daquel’outras.7

6 A criação do novel tipo penal atende à Resolução nº 44/162, editada pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas em 1989, que estabelece que: “Os governos proibirão por lei todas as execuções 
extralegais, arbitrárias ou sumárias e zelarão para que todas essas execuções se tipifiquem como delitos 
em seu direito penal e sejam sancionáveis com penas adequadas que levem em conta a gravidade de tais 
delitos. Não poderão ser invocadas, para justificar essas execuções, circunstâncias excepcionais, como, 
por exemplo, o estado de guerra ou de risco de guerra, a instabilidade política interna, nem nenhuma 
outra emergência pública. Essas execuções não se efetuarão em nenhuma circunstância, nem sequer em 
situações de conflito armado interno, abuso ou uso ilegal da força por parte de um funcionário público 
ou de outra pessoa que atue em caráter oficial ou de uma pessoa que promova a instigação, ou com o 
consentimento ou aquiescência daquela, nem tampouco em situações nas quais a morte ocorra na pri-
são. Esta proibição prevalecerá sobre os decretos promulgados pela autoridade executiva”.

7 De fato, ao fazer essa opção, deveria o legislador definir, especificamente, o número mínimo 
de milicianos para a constituição elementar do crime. Não o fazendo, repetiu o equívoco da Lei de 
Segurança Nacional (Lei nº 7.170/83), que criminalizava as condutas de “integrar ou manter associa-
ção, partido, comitê, entidade de classe ou grupamento que tenha por objetivo a mudança do regime 
vigente ou do Estado de Direito, por meios violentos ou com o emprego de grave ameaça” (Art. 16) e 
“constituir, integrar ou manter organização ilegal de tipo militar, de qualquer forma ou natureza ar-
mada ou não, com ou sem fardamento, com finalidade combativa” (Art. 24). Diferentemente, o crime 
de organização criminosa, que também possui como elementares as ações de constituir e integrar, 
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Por fim, a atual Lei das Contravenções Penais – Decreto-lei nº 3688/1941 – 

dispõe sobre a contravenção nominada de Associação secreta, cujo bem jurídico 

tutelado também é a paz pública, como sendo a participação em “[...] associação de 

mais de 5 (cinco) pessoas, que se reúnam periodicamente, sob compromisso de ocul-

tar à autoridade a existência, objetivo, organização ou administração da associação 

[...]” (art. 39).

Pois bem, como se vê ou se pode constatar, há total assimetria a compro-

meter o próprio sistema penal, não se sabendo, afinal, o que se considera um crime 

cometido em bando, de acordo com a legislação brasileira: quem sabe a reunião ou 

associação de 2 (duas) pessoas? Ou será de 3 (três) pessoas? Talvez seja melhor 4 

(quatro) pessoas ou 5 (cinco), ou pelo menos 6 (seis) pessoas.

Não sem razão, JOÃO JOSÉ LEAL e RODRIGO JOSÉ LEAL8  estranham a 

referida descrição típica do artigo 35 da Lei nº 11.343/2003, em comparação com 

a do anterior art. 288 do Código Penal, que definia o crime de quadrilha ou bando, 

o qual, como o próprio nomen juris estava a indicar, exigia, necessariamente, pelo 

menos quatro (daí a expressão quadrilha9 ) pessoas para a sua configuração típi-

conforme disposto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, evitou a lacuna, considerando a associação como 
crime, quando integrada ou constituída por 4 (quatro) ou mais pessoas. Aliás, por não definir o nú-
mero mínimo de pessoas – ao contrário, não fixa número algum –, “pode constituir-se uma milícia 
ou grupo com apenas 2 (duas) pessoas”. (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal comentado. 15ª ed. 
Rio de Janeiro: Gen-Forense, 2015, p. 1247).

8 Na obra Doutrinas essenciais – Direito Penal. Vol. 7, de Alberto Silva Franco e Guilherme de Souza 
Nucci (Orgs.). Edições Especiais Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 200.

9 O termo veio do espanhol cuadrilla, que, a princípio, queria dizer apenas “grupo de quatro 
pessoas”, segundo o filólogo português António Augusto Cortesão, citado pelo brasileiro Antenor 
Nascentes, em seu Dicionário etimológico da língua portuguesa (1955). A origem de cuadrilla deve ser 
buscada no latim quatuor ou quator (“quatro”), com o acréscimo de um sufixo diminutivo. Contudo, 
esse número restrito de participantes não demorou a virar letra morta na história da palavra: qua-
drilhas de malfeitores, de cavalos, de soldados e de embarcações podem ser mais numerosas do que 
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ca. Esse preceito “[...] é, portanto, um estranho tipo penal, criado na contramão 

do pensamento e da prática penal, que sempre trabalharam com a ideia de que 

associação, quadrilha ou bando de criminosos pressupõe a participação de, no 

mínimo, quatro malfeitores”.

Interessante notar que, de acordo com o Código Penal Português, artigo 299, 

atribui-se o crime de associação criminosa a quem promover, fundar, participar ou 

apoiar grupo, organização ou associação destinada à prática de crimes. Não se estabe-

lece o número mínimo de integrantes, que deverá ser, logicamente, maior do que dois.10  

isso. O termo cuadrilla foi importado ainda pelo francês, que tem a palavra quadrille. Por influência 
de uma acepção surgida nesta última língua, e que se expandiu também para o inglês, “quadrilha” 
acabaria por nomear, entre nós, uma modalidade popular de dança – inicialmente “executada por 
dois pares em vis-à-vis”, segundo Nascentes. Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/sobre-pa-
lavras/a-quadrilha-ainda-e-a-mesma/. Acesso em 19/12/2016.

10 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Quadrilha_(crime). Acesso em 19/12/2016.

http://veja.abril.com.br/blog/sobre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quadrilha_%28crime%29
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As contradições, incoerências e lacunas apontadas, as quais 

constituem o que se identificou como falta de simetria na legis-

lação penal pátria, por certo muito contribuíram (e contribuem) 

para profundas divergências entre os aplicadores do direito, com 

destaque para juízes criminais de todas as entrâncias e instâncias, 

até os integrantes dos Tribunais Superiores.

Não se pretende, aqui, refletir como se comporta a juris-

prudência e se apresenta a doutrina, na análise, por exemplo, do 

objeto material e jurídico dos crimes cometidos em bando; saber 

3 - ELEMENTARES ESPECÍFICAS 
DOS CRIMES COMETIDOS 
EM BANDO. ESTABILIDADE. 
PERMANÊNCIA. NÚMERO 
MÍNIMO E IDENTIFICAÇÃO DOS 
AGENTES CRIMINOSOS
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quais os respectivos elementos subjetivos; sujeitos ativos e passivos; se admitem tais 

crimes a forma tentada; sua classificação doutrinária (comum ou próprio; material, 

formal ou de mera conduta; permanente ou instantâneo, etc).

O que se deseja, objetivamente, frise-se, é enfrentar questão tormentosa que 

tem levado à insegurança jurídica em matéria penal, dadas as fortes e profundas di-

vergências, no ponto, comprometendo sobremaneira a efetivação da melhor justiça, 

estando mesmo a exigir do Colendo Superior Tribunal de Justiça que admita um 

recurso como representativo da controvérsia, ou edite verbete sumular a respeito, 

isso se antes o Supremo Tribunal Federal não a admitir como de repercussão geral.



ArticulistA:
DesembArgADor José muiños Piñeiro Filho

Revista JuRídica • edição nº 15 15

Desde o advento da Lei nº 11.343/2006, dada a redação 

do artigo 35, com pequena discrepância em relação ao artigo 14 

(“Associarem-se 2 (duas) ou mais pessoas para o fim de praticar, 

reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 12 

ou 13 desta Lei”) do texto extravagante imediatamente anterior 

(Lei nº 6.368/1976),11  bem assim com a supressão parcial do que 

dispunha o art. 18, III:

Art. 18. As penas dos crimes definidos nesta Lei serão au-
mentadas de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços):

[...]

11 A Lei de Tóxicos, como era chamado o texto de 1976, vigorou até 2002, 
quando, em janeiro, editou-se a Lei nº 10.409, que restou revogada pela Lei nº 
11.343/2006. Houve um grande problema à época, porque a então novel lei edi-
tada em 2002 foi sancionada parcialmente, tendo em vista o veto presidencial 
ao capítulo que dispunha sobre os crimes e respectivas penas.

4 - AS CONTROVÉRSIAS SOBRE 

AS ELEMENTARES TÍPICAS (I): A 

ESTABILIDADE E A PERMANÊNCIA
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III - se qualquer deles decorrer de associação ou visar a menores de 21 (vinte 
e um) anos ou a pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou 
a quem tenha, por qualquer causa, diminuída ou suprimida a capacidade de 
discernimento ou de autodeterminação [...].  

Alguns doutrinadores e parte significativa da Magistratura passou a enten-

der que o referido crime não mais está a exigir, para a sua perfeita configuração, as 

características elementares da estabilidade e da permanência.

Sustenta-se, também, que não mais dispondo a lei sobre o concurso eventual 

de agentes, qualquer tráfico ilícito de drogas cometido por duas pessoas em conjun-

to, caracterizaria o crime de associação. 

Todavia, a doutrina e a jurisprudência pátrias, em sua maioria, sustentam que, 

além do liame subjetivo entre os agentes, dirigido à prática das condutas descritas nos 

arts. 33, caput, §, 1º, e 34, ambos da Lei Antidrogas, a configuração do delito associa-

tivo reclama a presença dos elementos normativos da estabilidade e da permanência.

A propósito do elemento subjetivo do delito previsto no art. 35 da Lei Anti-

drogas, GUILHERME NUCCI12  aduz consistir no “[...] ânimo de associação, de ca-

ráter duradouro e estável”, caso contrário, “seria um mero concurso de agentes para 

a prática do crime de tráfico”. Quanto à forma de execução, assevera que a adver-

tência constante do tipo penal – reiteradamente ou não – quer apenas significar que 

não há necessidade de haver habitualidade, ou seja, não se demanda o cometimento 

reiterado dos delitos previstos nos arts. 33 e 34, do mesmo Diploma Legal, bastando 

12 In: Leis penais e processuais penais comentadas. Vol. 1. 5ª ed. rev., reform. e atual. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010, p. 379.
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a associação com o fim de cometê-los, razão pela qual o insigne autor sustenta a des-

necessidade da inserção dos termos “reiteradamente ou não” no dispositivo legal.

No mesmo sentido, se colocam ANDREY BORGES DE MENDONÇA e 

PAULO ROBERTO GALVÃO DE CARVALHO,13  que criticam a mantença das ex-

pressões “reiteradamente ou não” porque induzem a interpretações equivocadas: 

Portanto, apesar de a cláusula “reiteradamente ou não”, inicialmente, de-
notar sentido contraposto ao de associação, a doutrina e a jurisprudência 
acabaram compondo as duas expressões, aparentemente contraditórias. 
Como a nova Lei de Drogas manteve a cláusula “reiteradamente ou não”, o 
seu sentido deve ser o mesmo que vinha sendo dado pela doutrina e juris-
prudência anteriores, ou seja, a cláusula deve ser interpretada no sentido de 
que estará caracterizado o delito, mesmo que a finalidade seja a prática de 
apenas um delito de tráfico.  Basta o vínculo estável entre os agentes para o 
fim de cometer um dos crimes dos arts. 33, caput, e §1º, e 34 da Lei.  Ade-
mais, em face do elemento típico “para o fim de praticar”, o delito é formal, 
de modo que não é necessária a realização ulterior de qualquer delito. 

E eles têm razão. Boa parte da Magistratura nacional confunde a expres-

são adverbial “reiteradamente ou não”, elementar do tipo penal em análise, com 

a desnecessidade de estabilidade ou permanência, mas, com todas as vênias, é 

realmente manifesto o equívoco. O legislador, ao utilizar a expressão “reitera-

damente ou não”, quis acentuar que a associação se faz típica, ainda que seus 

membros se associem para uma única prática delitiva, qual seja, um dos crimes 

previstos nos arts. 33, caput, e § 1º, e 34, ambos da Lei nº 11.343/2006, diver-

samente do que ocorre, por exemplo, na associação criminosa prevista no art. 

288 do Código Penal, na qual a tipicidade somente estará configurada na hi-

pótese de a associação visar ao cometimento de CRIMES. Em outras palavras, 

13 In: Lei de Drogas: Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006: comentada artigo por artigo. 2ª ed. São 
Paulo: Método, 2008, p. 127.
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não haverá o crime do art. 288 do Código Penal14  se a associação existir para o 

cometimento de um único crime.

Destarte, ao contrário do ordinário, o legislador extravagante, em matéria de 

drogas entorpecentes ilegais, pune a associação, ainda que esta vise ao cometimento 

de um único crime.

Nesse sentido, claro está que, no caso do financiamento criminoso pre-

visto no parágrafo único do art. 35 da Lei Antidrogas, somente haverá crime 

se a associação visar ao cometimento de CRIMES (reiteradamente) – como 

ocorre com a associação criminosa do art. 288 do Código Penal –, porquan-

to se a associação tiver como escopo um único financiamento criminoso, não 

haverá a adequação típica do previsto no parágrafo único do art. 35 da Lei nº 

11.343/200615, respondendo os integrantes da “suposta” associação, pelo crime 

do art. 36 da referida Lei16.

14 Art. 288.  Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. 

Parágrafo único.  A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação 
de criança ou adolescente.

15 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.

Parágrafo único.  Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reite-
rada do crime definido no art. 36 desta Lei.

16 Art. 36.  Financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 
§ 1º, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 20 (vinte) anos, e pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) a 4.000 (quatro 
mil) dias-multa.
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Sobre o tema, convém trazer à colação, mais uma vez, os elucidativos argumen-

tos de JOÃO JOSÉ LEAL e RODRIGO JOSÉ LEAL17, in verbis:

A atual descrição típica do art. 35, da Lei Antidrogas, manteve a expressão 
“reiteradamente ou não”, já contida na lei anterior. Isto poderia induzir à in-
terpretação equivocada de que uma reunião ocasional de dois ou mais indiví-
duos decididos à prática do crime de tráfico, seria suficiente para que o crime 
em estudo esteja configurado. Mas, não é assim. Tanto a doutrina quanto a 
jurisprudência reconhecem a necessidade, além do acordo de vontades, da 
presença dos elementos normativos da estabilidade e da permanência tem-
poral para a existência jurídica desta espécie de associação criminosa. [...] 
Para a sua configuração, o tipo penal exige estabilidade (certo nível de or-
ganização) e permanência temporal da associação. Uma simples reunião de 
duas ou mais pessoas, que, de maneira eventual, resolvem praticar o crime de 
tráfico, não configura o delito de associação criminosa em exame. É preciso 
que o acordo de vontades estabeleça um vínculo entre os participantes e seja 
capaz de criar uma entidade criminosa que se projete no tempo e que de-
monstre certa estabilidade em termos de organização [...], é preciso que esta 
vontade delitiva seja manifestada no contexto de uma associação estável, ou 
seja, dotada de certa permanência temporal. Não há necessidade de um acor-
do formal sobre o plano delitivo, mas é preciso que os participantes tenham 
consciência dos seus termos e manifestem objetivamente sua adesão ao pro-
pósito coletivo de delinquir em conjunto e por um certo espaço de tempo.

Destaque-se, ainda, a clássica lição de VICENTE GRECO FILHO18 - 19, no 

17 Na obra Doutrinas essenciais – Direito Penal. Vol. 7, de Alberto Silva Franco e Guilherme de Souza 
Nucci (Orgs.). Edições Especiais Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 202.

18 Tóxicos: prevenção-repressão. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 184-185.

19 Com João Daniel Rassi. Lei de Drogas anotada. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 131: “Le-
gislação anterior. Atendendo a recomendação da Convenção Única sobre Entorpecentes, foi consi-
derado pela lei anterior delito especial a associação de duas ou mais pessoas, em quadrilha ou bando, 
para o fim de cometer qualquer dos crimes previstos no artigo e seus parágrafos. Dispõe o art. 36, 
nº 2-A, II, da Convenção: ‘Serão considerados delitos puníveis na forma estabelecida no §1º, a parti-
cipação deliberada, a confabulação destinada à consumação de qualquer dos referidos crimes, bem 
como a tentativa de consumá-los, os atos preparatórios e as operações financeiras em conexão com 
os mesmos’. O §5º do art. 281, na redação da lei nº 5.726/1971 não foi feliz, contudo, na escolha dos 
termos.  Usou a mesma denominação do art. 288 do Código Penal, ‘quadrilha ou bando’, mas redu-
ziu o número necessário de partícipes para dois, de modo que tínhamos uma ‘quadrilha’ composta 
de duas pessoas. O art. 14 da Lei nº 6.368/1976 corrigiu o defeito e excluiu os termos ‘quadrilha ou 
bando’, mas trouxe problema de outra ordem.  O artigo exigia, para a configuração do delito, apenas 
a associação de duas ou mais pessoas com o fim de, reiteradamente ou não, praticarem os delitos do 
art. 12 ou 13 daquela lei. O atual dispositivo manteve a infeliz exigência.”.
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sentido de que, nem sempre o concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de 

drogas configurará o delito associativo, litteris:

Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no 
sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira 
societas sceleris, em que a vontade de associar seja separada da vontade ne-
cessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de 
convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, 
que estabeleceria a coautoria.

Outrossim, a jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Terceira 

Seção do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido da imprescindibilidade do dolo 

de se associar “com estabilidade e permanência” para a caracterização do delito do 

art. 35 da Lei nº 11.343/2006. Confira-se: HC 270.837/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO 

SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015; AgRg 

no AREsp 507.278/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 

18/06/2014, DJe 01/08/2014; REsp 1294692/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIET-

TI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 08/09/2016; HC 355047/

SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, 

DJe 20/09/2016; AgRg no REsp 1558471/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUIN-

TA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016.

A Suprema Corte também já se manifestou, no sentido de que a diferença 

entre o delito associativo e o concurso eventual de agentes reside na estabilidade do 

vínculo subjetivo, verbis: 

[...] O verbo núcleo do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 é associar-
se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende 
da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não 
sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o 
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crime de associação, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a 
risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes. Doutrina e juris-
prudência. [...]” HC 124164, Relator (a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda 
Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DI-
VULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014; “[...] Encontra-se suficientemente 
demonstrada nos autos a prévia combinação de vontades entre, pelo menos, 
o paciente e uma corré, de caráter duradouro e estável, necessária e suficiente 
para configuração do crime de associação para o tráfico descrito no art. 35 da 
Lei 11.343/2006.” [...] HC 109708, Relator(a):  Min. TEORI ZAVASCKI, Se-
gunda Turma, julgado em 23/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 
DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015; “[...] Verifica-se, pela simples lei-
tura da exordial acusatória, que não há ilegalidade a merecer reparo pela via 
eleita, uma vez que a denúncia contém descrição mínima dos fatos imputados 
à ora paciente, principalmente considerando tratar-se de crime de associação 
para o tráfico, relativamente ao qual a existência do liame subjetivo e da es-
tabilidade associativa deve ser apurada no curso da instrução criminal. [...]” 
HC 121188, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 
11/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 02-04-2014 PU-
BLIC 03-04-2014.

Por fim, o valor, equivocadamente atribuído por alguns, em razão de não 

mais existir o então chamado concurso eventual para o comércio ilícito de entor-

pecentes – que poderia levar ao falso entendimento de que o legislador de 2006 

pretendeu unificar os dois tipos de concurso e, destarte, o concurso de agentes, no 

ponto, teria passado a ser identificado também como elementar do crime do artigo 

35 –, é bem combatido por RENATO MARCÃO20: 

 [...] a associação efêmera, ensejadora de simples concurso eventual entre 
agentes maiores e capazes, já não justifica nem mesmo o reconhecimento 
de causa de aumento de pena, porquanto derrogada a regra contida no art. 
18, III, da Lei nº 6.368/76. Note-se que o art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 
fixa causa de aumento de pena quando qualquer dos crimes previstos nos 
arts. 33 a 37 (“envolver criança ou adolescente ou a quem tenha, por qual-
quer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e de-
terminação”), o que autoriza dizer que ainda há hipótese legal de aumento 
de pena em se tratando de concurso eventual, desde que a prática envolva 
alguém nas condições especiais indicadas.

20 MARCÃO, Renato. Tóxicos – Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006: anotada e interpretada. 
6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 261.
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Por todos, o Mestre HUNGRIA21  parece indicar o caminho seguro e ilumi-

nado, para que se entenda que a toda forma de associação criminosa sua definição 

assim se apresenta: 

[...] reunião estável ou permanente (que não significa perpétua), para o fim 
de perpetração de uma indeterminada série de crimes. A nota de estabili-
dade ou permanência da aliança é essencial. Não basta, como na coparti-
cipação criminosa, um ocasional e transitório concerto de vontades para 
determinado crime: é preciso que o acordo verse sobre uma duradoura atu-
ação em comum, no sentido da prática de crimes não precisamente indivi-
duados ou apenas ajustados quanto à espécie, que tanto pode ser única (ex.: 
roubos) ou plúrima (ex.: roubos, extorsões e homicídio).

Porém, essa exigência de estabilidade e permanência não obriga a que o ajus-

te tenha lastro em documentação formal. Aliás, se assim o é para o crime de associa-

ção criminosa (antigo bando ou quadrilha), por razões maiores a rudimentariedade 

é própria das associações para o tráfico ilícito de entorpecentes.

É, ainda, NELSON HUNGRIA22  quem dá o norte: quando se fala em asso-

ciação, “[...] não se quer indicar o sodalício que obedece a estatutos, regulamentos 

ou normas disciplinares: basta uma organização social rudimentar, a caracterizar-se 

apenas pela continuada vontade de um esforço comum”, doutrina que se faz seguida, 

sem exceção, ao que se sabe, pela jurisprudência de todos os Tribunais, a exemplo 

deste julgado: “Para a caracterização do crime de quadrilha ou bando, previsto no art. 

288 do CP, basta uma organização rudimentar, capaz de levar a cabo o fim visado, não 

se exigindo nítida divisão de funções [...], ou mesmo contato pessoal dos agentes.”. 23

21 Comentários ao Código Penal. Vol. 9. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959, pp. 177-178.

22 Op. cit., p. 178.

23 Ap. 225.457-3/7 – 1ª Câmara – TJSP. J. 25/8/1997 – RT 747, p. 652.
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Pode a associação ser reconhecida e caracterizada em 

sede penal, ainda que não se tenha qualquer instrumento formal 

de sua existência. Contudo, essa informalidade não afasta a que 

se verifique prova mínima que demonstre a duração do bando. 

Com efeito, no mais das vezes, o que se constata é a detenção 

de duas ou mais pessoas – avistadas por guarnição policial em 

atuação rotineira, “visando combater o tráfico de drogas naque-

la região”, quase sempre em local público (na rua, em vielas de 

áreas carentes, numa praça, em área descampada, etc.), ou que 

recebera “denúncia anônima, dando conta de que naquele local 

estava ocorrendo comércio ilícito de entorpecentes” – e apreen-

dida certa quantidade de droga, por vezes de natureza distinta e, 

eventualmente, uma delas (ou as duas, ou as três pessoas) por-

tando revólveres e radiotransmissor, e/ou aparelho de telefonia 

5 - O LAPSO TEMPORAL 
CARACTERIZADOR DA  
ESTABILIDADE
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móvel (celular). Também não tem sido incomum o entorpecente conter, nos in-

vólucros (sacolés, pinos, etc.) que os embalam, inscrição identificando, além do 

valor da droga para a venda, uma determinada facção criminosa (Comando Ver-

melho, Amigos dos Amigos, Terceiro Comando, etc).

Pois bem, há que se indagar: pode-se concluir pela existência, no exemplo dado, de 

uma associação criminosa, nos termos do art. 35 da Lei nº 11.343/2006? Malgrado poder 

afirmar, sem exagero, que quase 90% (noventa por cento) das ações penais aforadas no 

Estado do Rio de Janeiro por tal crime tiveram referida contextualização e, sem qualquer 

outra prova aduzida aos autos, resultaram elas em condenação pelos crimes de tráfico ilíci-

to de entorpecentes (art. 33) e associação para o mencionado tráfico (art. 35), com confir-

mação da sentença condenatória em sua grande maioria pela segunda instância.24  

A legislação não fornece parâmetros para balizar o reconhecimento da asso-

ciação, o que muito dificulta o ato de julgar.

Há que se perquirir, em um primeiro momento, há quanto tempo aquela “as-

sociação” existe, sem que seja necessário ter-se a certeza do início da prática crimi-

nosa. Será que, em sendo provado que as duas ou mais pessoas passaram a se reunir, 

ou agregaram-se na semana anterior à detenção, o crime estaria caracterizado?

24 Não pode o autor criticar, hoje, tais julgados, porquanto, entre os anos de 2003 e 2008, no exer-
cício do cargo de Procurador de Justiça, na 4ª Câmara Criminal do TJRJ e, desde 2008, como Desem-
bargador no mesmo Tribunal e com atuação judicante exclusiva em matéria penal, não havia refletido 
sobre a questão como agora o estou fazendo. Em outras palavras, houve amadurecimento ao constatar, 
durante anos, a precária investigação (para não dizer, por vezes, nenhuma investigação) a comprometer 
os julgamentos, levando muitos – inclusive o autor – a decidir lastreado em meras presunções.
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Qual o lapso temporal que identificaria a elementar implícita do tipo a permi-

tir que se conclua que não se trata de mero concurso de pessoas para cometimento do 

tráfico de drogas? Alguns dias? Uma semana? Quinze dias? Um mês?

Difícil a resposta.

A propósito, igual dificuldade há para que se estabeleça, uniformemente, o 

transcurso do tempo que deva existir entre uma primeira infração e a última, para 

aplicação da ficção jurídica conhecida como continuidade delitiva:

 Art. 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 
dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, ma-
neira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos 
como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se 
idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um 
sexto a dois terços.

Veja-se o magistério de ALBERTO SILVA FRANCO25, no ponto: 

Não há um critério legal de tempo que permita balizar qual deva ser o trans-
curso temporal entre a primeira e a última infração penal, para efeito de 
formar uma cadeia continuativa.  A jurisprudência vacilou muito na deter-
minação desse critério temporal, chegando até a admitir continuidade em 
havendo um lapso de tempo de seis meses entre um e outro fato criminoso. 
Mas, afinal, fixou-se num critério temporal objetivo: inexistirá relação de 
continuidade esse fluir tempo superior a um mês, entre os fatos delitivos que 
compõem a cadeia de continuidade.

Claro está que o Direito Penal, ressalvada, em regra, a questão dos prazos 

extintivos de punibilidade, não tem aplicação matemática. Crime é fato e ne-

25 FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui (Coords.). Código Penal e sua interpretação. Doutri-
na e Jurisprudência. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 396.
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nhum fato é exatamente igual a outro, e o ser humano que o comete jamais será 

igual a qualquer outro ser que cometa crime similar, ou mesmo que concorra 

para aquele crime.

Sendo assim, parece evidente que: I) se os policiais militares responsáveis 

pela detenção daqueles que, em tese, estariam traficando drogas ilícitas e pela 

apreensão do entorpecente nada informarem com precisão e idoneidade sobre 

o conhecimento que têm do envolvimento anterior dos detidos com o tráfico, e 

isto baseado em registros constantes no Batalhão em que são lotados (normal-

mente é a P2 do Batalhão – serviço de informação – encarregada desses levan-

tamentos e registros), e não no já batido “ouvi dizer”, “recebi denúncia anônima 

dando conta que fulano atua no tráfico”, etc., não se poderá admitir provada a 

associação criminosa. 

Da mesma forma: II) se a Delegacia de Polícia com jurisdição na área onde 

se deu a detenção e apreensão (ou mesmo a Delegacia Especializada) nenhuma in-

formação contiver a respeito dos detidos, ainda que pelos eventuais vulgos; III) se 

cadernos ou blocos, contendo anotações sobre o tráfico de drogas exercido pelos 

detidos não tiverem sido apreendidos, ou o conteúdo só permitir constatar que se 

trata de mera venda no varejo com poucas e não muito pretéritas anotações; IV) se a 

quantidade de drogas não se apresentar significativa a indicar que somente alguém 

já vinculado há algum tempo à associação criminosa poderia estar na posse ou 

guarda daquela droga; V) se não forem apreendidos armamentos pesados (pistolas 

automáticas, fuzis, carregadores de armas, artefatos explosivos, grande quantidade 

de munição, etc.), a demonstrar que aquela estrutura precisaria de algum tempo 
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para se organizar, não sendo de se admitir que em poucos dias uma rudimentar 

agregação de pessoas chegasse a tanto. Enfim, nada, absolutamente nada que per-

mita, idoneamente, supor uma associação criminosa porque bem indiciada estaria 

a estabilidade do grupo do qual fazem parte os detidos, melhor que se afaste a even-

tual e bem provável injustiça lastreada em presunções, e se opte por reconhecer, no 

caso, um concurso de pessoas. A dúvida, como se sabe, prevalece em favor do réu.
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O tipo do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, assim como o do art. 

288 do CP e de todos os crimes cometidos em bando, possui como 

elementar um determinado número de pessoas: duas (art. 35 da Lei 

de Drogas); três (art. 288 do CP); quatro (art.2º da Lei nº 2.889/1956 

– Genocídio – e art.1º, §1º, da Lei nº 12.850/2013 – organização cri-

minosa). Portanto, não constatado o respectivo número de agentes, 

inexiste o crime, por faltar-lhe elementar constitutiva.

Não há pretensão, aqui, de questionar se, para a configura-

ção típica do crime, o número mínimo de agentes deve considerar 

ou levar em conta somente os imputáveis.

6 - AS CONTROVÉRSIAS SOBRE 
AS ELEMENTARES TÍPICAS (II):  
NÚMERO MÍNIMO E 
IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES 
CRIMINOSOS
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De fato, a doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que, 

[...] para o reconhecimento do quorum mínimo de associados, podem ser 
computados mesmos os irresponsáveis ou não puníveis, desde que possam 
manifestar o quantum satis de entendimento e vontade para o acordo em 
torno do fim comum, e sejam capazes de contribuição pro parte virili (em 
sentido contrário, entretanto, opina MANZINI, op. cit., p. 156).26 

Contudo, já se vê aqui e acolá doutrinadores que mitigam e/ou relativizam a 

questão, a exemplo de NUCCI,27  ou que negam a possibilidade desse número míni-

mo ser composto por inimputáveis, como entendem BENTO DE FARIA,28  CEZAR 

ROBERTO BITTENCOURT,29  MARCELO FORTES BARBOSA30  e JOSÉ DA SIL-

26 NELSON HUNGRIA. Op. cit., p. 179.

27 Código Penal comentado, 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 939: “Natural, ain-
da, argumentar que depende muito da idade dos menores, uma vez que não tem cabimento, quando 
eles não têm a menor noção do que estão fazendo, incluí-los na associação. Se três maiores valem-se 
de uma criança de nove anos para o cometimento de furtos, não pode o grupo ser considerado uma 
quadrilha ou bando, pois um deles não tem a menor compreensão do que estão fazendo. É apenas 
uma hipótese de autoria mediata, ou seja, os maiores usam o menor para fins escusos. Mas, quando 
se tratar de adolescente que, não responsável penalmente, tem discernimento para proceder à asso-
ciação, forma-se a quadrilha e configura-se o tipo penal. Note-se que o ânimo associativo não de-
pende do entendimento do caráter ilícito do fato, daí por que o adolescente já o possui, embora seja 
punido apenas pela Vara da Infância e da Juventude, e não pela Vara Criminal. Em posição contrária, 
está o magistério de Marcelo Fortes Barbosa: ‘Ora, a característica fundamental da inimputabilidade 
é a ausência da capacidade de entender e de querer, e de autodeterminação e, consequentemente, do 
livre arbítrio, e assim sendo, o menor não pode ser considerado pessoa, para fins de integralizar, com 
sua participação associativa, o crime do art. 288 do Código Penal’ (Latrocínio, p. 96)”.

28 Código Penal Brasileiro (comentado). Vol. VII, Parte Especial. Rio de Janeiro: Distribuidora Re-
cord Editora, 1959, p.14: “V – Sujeito ativo – pode ser qualquer pessoa penalmente imputável, atribuída 
essa qualidade aos associados em conjunto (quatro ou mais), desde que se trate de um delito coletivo. Não 
fazem número: os loucos, os irresponsáveis, etc. (Vede: MANZINI – Op. cit., VI, pág. 156, nº 1.929)”.

29 Tratado de Direito Penal, 2ª ed., vol. 4. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 302:  “A despeito de esse 
tema ser mais ou menos pacífico na velha doutrina nacional, merece uma reflexão mais elaborada 
no âmbito de um Estado Democrático de Direito, que não admite, em hipótese alguma, qualquer 
resquício de responsabilidade objetiva. Veja-se, por exemplo, a participação de crianças ou adoles-
centes, os quais são absolutamente inimputáveis e, consequentemente, não têm a menor noção do 
que está acontecendo.  Incluí-los, em tais hipóteses, em uma associação criminosa, representa uma 
arbitrariedade desmedida, mesmo que, in concreto, não se atribuía responsabilidade penal a incapa-
zes, utilizando-os, tão somente, para compor o número legal”.

30 Latrocínio. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 96.
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VA JÚNIOR E GUILHERME MADEIRA DEZEM,31  e que muito vêm influencian-

do a reflexão do autor32, no ponto.

Aliás, parece de todo intransponível que a participação de um inimputável no 

crime específico do art. 35 da Lei 11.343/2006 seja utilizada para a integração do tipo 

penal infringido e, ao mesmo tempo, justifique a majoração da pena, considerando-se 

a participação no caso como causa especial de aumento de pena (art. 40, VI).

O presente trabalho quer é discutir a necessidade de que o referido número 

mínimo de agentes imputáveis e/ou inimputáveis seja devidamente identificado e, 

o que é mais importante, denunciado no foro criminal e representado no foro da 

infância e da juventude, isso se não tiver ocorrido, em relação a algum ou alguns 

agentes, a extinção da punibilidade pelo óbito ou pela prescrição.

31 Referência à nota 27, p. 1.353: “A posição de Nucci mostra-se razoável, mas somente poderia 
ser admitida caso houvesse modificação legislativa, não no atual sistema. Os inimputáveis são assim 
considerados justamente por não terem condições de discernimento quanto ao fato criminoso. A opção 
legislativa (critério biológico) pode até ser questionada, mas não pode ser alterada pelo magistrado. 

Daí porque entendemos que, seja a posição majoritária, seja a posição de Nucci, não podem ser ad-
mitidas. Prefere-se, então, a posição minoritária pelos fundamentos lá expostos”.

32 Com efeito, o autor sempre entendeu que o crime de corrupção de menores tipificado pela 
Lei 2.252/1954 era material, admitindo que o suposto corruptor provasse ser o inimputável já cor-
rompido. Doutrina e jurisprudência nacionais se dividiram sobre o tema. No entanto, com a inclusão 
do crime de corrupção de menores no Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 244-B), houve 
mudança de entendimento, dado que o bem jurídico neste crime passou a ser a proteção integral do 
inimputável, por sinal, posição pela qual se orientou o Colendo Superior Tribunal de Justiça que, 
inclusive, já editou Verbete Sumular a esse respeito. Súmula 500 do STJ: A configuração do crime do 
art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. 
Consulte-se, a propósito, HC 372.364/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 
julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016, e 0279011-04.2014.8.19.0001 – APELAÇÃO, DES. JOSÉ 
MUIÑOS PIÑEIRO FILHO - Julgamento: 20/09/2016 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL. Destar-
te, o mesmo raciocínio há que ser feito em relação ao número mínimo, para efeito da elementar nos 
crimes de associação, resplandecendo, por isso, com mais forte razão, o pensamento expressado por 
CÉZAR ROBERTO BITTENCOURT ou, ao menos, a mitigação proposta por NUCCI.
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Com efeito, muitas são as ações penais deflagradas em face de uma única 

pessoa, detida em flagrante traficando drogas, contra quem se imputa, além do cri-

me do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o art. 35 do referido diploma legal, normalmen-

te constando da denúncia a seguinte e genérica descrição fática:

[...] em data que não se pode precisar, mas certamente antes do dia em 
que foi preso, o denunciado se associou a terceiras pessoas ainda não 
identificadas para comercializar ilegalmente entorpecentes [...].

Ou

[...] em data que não se pode precisar, mas certamente antes do dia em 
que foi preso, o denunciado se associou a terceiras pessoas que, na oca-
sião, se evadiram (ou lograram fugir), não se sabendo suas respectivas 
identificações [...], para comercializar ilegalmente entorpecentes [...].

Ou 

[...] em data que não se pode precisar, mas certamente antes do dia em 
que foi preso, o denunciado se associou às pessoas somente identificadas 
pelos vulgos PIMPOLHO, MEIO QUILO, TREMEMBÉ e outros, para co-
mercializar ilegalmente entorpecentes [...].

Ou

[...] em data que não se pode precisar, mas certamente antes do dia em 
que foi preso, o denunciado se associou aos membros da facção conhecida 
como COMANDO VERMELHO (ou AMIGOS DOS AMIGOS, ou TER-
CEIRO COMANDO) [...].

Como facilmente se pode constatar, a denúncia, nesses casos, afirma uma associa-

ção criminosa para o tráfico ilícito de entorpecentes, mas denuncia apenas uma pessoa.
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Diferentemente do que ocorre, por exemplo, nos crimes de roubo ou furto, 

em que a identificação daquela pessoa que concorre para a subtração não venha a 

ocorrer, não significando, com isso, que o crime patrimonial deixou de existir ou 

ser caracterizado, nos crimes praticados em bando essa identificação se impõe, ao 

menos a(s) daquela(s) pessoa(s) que completa(m) o número mínimo de integrantes 

da sociedade criminosa, sem prejuízo de que a referida identificação seja precária.

Isso se dá porque o concurso de agentes na hipótese do crime patrimonial 

é causa especial de aumento de pena, enquanto que nas associações criminosas se 

trata de elementar do próprio tipo.

Naquele o concurso é eventual; neste, necessário. Vale dizer, há o roubo ou 

o furto, ainda que praticada a subtração por uma única pessoa. Se houver concurso, 

a sanção penal será majorada. Todavia, nas associações criminosas, sequer o nú-

mero mínimo de agentes necessários à existência do crime pode ser utilizado como 

causa judicial para a fixação da pena-base.

Por isso, a doutrina e a jurisprudência praticamente sedimentaram o en-

tendimento de que, havendo prova idônea de que o acusado do roubo ou do furto 

contou com o auxílio de pelo menos um comparsa, a falta de identificação não obsta 

o reconhecimento da majorante.

Contudo, o uso da analogia tem justificado juízes de todas as instâncias a 

aplicar às hipóteses de concurso necessário o mesmo raciocínio, descuidando-se da 

regra que proíbe analogia in malam partem.
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De acordo com o disposto no artigo 41 do Código de Pro-

cesso Penal, a “[...] denúncia ou queixa conterá a exposição do fato 

criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do 

acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a 

classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”. 

Destarte, desde que se tenha como certa a existência de outros 

“associados”, a denúncia deverá imputar os fatos ao menos a duas 

pessoas (se o crime for o do art. 35 da Lei nº 11.343/2006); a três 

pessoas (no caso do art. 288 do CP), e assim por diante.

O autor não desconhece decisões que abordam o tema e 

que, ao que se depreende, parecem induzir o entendimento de que 

se faz desnecessário o oferecimento de denúncia contra, pelo me-

nos, duas ou três ou quatro pessoas (dependendo da associação 

7 - OS REQUISITOS DA DENÚNCIA 
POR CRIME DE ASSOCIAÇÃO 
CRIMINOSA
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criminosa), para que se reconheça o bando e condenados sejam os bandoleiros ou 

associados. São exemplos disso:

TJSP: “A impossibilidade de identificação de algum membro da quadrilha 
não impede a caracterização do delito descrito no art. 288 do CP, se há cer-
teza moral da existência de mais de três agentes participantes da empreitada 
criminosa” (RT 799/590). TJRO: “A impossibilidade da identificação de um 
dos agentes que completaria o mínimo exigido por lei para a caracterização 
do crime de quadrilha ou bando não impede o reconhecimento da figura de-
lituosa, principalmente se houver certeza de sua participação na associação 
criminosa” (RT 761/695). TJSP: “Quadrilha ou bando. Requisitos. Partici-
pação de mais de três elementos. Impossibilidade, no caso, de identificação 
de algum dos integrantes. Fato que não impede o reconhecimento da figura 
delituosa, se houver certeza sobre sua intervenção, compondo o número legal 
mínimo” (RJTJESP 69/344). No mesmo sentido, TJSP JTJ 249/471.

A doutrina também caminha nessa direção:

[...] Agentes não identificados. [...] Pode ocorrer, ainda, que se tenha prova sufi-
ciente da formação da associação criminosa, sem que, no entanto, se tenha con-
seguido identificar e qualificar todos os seus integrantes. [...] Assim, imagine-se 
que somente um ou dois dos agentes que compunham a associação criminosa 
tenham sido identificados. Poderia o Ministério Público, nesse caso, imputar-
lhes a prática do delito tipificado no art. 288 do Código Penal? A resposta só 
pode ser afirmativa, desde que se tenha a certeza da existência dos demais mem-
bros que integravam o grupo, mas que se mantiveram no anonimato, ou seja, 
não foram devidamente identificados e qualificados pela autoridade policial. [...] 
O fundamental nessa hipótese, frise-se, é a convicção, a certeza cabal de que 
outras pessoas faziam parte do grupo criminoso, perfazendo o total mínimo 
exigido pelo tipo penal em estudo, vale dizer, 3 (três) pessoas. Isso será suficiente 
para a incriminação dos agentes que foram descobertos e denunciados. [...]33 

No mesmo sentido se alia VICTOR EDUARDO RIOS GONÇALVES34: 

O tipo penal do delito de associação criminosa, conforme mencionado, 
pressupõe a união de um número mínimo de três pessoas. Nessa contagem, 

33 ROGÉRIO GRECCO. Código Penal comentado. 8ª ed. Niterói: Impetus, 2014, p. 914.

34 Direito Penal esquematizado – Parte Especial. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2015, pp. 692-693.
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incluem-se os menores de idade, que não podem ser punidos pela Justiça 
Comum, os associados que morreram após ingressar no grupo, os compar-
sas que não foram identificados ou que foram referidos apenas por meio de 
alcunhas, etc. É necessário, contudo, que o Ministério Público descreva na 
denúncia o envolvimento mínimo de três pessoas na associação, ainda que 
não seja possível mencionar o nome completo de todas elas. Ex. João da Silva 
e Eduardo de Oliveira associaram-se com outros três indivíduos, identifica-
dos apenas como “Zoio”, “Tonho” e “Pato”, para a prática reiterada de crimes.

Com todas as vênias dos pensamentos em contrário, o lamentável equívoco tem 

sua origem em HUNGRIA35, ao singelamente afirmar que: “A impossibilidade de iden-

tificação de algum dos componentes do número mínimo (dada a sua ocultação) não 

impede o reconhecimento do crime, desde que haja a certeza moral de sua existência.”.

Convicto estou de que o Mestre não se referia às circunstâncias exigíveis a uma 

denúncia, mas tão somente ao tipo penal em si.

E o autor não é o único a assim pensar: 

É certo que, na prática, como adverte Nelson Hungria, não é fácil demonstrar a 
existência da quadrilha, de modo que “a certeza só é possível, as mais das vezes, 
quando se consegue rastrear a associação pelos crimes já praticados” (Comentá-
rios, IX/181, Forense, 1958). Não está o Mestre, nesse trecho, todavia, falando em 
descrição do crime, mas na prova de sua ocorrência. Uma coisa, na verdade, é pro-
var que a suposta quadrilha se formou, tarefa própria da fase instrutória.  Coisa 
diversa, porém, é descrever a sua formação, encargo que, embora de fácil execução, 
não pode ser dispensado, porquanto essencial para a validade da denúncia.”.36  

De fato, a referida certeza moral da existência de um integrante de uma 

associação criminosa não impede que seja ele denunciado pelo crime; ao contrário, 

35 Op. cit., p. 179.

36 Excerto do voto do Ministro ILMAR GALVÃO, Relator no STF, da Ação Penal Originária 
em face do então Presidente da República, Fernando Collor de Mello, em que, por maioria, rejeitou-
se a denúncia apenas na parte da imputação do crime de quadrilha (RT 700/408).
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está a exigir isso. Aliás, caso a sua presença formate o número mínimo daquela as-

sociação, tem que ser denunciado, sob pena de rejeição da denúncia.

Pode até ser que a referida certeza moral decorra do óbito devidamente cer-

tificado. Mesmo assim, não pode ser oferecida a denúncia apenas em face do rema-

nescente vivo do bando, sem que se indiquem quais os demais agentes que estavam 

associados, ainda que extintas as respectivas punibilidades. Veja-se a esse respeito a 

precisa orientação jurisprudencial: 

[...]

O crime de quadrilha ou bando exige a participação de no mínimo quatro 
pessoas. Nada impede, entretanto, em face da morte de cinco dos integrantes 
do bando em confronto com a polícia, que apenas o sexto seja denunciado. 
Não pode é imputar a denúncia o delito a uma única pessoa, sem referência 
a sua associação com os demais, cuja punibilidade foi extinta pela morte.37 

[...] 

Veja-se outra decisão em sintonia com esta orientação:

2. No caso, não há como persistir a incriminação quanto ao referido crime, 
pois a denúncia descreve apenas a prática eventual de delito em concurso 
de pessoas, o que não é suficiente para configurar o tipo penal em questão.  
Ainda que assim não fosse, o suposto “sócio” do recorrente na comercializa-
ção de drogas não resultou sequer denunciado na ação penal de que aqui se 
cuida, vindo a ser condenado, em ação penal diversa, pelos mesmos fatos, tão 
somente, por uso de substância entorpecente.

[...]

5. Recurso provido para trancar a ação penal em relação ao crime previsto no 
art. 14 da Lei 6.368/1976, por inépcia da denúncia [...].38 

37 STJ – HC 8.812/PE – Rel. Min. Fernando Gonçalves – 6ª Turma – DJU 21.06.1999, 9.203.

38 STJ – RHC 17097/SP, Rel. Min. Og Fernandes – 6ª Turma – data do julgamento: 28/10/2008.
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Ainda sobre o tema, merece grande destaque caso ocorrido na cidade do Rio 

de Janeiro, envolvendo um dos maiores traficantes de drogas, com base criminosa no 

Morro do Dendê, na Ilha do Governador.

O caso foi bem relatado pelo Ministro Vicente Leal:

-ROMILDO SOUZA DA COSTA, denunciado como incurso nas penas do artigo 
14, da Lei 6.368/1976, pela prática do crime de associação ilícita para o tráfico de 
drogas, foi absolvido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Ilha do Governador.

Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação, que foi provida pela egré-
gia Terceira Câmara Criminal do Estado do Rio de janeiro para condenar o 
réu ̀ a pena de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamen-
to de 50 dias-multa, reconhecendo a existência de associação criminosa para 
comercialização e fornecimento de substância entorpecente.

Transitado em jugado o decisum, o condenado ajuizou revisão criminal, cujo 
pedido de absolvição por falta de provas, pleito que foi julgado improcedente 
pela egrégia Câmara Criminal daquele Tribunal.

Contra essa decisão, o advogado PAULO GOLDRAJCH impetra a presente 
ordem de habeas corpus, pugnando pela anulação do processo, sob os seguin-
tes argumentos: a) atipicidade da conduta descrita na peça acusatória, por 
falta de individualização das demais pessoas envolvidas no vínculo associati-
vo; e b) ausência do elemento subjetivo do tipo.

A título de informações, o ilustre Desembargador Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro noticiou os fatos que deram origem ao 
presente writ, juntando cópia do acórdão que julgou improcedente o pedido 
de revisão criminal (fls. 531/532).

A douta Subprocuradoria-Geral da República, em parecer de fls. 537/539, 
opina pela concessão da ordem.

É o relatório.

A concessão da ordem se deu sob a ementa seguinte:
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PROCESSUAL PENAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 
CRIME DE ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS PES-
SOAS ENVOLVIDAS NO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ATIPICIDADE.

- O crime de associação, previsto no art. 14, da Lei de Tóxicos, caracteriza-
se pela necessária participação, não eventual, de pelo menos duas pessoas 
perfeitamente identificadas, com vistas ao tráfico de entorpecentes, ainda que 
este não se concretize.

- É inepta a denúncia que não descreve, dentre outras circunstâncias, o vín-
culo associativo, o modo, o momento em que teria ele se estabelecido e, bem 
assim, quais as pessoas envolvidas.

- Habeas corpus concedido.

O voto do Relator, acompanhado, por unanimidade, pelos votos dos Ministros 

Fontes de Alencar, Fernando Gonçalves e Hamilton Carvalhido, teve lastro no parecer 

da Subprocuradoria da República, verbis:

O reconhecimento da inexistência do elemento subjetivo do tipo, preten-
dido pelo paciente, demanda, necessariamente, apreciação aprofundada do 
material probatório colhido, o que é vedado nesta estreita sede.

[...]

Todavia, merece amparo a alegação de que o crime de associação, previsto 
na Lei de Tóxicos, requer para sua configuração, demonstração inequívoca 
de que a ligação estabelecida entre duas ou mais pessoas identificadas tenha 
se estabelecido, não eventualmente, com vistas ao tráfico de entorpecentes, 
ainda que este não se concretize.

Nesse sentido já decidiu o Pretório Excelso, consignando expressamente 
que, nos termos do art. 41 do CPP, a denúncia deve descrever, dentre ou-
tras circunstâncias, o vínculo associativo, o modo, o momento em que teria 
ele se estabelecido e, bem assim, quais as pessoas nele envolvidas. (STF, 
Inq.705, Plenário, RT 700:416).

Ora, in casu¸ a denúncia foi ofertada e o paciente condenado sem que se-
quer se tenha precisado quais seriam as pessoas com as quais se teria asso-
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ciado para fins de tráfico de drogas. Está redigida em termos genéricos, sem 
indicação de qualquer coautor, sendo, pois, rigorosamente inepta. 

Daí porque nulo o processo oriundo de referida exordial acusatória.

Ante o exposto, opina pela concessão da ordem para anular o processo cri-
minal a que submetido o paciente. (fls. 537/539).

E por que as posições acima devem prevalecer? A resposta foi dada pelo Minis-

tro Pedro Chaves, do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 42.303, que anu-

lou denúncia por inépcia, fato que foi lembrado pelo Ministro Ilmar Galvão, ao relatar a 

ação penal oferecida em face de Fernando Collor de Mello, verbis: 

Esses pressupostos formais da denúncia, exigidos pela nossa legislação proces-
sual desde o Código de Processo de 1832, [...] são indeclináveis não só em nome 
do princípio da lealdade processual, como também por força do princípio do 
contraditório, que é preceito constitucional. Se a denúncia acusatória não for 
clara, precisa e concludente, não se poderá estabelecer o contraditório em ter-
mos positivos, com evidente prejuízo para a defesa sujeita a vagas acusações.  

Sendo assim, considerando os exemplos narrados como modelos rotineiros de 

denúncia que são aforados por suposta associação para o tráfico ilegal de drogas, parece 

evidente a impossibilidade para a defesa do réu acusado de se associar a pessoas que se 

evadiram do local em que veio a ser detido.

Por mais que se tenha a certeza moral de que aquelas pessoas existam, posto 

que avistadas pelos policiais, minimamente não há como se defender de uma associação 

com o nada, com o vago. O ser visto junto não significa, necessariamente, estar junto ou 

associado. A fuga em desabalada corrida do local não é prova categórica – com vênias 

expressas – de uma associação, no sentido que lhe dá a norma que a tipifica. 
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De igual forma, se há certeza moral de que PIMPOLHO, MEIO QUILO e TRE-

MEMBÉ existem como pessoas, pelo menos um deles, obrigatoriamente, deverá ser de-

nunciado com o réu detido pelos policiais, na forma do artigo 41 do Código de Processo 

Penal e, para com lealdade processual, garantir-se, de fato e de direito, o contraditório 

constitucionalmente assegurado.

Por fim, se realmente existem as facções criminosas COMANDO VERMELHO, 

TERCEIRO COMANDO e ADA (Amigos dos Amigos) – e o autor tem a certeza moral 

dessas existências, gize-se –, não há como se admitir que a Autoridade Policial não tenha 

informações a respeito de, ao menos, um dos líderes de quaisquer delas, sendo possível 

até que esteja(m) preso(s) em algum presídio federal, razão pela qual se deve indiciá-lo, 

para permitir que o Parquet ofereça a correta e apta denúncia pelo crime do artigo 35 da 

Lei 11.343/2006, mais ou menos nos seguintes termos:

[...] Desde o dia em que não se pode precisar, mas certamente anterior ao daquele 
em que foi detido, o acusado X se associou ao segundo denunciado JOSÉ CAR-
LOS DOS REIS ENCINA, vulgo ESCADÃO e um dos líderes da facção COMAN-
DO VERMELHO, para a prática do comércio ilícito de entorpecentes [...]

A falta de identificação, com precisão, de uma pessoa, não obsta a denúncia, 

notadamente quando o acusado não perfeitamente identificado integra o número 

mínimo elementar do crime de associação, seja ela para o tráfico de drogas; para a 

prática de crimes; para o cometimento do genocídio; que constitua uma organiza-

ção criminosa, etc.

É o que se extrai da doutrina sobre o artigo 41 do CPP e seu complemento, no 

ponto, o art. 259 do mesmo Diploma.
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A) Desconhecido o nome do autor da infração penal, ou outros dados que, 
de regra, servem para qualificá-lo, não será empecilho a que contra ele se 
instaure o processo. Se for possível obter outros esclarecimentos que levem 
à sua identificação, a denúncia contra ele pode ser oferecida, dando-se iní-
cio à ação penal.  O que a lei processual penal exige é que a ação penal seja 
iniciada contra pessoa certa. Assim, se há, nas peças informativas, dados 
objetivos, capazes de individuar no futuro a pessoa infratora, válido será o 
processo contra ela iniciado. Daí a redação do art. 41 do CPP: “[...] a quali-
ficação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo 
[...]” (grifo nosso). Exemplo: apurou-se que o autor do estupro foi um tal 
de “Zé da Verdura”. Não se conseguiu seu nome e filiação. Trata-se, no en-
tanto, de pessoa conhecida no bairro de Vila Falcão de Bauru – SP, onde 
sempre morou e trabalhou na venda de verduras, o que lhe originou aquele 
apelido. Até se foragir, morava na rua dos Andradas, nº 22. É magro, alto e 
possui uma grande cicatriz junto à orelha direita, decorrente de uma cirur-
gia.  Esses dados existentes sobre o autor do fato são mais que suficientes 
para a sua futura identificação, e contra ele, portanto, pode ser iniciado o 
processo. [...] O que não é admitido é ser o processo iniciado contra pessoa 
incerta, porque se desconhecem aquelas qualidades que individuam o au-
tor da infração penal, e não se têm esclarecimentos suficientes à sua identi-
ficação.  Assim, vedado é oferecer denúncia contra “[...] Fulano de Tal, alto 
e magro, de cor branca [...]”. Há inúmeras pessoas com essas características, 
sendo impossível sua futura identificação. Ou, contra “[...] Fulano de Tal, 
da raça amarela, de estatura baixa, cabelo por fazer, e gordo [...]”. Os escla-
recimentos constantes são comuns a um número inimaginável de pessoas, 
fazendo-se desconhecida a pessoa autora do ilícito penal.39 

B) Qualificação do acusado ou elementos pelos quais se possa identificá-lo. 
A qualificação do acusado também é elemento essencial da peça acusató-
ria. Por qualificação, no sentido processual do termo, entende-se a indi-
cação do conjunto de aspectos inerentes a determinada pessoa, de forma 
a distingui-la das demais. Uma qualificação completa deve incorporar o 
prenome e o nome do acusado, sua alcunha, data de nascimento, nacio-
nalidade, naturalidade, estado civil, profissão, filiação, lugar de sua resi-
dência e local de trabalho. [...] Ocorre, porém, que nem sempre é possível 
coligir todos esses dados identificatórios e nem por isso impede a lei pro-
cessual o ajuizamento da ação penal, bastando que proceda a inicial aos 
“esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo”, conforme autoriza ex-
pressamente o art. 41 do CPP. Aceita-se, enfim, a qualificação incompleta 
do acusado, desde que os elementos citados bastem para a individualiza-
ção do denunciado, vale dizer, distingui-lo das demais pessoas que possu-
am características semelhantes. Destarte, inepta a denúncia, por exemplo, 
que se limita a constar no polo passivo a pessoa de “Francisco de Tal, 

39 HIDEJALMA MUCCIO. Curso de processo penal. 2ª ed., rev. e atual. São Paulo: Método, 
2011, pp. 312-313.
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alcunha Chico, brasileiro, cor branca, residente na cidade de São José dos 
Campos, em local incerto e não sabido”, pois as características apontadas 
são muito vagas, externando aspectos comuns a um universo indefinido 
de pessoas. Agora, se constassem outros dados como, por exemplo, “filho 
das pessoas conhecidas apenas como Manoel e Maria da Graça, com sinal 
de nascença em forma circular e com coloração escura na face direita, 
além de uma tatuagem em forma de escorpião que se inicia na região 
dorsal estendendo-se até a região cervical, com idade entre 20 e 23 anos”, 
seria possível o recebimento da denúncia por apresentar-se individuali-
zado o sujeito passivo. Justifica-se este entendimento até mesmo por força 
do art. 259, 1ª parte do CPP, regrando que “a impossibilidade de identi-
ficação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos, 
não retardará a ação penal, quando certa a identidade física”.40 

C) Qualificação do acusado ou esclarecimentos que possibilitem a sua 
identificação: qualificação é o conjunto de dados que compõem a identi-
dade civil.  A impossibilidade de identificação do acusado com o seu ver-
dadeiro nome ou outros qualificativos, contudo, não impede a propositu-
ra imediata da ação penal, quando certa a sua identidade física (art. 259 
do CPP). Em outras palavras: para oferecimento de denúncia ou queixa 
basta que o acusado seja pessoa certa, ainda que incerta a sua qualifica-
ção (identidade civil). [...] Assim, a denúncia ou queixa deve identificar 
o acusado, preferencialmente por meio dos dados de qualificação (iden-
tidade civil) ou, na ausência destes, de características físicas que permi-
tam sua individualização (identidade física).  Por isso, “meras referências 
genéricas, como alto, magro, brando, não servem para a individualização 
exigida pela lei e representariam hipótese de inexistência de acusado e, 
por consequência, de processo” (Ada Pellegrini Grinover et al., As nulida-
des no processo penal, p. 114).41 

Em suma, a denúncia pelo crime de associação, para ser apta, deverá ser ofereci-

da em face de tantas pessoas quantas sejam necessárias para integrar o número mínimo 

correspondente à elementar do tipo (duas; três; quatro, etc.), nesse número podendo, 

também, ser incluídos os imputáveis que, por qualquer razão, tenham tido declarada 

extinta a punibilidade, e essa situação devidamente descrita na inicial acusatória.

40 NORBERTO AVENA. Processo Penal esquematizado. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense; São 
Paulo: Método, 2012, pp. 272-273.

41 PAULO HENRIQUE ARANDA FULLER, GUSTAVO OCTAVIANO DINIZ JUNQUEIRA 
e ANGELA C. CANGIANO MACHADO. Processo Penal. 11ª ed. rev. atual. e ampliada. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011, pp. 77-78.
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Vale dizer, o(s) coautor(es) – ao menos aquele(s) que forma(m) o número 

mínimo para a existência da associação criminosa – deverá(ão) integrar a relação 

processual, por se tratar o referido concurso de uma circunstância elementar da 

tipicidade, no ponto.
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Por mais repugnante seja o crime de associação para 

o tráfico ilícito de entorpecentes – estranhamente, até hoje 

sequer definido como análogo aos crimes hediondos –, uma 

acusação por tal delito, como qualquer outra, necessita aten-

der às regras processuais que garantem a ampla defesa e o 

contraditório. 

Antes disso, o fato há que ser típico em sede penal.

O presente trabalho é uma pequena contribuição 

sobre as características elementares do artigo 35 da Lei 

11.343/2006.

As posições adotadas contrariam aquelas majoritariamen-

te aceitas na doutrina e jurisprudência sobre o assunto.

8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Contudo, é no contraponto de ideias que se pode pensar na realização da 

melhor justiça e aplicação do direito.42

 

42 Na segunda parte desta revista, encontram-se julgados referentes ao tema em exame, sele-
cionados conjuntamente com a equipe de jurisprudência do TJRJ, junto a Tribunais Superiores e a 
Tribunais de Justiça de Estados-membros da Federação.
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Ação Penal
Nº 932 / RR 
Relator (a):  Min. Luiz Fux
Órgão Julgador:  1ª Turma

EMENTA: AÇÃO PENAL. MAUS-TRATOS DE ANIMAIS (ART. 32 DA LEI 
9.605/1998) E APOLOGIA DE CRIME (ART. 287 DO CÓDIGO PENAL): PRESCRI-
ÇÃO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DAS ELE-
MENTARES DO TIPO PENAL. ABSOLVIÇÃO. 1. O crime de quadrilha ou bando 
compõe-se dos seguintes elementos: a) concurso necessário de, pelo menos, quatro pes-
soas; b) finalidade específica dos agentes de cometer crimes indeterminados (ainda que 
acabem não cometendo nenhum); c) estabilidade e permanência da associação crimi-
nosa. 2. A formação de quadrilha ou bando exige, para sua configuração, união estável e 
permanente de criminosos voltada para a prática indeterminada de vários crimes. Dou-
trina e jurisprudência. 3. “In casu”, as testemunhas de acusação apenas confirmaram a 
presença do réu em um evento onde se realizava rinha de galo, nada informando sobre 
sua possível associação com três ou mais pessoas para o fim de praticar indetermina-
damente referido delito. 4. A presença das elementares típicas do crime de formação de 
quadrilha não restou demonstrada, à míngua de indício dos demais agentes com quem 
o réu se teria associado para prática de delitos, tampouco havendo indicação da existên-
cia de uma associação estável e permanente, com fim de executar crimes. 5. Extinção da 
punibilidade dos crimes de maus-tratos de animais (art. 32 da Lei 9.605/98) e de apolo-
gia do crime (art. 287 do Código Penal), por terem sido alcançados pela prescrição, nos 
termos do art. 107, IV, do Código Penal. 6. Absolvição da acusação de formação de qua-
drilha, por não haver prova da existência do fato, nos termos do art. 386, II, do Código 
de Processo Penal, e do parecer do Ministério Público.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 16/02/2016

nnnnnn

Habeas Corpus
Nº 109708 / SP 
Relator (a):  Min. Teori Zavascki
Órgão Julgador:  2ª Turma

EMENTA: “HABEAS CORPUS”. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NULIDA-
DES DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO 
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/STF/932.pdf
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ILEGALIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CARACTERIZADOS OS 
ELEMENTOS TIPIFICANTES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE 
PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. 1. À luz da nor-
ma inscrita no art. 563 do Código de Processo Penal, a jurisprudência desta Corte 
firmou o entendimento de que o reconhecimento de nulidade dos atos processu-
ais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte. Vale 
dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o réu. Sem 
isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamen-
te comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional. 2. Não se vislumbra 
nenhuma irregularidade ou nulidade das transcrições realizadas nos autos do in-
quérito policial, capazes de comprometer o acervo probatório e a condenação do 
paciente. Consta que todos os diálogos captados por meio das escutas telefônicas 
autorizadas judicialmente foram disponibilizados nos autos da ação penal, mesmo 
antes do oferecimento da denúncia, de modo que a defesa poderia ter solicitado a 
transcrição de tudo ou da parte que entendesse necessário, o que não foi providen-
ciado por nenhum dos causídicos. 3. Os arts. 33, § 1º, I, e 34 da Lei de Drogas - que 
visam proteger a saúde pública, com a ameaça de produção de drogas - tipificam 
condutas que podem ser consideradas mero ato preparatório. Assim, evidenciado 
no mesmo contexto fático o intento de traficância do agente (cocaína), utilizando 
aparelhos e insumos somente para esse fim, todo e qualquer ato relacionado à sua 
produção deve ser considerado ato preparatório do delito de tráfico previsto no art. 
33, “caput”, da Lei 11.343/2006. Aplica-se, pois, o princípio da consunção, que se 
consubstancia na absorção do delito meio (objetos ligados à fabricação) pelo delito 
fim (comercialização de drogas). Doutrina e precedentes. 4. Não há nenhum vício 
apto a justificar o redimensionamento da pena-base fixada pelo juízo sentencian-
te, que tomou como circunstâncias preponderantes a grande quantidade de droga 
apreendida, bem como a quantidade de instrumentos e utensílios encontrados no 
laboratório do grupo criminoso, reprimenda, ademais, que se mostra proporcional 
à luz das circunstâncias declinadas nos autos. Precedentes. 5. Encontra-se suficien-
temente demonstrada nos autos a prévia combinação de vontades entre, pelo me-
nos, o paciente e uma corré, de caráter duradouro e estável, necessária e suficiente 
para configuração do crime de associação para o tráfico descrito no art. 35 da Lei 
11.343/2006. Precedentes. 6. A questão relativa à incidência da agravante do art. 
62, I, do Código Penal, não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, por-
tanto, qualquer juízo desta Corte sobre ela implicaria supressão de instância e con-
trariedade à repartição constitucional de competências. 7. As instâncias ordinárias 
concluíram que o paciente se dedicava a atividades ilícitas, aderindo à organização 
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criminosa dedicada à fabricação e à comercialização de droga. Nesse contexto, re-
vela-se inviável a utilização do “habeas corpus” para reexaminar fatos e provas, com 
vistas a aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, que tem 
a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de modo 
eventual as condutas descritas no art. 33, “caput”, e § 1º, em contraponto ao agente 
que faz do crime o seu modo de vida, o qual, evidentemente, não goza do referido 
benefício (cf. justificativa ao Projeto de Lei 115/2002, apresentada à Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação). Precedentes. 8. “Habeas corpus” parcialmente 
conhecido e, nessa extensão, concedido, em parte.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 23/06/2015

nnnnnn

Habeas Corpus 
Nº 124164 / AC 
Relator (a):  Min. Teori Zavascki
Órgão Julgador:  2ª Turma

EMENTA: “HABEAS CORPUS”. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE 
DROGAS. ART. 3 DA LEI 11.343/2006. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊN-
CIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ORDEM CONCE-
DIDA. 1. O verbo núcleo do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 é associar-
se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da 
demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo 
suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de asso-
ciação, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico 
tutelado –, em um concurso de agentes. Doutrina e jurisprudência. 2. No particular, 
concluiu-se pela condenação tão somente em razão da convergência ocasional de 
vontades para a prática do crime de tráfico. Noutras palavras, não se separou a von-
tade de se associar da vontade necessária para a prática do crime pretendido. 3. “Não 
é questão de prova saber-se da tipicidade de determinado fato, cuja veracidade não 
se discute, mas se admite como afirmado na sentença: cuida-se de simples qualifi-
cação jurídica de fato, operação à qual sempre se prestou o ‘habeas corpus’” (RHC 
75236; Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Segunda Turma, DJ 1º/8/1997). 
4. “Habeas corpus” concedido para absolver a paciente do crime de associação para 
o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), com extensão da ordem à corré.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 11/11/2014

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/STF/109708.pdf
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Habeas Corpus
Nº 121188 / PR 
Relator (a):  Min. Dias Toffoli
Órgão Julgador: 1ª Turma

Ementa: “Habeas corpus”. Processual Penal. Crime de associação para o tráfico (Lei 
nº 11.343/06, art. 35, “caput”). Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia e au-
sência de justa causa. Não ocorrência. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem 
denegada. 1. O trancamento da ação penal em “habeas corpus” constitui medida 
excepcional, a qual só deve ser aplicada quando houver, indiscutivelmente, ausência 
de justa causa ou flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-cons-
tituída. Precedentes. 2. Na hipótese em exame, não restou evidenciada nenhuma 
ilegalidade no oferecimento da denúncia, a qual preencheu todos os requisitos pre-
vistos no art. 41 do Código de Processo Penal. 3. Verifica-se, pela simples leitura 
da exordial acusatória, que não há ilegalidade a merecer reparo pela via eleita, uma 
vez que a denúncia contém descrição mínima dos fatos imputados a ora paciente, 
principalmente considerando tratar-se de crime de associação para o tráfico, relati-
vamente ao qual a existência do liame subjetivo e da estabilidade associativa deve ser 
apurada no curso da instrução criminal. 4. Ordem denegada.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 11/03/2014

nnnnnn

Ação Penal
Nº 470 / MG 
Relator (a):  Min. Joaquim Barbosa
Órgão Julgador:  Tribunal Pleno

EMENTA: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PRELIMINARES REJEITADAS, SALVO 
A DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO INTIMAÇÃO DE ADVOGADO 
CONSTITUÍDO. ANULAÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO RÉU CAR-
LOS ALBERTO QUAGLIA, A PARTIR DA DEFESA PRÉVIA. CONSEQUENTE 
PREJUDICIALIDADE DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA 
PELA NÃO INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA. 
Rejeição das preliminares de desmembramento do processo; impedimento e parcia-
lidade do relator; inépcia e ausência de justa causa da denúncia; nulidade do proces-

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/STF/121188.pdf
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so por violação do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública; nulidade 
processual (reiteração de recursos já apreciados pelo pleno do STF, especialmente o 
que versa sobre a não inclusão do então presidente da República no pólo passivo da 
ação); nulidade processual por alegada violação ao disposto no art. 5º da Lei 
8.038/1990; nulidade de depoimentos colhidos por juízo ordenado, em que houve 
atuação de procurador da República alegadamente suspeito; nulidade processual 
pelo acesso da imprensa a interrogatório de réu; nulidade de perícia; nulidade das 
inquirições de testemunhas ouvidas sem nomeação de advogado “ad hoc” ou com a 
designação de apenas um defensor para os réus cujos advogados constituídos esta-
vam ausentes; cerceamento de defesa por alegada realização de audiência sem a ci-
ência dos réus; cerceamento de defesa em virtude do uso, pela acusação, de docu-
mento que não constaria dos autos, durante oitiva de testemunha; cerceamento de 
defesa, em razão do indeferimento da oitiva de testemunhas residentes no exterior; 
cerceamento de defesa, em decorrência da substituição extemporânea de testemu-
nha pela acusação; cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências; cerce-
amento de defesa pela não renovação dos interrogatórios ao final da instrução; e 
suspensão do processo até o julgamento de demanda conexa. Acolhimento da preli-
minar de cerceamento de defesa pela não intimação de advogado constituído, com 
anulação do processo em relação ao réu CARLOS ALBERTO QUAGLIA, a partir da 
defesa prévia, e consequente prejudicialidade da preliminar de cerceamento de de-
fesa pela não inquirição de testemunhas arroladas pela defesa do mesmo réu. ITEM 
II DA DENÚNCIA. QUADRILHA (ART. 288 DO CÓDIGO PENAL). ASSOCIA-
ÇÃO ESTÁVEL E ORGANIZADA, CUJOS MEMBROS AGIAM COM DIVISÃO 
DE TAREFAS, VISANDO À PRÁTICA DE VÁRIOS CRIMES. PROCEDÊNCIA 
PARCIAL DO PEDIDO. O extenso material probatório, sobretudo quando aprecia-
do de forma contextualizada, demonstrou a existência de uma associação estável e 
organizada, cujos membros agiam com divisão de tarefas, visando à prática de deli-
tos, como crimes contra a administração pública e o sistema financeiro nacional, 
além de lavagem de dinheiro. Essa associação estável – que atuou do final de 2002 e 
início de 2003 a junho de 2005, quando os fatos vieram à tona – era dividida em 
núcleos específicos, cada um colaborando com o todo criminoso, os quais foram 
denominados pela acusação de (1) núcleo político; (2) núcleo operacional, publici-
tário ou Marcos Valério; e (3) núcleo financeiro ou banco Rural. Tendo em vista a 
divisão de tarefas existente no grupo, cada agente era especialmente incumbido não 
de todas, mas de determinadas ações e omissões, as quais, no conjunto, eram essen-
ciais para a satisfação dos objetivos ilícitos da associação criminosa. Condenação de 
JOSÉ DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA, DELÚBIO SOARES DE CASTRO, JOSÉ 
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GENOÍNO NETO, MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, RAMON 
HOLLERBACH CARDOSO, CRISTIANO DE MELLO PAZ, ROGÉRIO LANZA 
TOLENTINO, SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS, KÁTIA RABELLO e 
JOSÉ ROBERTO SALGADO, pelo crime descrito no art. 288 do Código Penal. Ab-
solvição de GEIZA DIAS DOS SANTOS e AYANNA TENÓRIO TORRES DE JE-
SUS, nos termos do disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Absol-
vição, também, contra o voto do relator e dos demais ministros que o acompanharam, 
de VINÍCIUS SAMARANE, ante o empate na votação, conforme decidido em ques-
tão de ordem. CAPÍTULO III DA DENÚNCIA. SUBITEM III.1. CORRUPÇÃO 
PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. PECULATO. LAVAGEM DE DINHEIRO. AÇÃO 
PENAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Restou comprovado o 
pagamento de vantagem indevida ao então Presidente da Câmara dos Deputados, 
por parte dos sócios da agência de publicidade que, poucos dias depois, viria a ser 
contratada pelo órgão público presidido pelo agente público corrompido. Vincula-
ção entre o pagamento da vantagem e os atos de ofício de competência do ex-Presi-
dente da Câmara, cuja prática os réus sócios da agência de publicidade pretenderam 
influenciar. Condenação do réu JOÃO PAULO CUNHA, pela prática do delito des-
crito no artigo 317 do Código Penal (corrupção passiva), e dos réus MARCOS VA-
LÉRIO, CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH, pela prática do crime tipifi-
cado no artigo 333 do Código Penal (corrupção ativa). 2. Através da subcontratação 
quase integral do objeto do contrato de publicidade, bem como da inclusão de des-
pesas não atinentes ao objeto contratado, os réus corruptores receberam recursos 
públicos em volume incompatível com os ínfimos serviços prestados, conforme 
constatado por equipes de auditoria de órgãos distintos. Violação, por outro lado, à 
modalidade de licitação que resultou na contratação da agência dos réus. Compro-
vado o desvio do dinheiro público, com participação ativa do Presidente da Câmara 
dos Deputados, que detinha a posse dos recursos em razão do cargo que exercia. 
Caracterizado um dos crimes de peculato (art. 312 do CP) narrados no Item III.1 da 
denúncia. Condenação dos réus JOÃO PAULO CUNHA, MARCOS VALÉRIO, 
CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH. 3. Contratação, pela Câmara dos 
Deputados, de empresa de consultoria que, um mês antes, fora responsável pela 
propaganda eleitoral pessoal do réu JOÃO PAULO CUNHA, por ocasião da eleição 
à presidência da Casa Legislativa. Acusação ao réu JOÃO PAULO CUNHA pela 
prática do crime de peculato, que teria sido praticado por meio de desvio de recur-
sos públicos para fins privados. Não comprovação. Denúncia julgada improcedente, 
nesta parte. Absolvição do acusado JOÃO PAULO CUNHA em relação a esta impu-
tação, contra o voto do Relator e dos demais Ministros que o acompanhavam, no 
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sentido da condenação. 4. Caracteriza o crime de lavagem de dinheiro o recebimen-
to de dinheiro em espécie, que o réu sabia ser de origem criminosa, mediante meca-
nismos de ocultação e dissimulação da natureza, origem, localização, destinação e 
propriedade dos valores, e com auxílio dos agentes envolvidos no pagamento do 
dinheiro, bem como de instituição financeira que serviu de intermediária à lavagem 
de capitais. O emprego da esposa como intermediária não descaracteriza o dolo da 
prática do crime, tendo em vista que o recebimento dos valores não foi formalizado 
no estabelecimento bancário e não deixou rastros no sistema financeiro nacional. 
Condenação do réu JOÃO PAULO CUNHA pela prática do delito descrito no art. 
1º, V e VI, da Lei 9.613/98, na redação em vigor à época do fato. CAPÍTULO III DA 
DENÚNCIA. SUBITEM III. 2. PECULATO. DESVIO DE RECURSOS PERTEN-
CENTES AO BANCO DO BRASIL, A TÍTULO DE “BÔNUS DE VOLUME”, 
APROPRIADOS PELA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE CONTRATADA PELA 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COAUTORIA ENTRE O DIRETOR DE MARKE-
TING DA ENTIDADE PÚBLICA E SÓCIOS DA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE. 
DENÚNCIA JULGADA PROCEDENTE. Apropriação indevida de valores perten-
centes ao Banco do Brasil, denominados “bônus de volume”, devolvidos por empre-
sas contratadas pelo Banco, a título de desconto à entidade pública contratante. Os 
três corréus controladores da empresa de publicidade contratada pelo Banco do 
Brasil, em coautoria com o Diretor de Marketing da instituição financeira, desvia-
ram os recursos que, nos termos das normas regimentais, estavam sob a posse e 
fiscalização do mencionado Diretor. Crime de peculato comprovado. Condenação 
dos réus HENRIQUE PIZZOLATO, MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ e RA-
MON HOLLERBACH, pela prática do crime definido no art. 312 do Código Penal. 
CAPÍTULO III DA DENÚNCIA. SUBITEM III.3. CORRUPÇÃO PASSIVA, COR-
RUPÇÃO ATIVA, PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. DESVIO DE RE-
CURSOS ORIUNDOS DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO DO BRASIL NO FUN-
DO VISANET. ACUSAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Comprovou-se que o 
Diretor de Marketing do Banco do Brasil recebeu vultosa soma de dinheiro em es-
pécie, paga pelos réus acusados de corrupção ativa, através de cheque emitido pela 
agência de publicidade então contratada pelo Banco do Brasil. Pagamento da vanta-
gem indevida, com fim de determinar a prática de atos de ofício da competência do 
agente público envolvido, em razão do cargo por ele ocupado. Condenação do réu 
HENRIQUE PIZZOLATO, pela prática do delito descrito no artigo 317 do Código 
Penal (corrupção passiva), bem como dos réus MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO 
PAZ e RAMON HOLLERBACH, pela prática do crime tipificado no artigo 333 do 
Código Penal (corrupção ativa). 2. Caracteriza o crime de lavagem de capitais o re-
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cebimento de dinheiro em espécie, que o réu sabia ser de origem criminosa, me-
diante mecanismos de ocultação e dissimulação da natureza, origem, localização, 
destinação e propriedade dos valores, com auxílio dos agentes envolvidos no paga-
mento do dinheiro, bem como de instituição financeira que serviu de intermediária 
à lavagem de capitais. O emprego de um subordinado da confiança do então Diretor 
de Marketing do Banco do Brasil, como intermediário do recebimento dos recursos 
no interior de agência bancária, foi apenas uma das etapas empregadas para consu-
mar o crime de lavagem de dinheiro, que teve por fim assegurar o recebimento da 
soma, em espécie, por seu real destinatário. Ausência de registro do procedimento 
no sistema bancário. Condenação do réu HENRIQUE PIZZOLATO pela prática do 
delito de lavagem de dinheiro, nos termos do art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/98, na re-
dação em vigor à época do fato. 3. Ficou comprovada a prática do crime de peculato, 
consistente na transferência de vultosos recursos pertencentes ao Banco do Brasil, 
na condição de quotista do Fundo de Incentivo Visanet, em proveito da agência dos 
réus do denominado “núcleo publicitário”, inexistente qualquer contrato entre as 
partes e mediante antecipações ilícitas, para pagamento de serviços que não haviam 
sido prestados. Ordens de transferência dos recursos emanadas do Diretor de 
Marketing do Banco do Brasil, em troca da vantagem financeira indevida por ele 
recebida dos beneficiários. 4. Ausência de prova da participação do então Ministro 
da Secretaria de Comunicação e Gestão Estratégica da Presidência da República, 
LUIZ GUSHIKEN, na prática do crime de peculato que lhe foi imputado. Absolvi-
ção. 5. Condenação dos réus HENRIQUE PIZZOLATO, MARCOS VALÉRIO, 
CRISTIANO PAZ e RAMON HOLLERBACH, pela prática do crime de peculato 
(art. 312 do Código Penal). ITEM IV DA DENÚNCIA. LAVAGEM DE DINHEIRO 
(ART. 1º, V E VI, DA LEI 9.613/1998). FRAUDES CONTÁBEIS, SIMULAÇÃO DE 
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E REPASSES DE VALORES ATRAVÉS DE BAN-
CO, COM DISSIMULAÇÃO DA NATUREZA, ORIGEM, LOCALIZAÇÃO, DIS-
POSIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TAIS VALORES, BEM COMO OCULTAÇÃO 
DOS VERDADEIROS PROPRIETÁRIOS DESSAS QUANTIAS, QUE SABIDA-
MENTE ERAM PROVENIENTES DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ATUAÇÃO COM UNIDA-
DE DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 
PEDIDO. A realização do crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, V e VI, da Lei 
9.613/1998) ocorreu mediante três grandes etapas, integradas por condutas reitera-
das e, muitas vezes, concomitantes, as quais podem ser agrupadas da seguinte for-
ma: (1) fraude na contabilidade de pessoas jurídicas ligadas ao réu MARCOS VALÉ-
RIO, especialmente na SMP&B Comunicação Ltda., na DNA Propaganda Ltda. e no 
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próprio Banco Rural S/A; (2) simulação de empréstimos bancários, formalmente 
contraídos, sobretudo, no Banco Rural S/A e no Banco BMG, bem como utilização 
de mecanismos fraudulentos para encobrir o caráter simulado desses mútuos fictí-
cios; e, principalmente, (3) repasses de vultosos valores através do banco Rural, com 
dissimulação da natureza, origem, localização, disposição e movimentação de tais 
valores, bem como ocultação, especialmente do Banco Central e do Coaf, dos ver-
dadeiros (e conhecidos) proprietários e beneficiários dessas quantias, que sabida-
mente eram provenientes, direta ou indiretamente, de crimes contra a administra-
ção pública (itens III e VI) e o sistema financeiro nacional (item V). Limitando-se ao 
que consta da denúncia, foram identificadas e comprovadas quarenta e seis opera-
ções de lavagem de dinheiro realizadas através de mecanismos ilícitos disponibiliza-
dos pelo banco Rural. Os delitos foram cometidos por réus integrantes do chamado 
“núcleo publicitário” e do “núcleo financeiro”, com unidade de desígnios e divisão de 
tarefas, ficando cada agente incumbido de determinadas funções, de cujo desempe-
nho dependia o sucesso da associação criminosa. Condenação de MARCOS VALÉ-
RIO FERNANDES DE SOUZA, RAMON HOLLERBACH CARDOSO, CRISTIA-
NO DE MELLO PAZ, ROGÉRIO LANZA TOLENTINO, SIMONE REIS LOBO DE 
VASCONCELOS, KÁTIA RABELLO, JOSÉ ROBERTO SALGADO e VINÍCIUS 
SAMARANE, pelo crime descrito no art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/1998 (na redação 
anterior à Lei 12.683/2012), praticado 46 vezes em continuidade delitiva, salvo em 
relação a ROGÉRIO LANZA TOLENTINO, a quem o Pleno, contra o voto do rela-
tor e dos demais ministros que o acompanharam, atribuiu o crime apenas uma vez. 
Absolvição de GEIZA DIAS DOS SANTOS, contra o voto do relator e dos demais 
ministros que o acompanharam, e AYANNA TENÓRIO TORRES DE JESUS (art. 
386, VII, do Código de Processo Penal). ITEM V DA DENÚNCIA. GESTÃO FRAU-
DULENTA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 4º da LEI 7.492/1986). SIMU-
LAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E UTILIZAÇÃO DE DIVERSOS ME-
CANISMOS FRAUDULENTOS PARA ENCOBRIR O CARÁTER SIMULADO 
DESSAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO. ATUAÇÃO COM UNIDADE DE DESÍG-
NIOS E DIVISÃO DE TAREFAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. O cri-
me de gestão fraudulenta de instituição financeira (art. 4º da Lei 7.492/1986) confi-
gurou-se com a simulação de empréstimos bancários e a utilização de diversos 
mecanismos fraudulentos para encobrir o caráter simulado dessas operações de 
crédito, tais como: (1) rolagem da suposta dívida mediante, por exemplo, sucessivas 
renovações desses empréstimos fictícios, com incorporação de encargos e realização 
de estornos de valores relativos aos encargos financeiros devidos, de modo a impe-
dir que essas operações apresentassem atrasos; (2) incorreta classificação do risco 
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dessas operações; (3) desconsideração da manifesta insuficiência financeira dos mu-
tuários e das garantias por ele ofertadas e aceitas pelo banco; e (4) não observância 
tanto de normas aplicáveis à espécie, quanto de análises da área técnica e jurídica do 
próprio Banco Rural S/A. Ilícitos esses que também foram identificados por perícias 
do Instituto Nacional de Criminalística e pelo Banco Central do Brasil. Crime pra-
ticado em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e divisão de tarefas. Des-
necessidade, para a configuração da coautoria delitiva, de que cada um dos agentes 
tenha praticado todos os atos fraudulentos que caracterizaram a gestão fraudulenta 
de instituição financeira. Pela divisão de tarefas, cada coautor era incumbido da re-
alização de determinadas condutas, cujo objetivo era a realização do delito. Conde-
nação de KÁTIA RABELLO, JOSÉ ROBERTO SALGADO e VINÍCIUS SAMARA-
NE, pelo cometimento do crime descrito no art. 4º da Lei 7.492/198. Absolvição de 
AYANNA TENÓRIO TORRES DE JESUS (art. 386, VII, do Código de Processo 
Penal), contra o voto do relator. CAPÍTULO VI DA DENÚNCIA. SUBITENS VI.1, 
VI.2, VI.3 E VI.4. CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA. ESQUEMA 
DE PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A PARLAMENTARES, PARA 
FORMAÇÃO DE “BASE ALIADA” AO GOVERNO FEDERAL NA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS. COMPROVAÇÃO. RECIBOS INFORMAIS. DESTINAÇÃO DOS 
RECURSOS RECEBIDOS. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO PENAL JULGADA PROCE-
DENTE, SALVO EM RELAÇÃO A DOIS ACUSADOS. CONDENAÇÃO DOS DE-
MAIS. 1. Conjunto probatório harmonioso, que, evidenciando a sincronia das ações 
de corruptos e corruptores, no mesmo sentido da prática criminosa comum, conduz 
à comprovação do amplo esquema de distribuição de dinheiro a parlamentares, os 
quais, em troca, ofereceram seu apoio e o de seus correligionários aos projetos de 
interesse do Governo Federal na Câmara dos Deputados. 2. A alegação de que os 
milionários recursos distribuídos a parlamentares teriam relação com dívidas de 
campanha é inócua, pois a eventual destinação dada ao dinheiro não tem relevância 
para a caracterização da conduta típica nos crimes de corrupção passiva e ativa. Os 
parlamentares receberam o dinheiro em razão da função, em esquema que viabili-
zou o pagamento e o recebimento de vantagem indevida, tendo em vista a prática de 
atos de ofício. 3. Dentre as provas e indícios que, em conjunto, conduziram ao juízo 
condenatório, destacam-se as várias reuniões mantidas entre os corréus no período 
dos fatos criminosos, associadas a datas de tomadas de empréstimos fraudulentos 
junto a instituições financeiras, cujos dirigentes, a seu turno, reuniram-se com o 
organizador do esquema; a participação, nessas reuniões, do então Ministro-Chefe 
da Casa Civil; do publicitário encarregado de proceder à distribuição dos recursos e 
do tesoureiro do partido político executor das ordens de pagamento aos parlamen-
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tares corrompidos; os concomitantes repasses de dinheiro em espécie para esses 
parlamentares corrompidos, mediante atuação direta do ex-tesoureiro do Partido 
dos Trabalhadores e dos publicitários que, à época, foram contratados por órgãos e 
entidades públicas federais, dali desviando recursos que permitiram o abastecimen-
to do esquema; existência de dezenas de “recibos”, meramente informais e destina-
dos ao uso interno da quadrilha, por meio dos quais se logrou verificar a verdadeira 
destinação (pagamento de propina a parlamentares) do dinheiro sacado em espécie 
das contas bancárias das agências de publicidade envolvidas; declarações e depoi-
mentos de corréus e de outras pessoas ouvidas no curso da ação penal, do inquérito 
e da chamada “CPMI dos Correios”; tudo isso, ao formar um sólido contexto fático
-probatório, descrito no voto condutor, compõe o acervo de provas e indícios que, 
somados, revelaram, além de qualquer dúvida razoável, a procedência da acusação 
quanto aos crimes de corrupção ativa e passiva. Ficaram, ainda, devidamente evi-
denciadas e individualizadas as funções desempenhadas por cada corréu na divisão 
de tarefas estabelecida pelo esquema criminoso, o que permitiu que se apontasse a 
responsabilidade de cada um. 4. A organização e o controle das atividades crimino-
sas foram exercidos pelo então Ministro-Chefe da Casa Civil, responsável pela arti-
culação política e pelas relações do Governo com os parlamentares. Conluio entre o 
organizador do esquema criminoso e o então Tesoureiro de seu partido; os três pu-
blicitários que ofereceram a estrutura empresarial por eles controlada para servir de 
central de distribuição de dinheiro aos parlamentares corrompidos, inclusive com a 
participação intensa da Diretora Financeira de uma das agências de publicidade. 
Atuação, nas negociações dos repasses de dinheiro para parte dos parlamentares 
corrompidos, do então Presidente do partido político que ocupava a chefia do Poder 
Executivo Federal (subitens VI.1 e VI.3). Atuação, ainda, do advogado das empresas 
de publicidade, que também pagou vantagens indevidas para parte dos parlamenta-
res corrompidos (subitem VI.1). 5. Parlamentares beneficiários das transferências 
ilícitas de recursos detinham poder de influenciar os votos de outros parlamentares 
de seus respectivos partidos, em especial por ocuparem as estratégicas funções de 
Presidentes de partidos políticos, de líderes parlamentares, líderes de bancadas e 
blocos partidários. Comprovada a participação, no recebimento da propina, de in-
termediários da estrita confiança dos parlamentares, beneficiários finais do esque-
ma. Depoimentos e recibos informais apreendidos no curso das investigações com-
põem as provas da prática criminosa. 6. Condenação dos réus JOSÉ DIRCEU, JOSÉ 
GENOÍNO, DELÚBIO SOARES, MARCOS VALÉRIO, CRISTIANO PAZ, RA-
MON HOLLERBACH, ROGÉRIO TOLENTINO e SIMONE VASCONCELOS, 
pela prática dos crimes de corrupção ativa (art. 317 do Código Penal) que lhes fo-
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ram imputados. 7. Absolvição dos réus ANDERSON ADAUTO e GEIZA DIAS, por 
falta de provas suficientes à condenação. 7. Condenação dos réus PEDRO CORRÊA, 
PEDRO HENRY, JOÃO CLÁUDIO GENU, VALDEMAR COSTA NETO, CARLOS 
ALBERTO RODRIGUES PINTO, JACINTO LAMAS, ROBERTO JEFFERSON, 
ROMEU QUEIROZ, EMERSON PALMIERI e JOSÉ BORBA, pela prática do crime 
de corrupção passiva (art. 333 do Código Penal). CAPÍTULO VI DA DENÚNCIA. 
SUBITENS VI.1, VI.2, VI.3 E VI.4. LAVAGEM DE DINHEIRO. RECURSOS DE 
ORIGEM CRIMINOSA. EMPREGO DE MECANISMOS DESTINADOS À OCUL-
TAÇÃO E DISSIMULAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO, DESTINAÇÃO E PRO-
PRIEDADE DOS VALORES. PROCEDÊNCIA, EM PARTE, DA DENÚNCIA. 1. 
Emprego de mecanismos destinados à ocultação e dissimulação da natureza, ori-
gem, movimentação, localização e propriedade dos milhares de reais, em espécie, 
que os réus condenados pela prática do crime de corrupção passiva receberam no 
desenrolar do esquema criminoso. 2. A ocultação e dissimulação da origem crimi-
nosa do dinheiro consumaram-se com o uso dos mecanismos verificados no Capí-
tulo IV da denúncia, que foram oferecidos aos parlamentares pelos réus dos chama-
dos “núcleo publicitário” e “núcleo financeiro” da quadrilha. Assim, os parlamentares 
puderam se beneficiar de uma rede de lavagem de dinheiro formada pelo Banco 
Rural, através de três de seus mais altos dirigentes, à época, e pelas agências de pu-
blicidade vinculadas ao réu MARCOS VALÉRIO e seus sócios. Para receber os re-
cursos de origem criminosa, oferecidos pelos corruptores, os parlamentares pratica-
ram o crime de lavagem de dinheiro, fundamentalmente, por meio de: a) agências 
de publicidade então contratadas pela Câmara dos Deputados e pelo Banco do Bra-
sil, as quais apareciam como “sacadoras” do dinheiro nos registros bancários, apon-
tando-se, como destinação dos recursos, o suposto “pagamento de fornecedores”, 
artimanha com a qual se ocultaram os verdadeiros destinatários finais dos valores, 
ou seja, os parlamentares corrompidos; b) agências bancárias que não registravam 
os saques em nome dos verdadeiros destinatários, mas sim em nome das agências de 
publicidade ou de uma pessoa física que agia como intermediária, seja um enviado 
dos corruptores (em especial a ré SIMONE VASCONCELOS), seja um enviado dos 
parlamentares corrompidos (cujos nomes eram colhidos apenas para o controle in-
terno da quadrilha); c) encontros em quartos de hotéis ou em escritórios de parti-
dos, com o fim de entrega e de recebimento das malas de dinheiro em espécie de 
origem criminosa; d) em dois casos (subitens VI.1 e VI.2), para camuflar ainda mais 
a movimentação dos vultosos recursos recebidos, houve a participação de empresas 
de corretagem de valores, verdadeiras “lavanderias”, que apareciam, formalmente, 
nos registros bancários, como destinatárias de depósitos de recursos oriundos de 
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prática criminosa, as quais, na sequência, repassavam esses recursos aos parlamen-
tares beneficiários, de modo inteiramente dissimulado, praticamente sem deixar 
qualquer rastro no sistema bancário ou financeiro nacional. 3. A lavagem de dinhei-
ro constitui crime autônomo em relação aos crimes antecedentes, e não mero exau-
rimento do crime anterior. A lei de lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98), ao prever a 
conduta delituosa descrita no seu art. 1º, teve entre suas finalidades o objetivo de 
impedir que se obtivesse proveito a partir de recursos oriundos de crimes, como, no 
caso concreto, os crimes contra a administração pública e o sistema financeiro na-
cional. Jurisprudência. 4. Enquadramento das condutas no tipo penal do art. 1º, V e 
VI, da Lei 9.613/98, na redação em vigor à época dos fatos. 5. Condenação dos réus 
PEDRO CORRÊA, PEDRO HENRY, JOÃO CLÁUDIO GENU, ENIVALDO QUA-
DRADO, BRENO FISCHBERG, VALDEMAR COSTA NETO, CARLOS ALBERTO 
RODRIGUES PINTO, JACINTO LAMAS, ROBERTO JEFFERSON, ROMEU 
QUEIROZ e EMERSON PALMIERI, pela prática do crime de lavagem de dinheiro. 
6. Absolvição do réu ANTÔNIO LAMAS, por falta de provas suficientes à condena-
ção. Unânime. 7. Absolvição do réu JOSÉ BORBA, em razão do empate na votação, 
nos termos da questão de ordem resolvida pelo Plenário. CAPÍTULO VI DA DE-
NÚNCIA. SUBITENS VI.1 E VI.2. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ACUSAÇÃO 
JULGADA IMPROCEDENTE. Absolvição do réu ANTÔNIO LAMAS, por falta de 
provas para a condenação. Decisão unânime. Absolvição dos réus BRENO FIS-
CHBERG e PEDRO HENRY, por falta de provas para a condenação. Maioria. Ven-
cido o Relator e os demais ministros que o acompanhavam. Absolvição dos réus 
PEDRO CORRÊA, JOÃO CLÁUDIO GENU, ENIVALDO QUADRADO, VALDE-
MAR COSTA NETO e JACINTO LAMAS, tendo em vista o empate na votação, nos 
termos da questão de ordem resolvida pelo plenário. Vencido o Relator e os demais 
ministros que o acompanharam. ITEM VII DA DENÚNCIA. LAVAGEM DE DI-
NHEIRO (ART. 1º, V, VI E VII, DA LEI 9.613/1998). INEXISTÊNCIA DE PROVA 
SUFICIENTE DE QUE OS RÉUS TINHAM CONHECIMENTO DOS CRIMES 
ANTECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A dissimulação da origem, 
localização e movimentação de valores sacados em espécie, com ocultação dos ver-
dadeiros proprietários ou beneficiários dessas quantias, não caracteriza o delito pre-
visto no art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/1998 (na redação anterior à Lei 12.683/2012), se 
não há prova suficiente, como no caso, de que os acusados tinham conhecimento 
dos crimes antecedentes à lavagem do dinheiro. Absolvição de ANITA LEOCÁDIA 
PEREIRA DA COSTA, LUIZ CARLOS DA SILVA (PROFESSOR LUIZINHO) e 
JOSÉ LUIZ ALVES (art. 386, VII, do Código de Processo Penal). Absolvição, contra 
o voto do relator e dos demais ministros que o acompanharam, de PAULO ROBER-
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TO GALVÃO DA ROCHA, JOÃO MAGNO DE MOURA e ANDERSON ADAU-
TO PEREIRA, ante o empate na votação, conforme decidido em questão de ordem. 
ITEM VIII DA DENÚNCIA. LAVAGEM DE DINHEIRO. MANUTENÇÃO DE 
CONTA NÃO DECLARADA NO EXTERIOR. EVASÃO DE DIVISAS. PROCE-
DÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º, V, VI e VII 
DA LEI 9.613/1998). INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE QUE OS 
RÉUS TINHAM CONHECIMENTO DOS CRIMES ANTECEDENTES. IMPRO-
CEDÊNCIA DO PEDIDO. A ocultação ou dissimulação da natureza, origem, loca-
lização, movimentação e propriedade de valores recebidos não caracteriza o delito 
previsto no art. 1º, V e VI, da Lei 9.613/1998 (na redação anterior à Lei 12.683/2012), 
se não há prova suficiente, como no caso, de que os acusados tinham conhecimento 
dos crimes antecedentes à lavagem do dinheiro. Absolvição de JOSÉ EDUARDO 
CAVALCANTI DE MENDONÇA (DUDA MENDONÇA) E ZILMAR FERNAN-
DES SILVEIRA, quanto à acusação de lavagem de dinheiro referente aos cinco re-
passes de valores realizados em agência do Banco Rural S/A em São Paulo (art. 386, 
VII, do Código de Processo Penal). MANUTENÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO DE-
CLARADOS NO EXTERIOR (ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, SEGUNDA PAR-
TE, DA LEI 7.492/1986). SALDO INFERIOR A US$ 100.000,00 NAS DATAS-BASE 
FIXADAS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. DESNECESSIDADE, NESSE 
CASO, DE DECLARAÇÃO DOS DEPÓSITOS EXISTENTES. IMPROCEDÊNCIA 
DO PEDIDO. A manutenção, ao longo de 2003, de conta no exterior com depósitos 
em valor superior aos cem mil dólares americanos previstos na Circular nº 3.225/2004 
e na Circular nº 3.278/2005 do Banco Central do Brasil não caracteriza o crime des-
crito no art. 22, parágrafo único, segunda parte, da Lei 7.492/1986, se o saldo man-
tido nessa conta era, em 31.12.2003 e em 31.12.2004, inferior a US$ 100.000,00, o 
que dispensa o titular de declarar ao Banco Central os depósitos existentes, confor-
me excepcionado pelo art. 3º dessas duas Circulares. Absolvição de JOSÉ EDUAR-
DO CAVALCANTI DE MENDONÇA (DUDA MENDONÇA) e ZILMAR FER-
NANDES SILVEIRA (art. 386, VII, do Código de Processo Penal), contra o voto do 
relator e dos demais ministros que o acompanharam. EVASÃO DE DIVISAS (ART. 
22, PARÁGRAFO ÚNICO, PRIMEIRA PARTE, DA LEI 7.492/1986). PROMOÇÃO 
DE OPERAÇÕES ILEGAIS DE SAÍDA DE MOEDA OU DIVISAS PARA O EXTE-
RIOR. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. No período de 21.02.2003 a 
02.01.2004, membros do denominado “núcleo publicitário” ou “operacional” reali-
zaram, sem autorização legal, por meio do grupo Rural e de doleiros, cinquenta e 
três depósitos em conta mantida no exterior. Desses depósitos, vinte e quatro se 
deram através do conglomerado Rural, cujos principais dirigentes à época se vale-
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ram, inclusive, de “offshore” sediada nas Ilhas Cayman (Trade Link Bank), que tam-
bém integra, clandestinamente, o grupo Rural, conforme apontado pelo Banco Cen-
tral do Brasil. A materialização do delito de evasão de divisas prescinde da saída 
física de moeda do território nacional. Por conseguinte, mesmo aceitando-se a ale-
gação de que os depósitos em conta no exterior teriam sido feitos mediante as cha-
madas operações “dólar-cabo”, aquele que efetua pagamento em reais no Brasil, com 
o objetivo de disponibilizar, através do outro que recebeu tal pagamento, o respecti-
vo montante em moeda estrangeira no exterior, também incorre no ilícito de evasão 
de divisas. Caracterização do crime previsto no art. 22, parágrafo único, primeira 
parte, da Lei 7.492/1986, que tipifica a conduta daquele que, “a qualquer título, pro-
move, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior”. Crimes 
praticados por grupo organizado, em que se sobressai a divisão de tarefas, de modo 
que cada um dos agentes ficava encarregado de uma parte dos atos que, no conjunto, 
eram essenciais para o sucesso da empreitada criminosa. Rejeição do pedido de 
“emendatio libelli”, formulado pelo procurador-geral da República, em alegações 
finais, a fim de os integrantes dos núcleos publicitário e financeiro fossem condena-
dos por lavagem de dinheiro (art. 1º, V, VI e VII, da Lei 9.613/1998), e não por eva-
são de divisas (art. 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei 7.492/1986). Conde-
nação de MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA, RAMON HOLLERBACH 
CARDOSO e SIMONE REIS LOBO DE VASCONCELOS, pela prática do crime 
previsto na primeira parte do parágrafo único do art. 22 da Lei 7.492/1986, ocorrido 
53 vezes em continuidade delitiva. Condenação, também, de KÁTIA RABELLO e 
JOSÉ ROBERTO SALGADO, pelo cometimento do mesmo delito, verificado 24 ve-
zes em continuidade delitiva. Absolvição de CRISTIANO DE MELLO PAZ, GEIZA 
DIAS DOS SANTOS e VINÍCIUS SAMARANE (art. 386, VII, do Código de Pro-
cesso Penal). LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º, V, VI e VII DA LEI 9.613/1998). 
INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE QUE OS RÉUS TINHAM CO-
NHECIMENTO DOS CRIMES ANTECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PE-
DIDO. A ocultação ou dissimulação da natureza, origem, localização, movimenta-
ção e propriedade de valores recebidos não caracteriza o delito previsto no art. 1º, V 
e VI, da Lei 9.613/1998 (na redação anterior à Lei 12.683/2012), se não há prova 
suficiente, como no caso, de que os acusados tinham conhecimento dos crimes an-
tecedentes à lavagem do dinheiro. Absolvição, contra o voto do relator e dos demais 
ministros que o acompanharam, de JOSÉ EDUARDO CAVALCANTI DE MEN-
DONÇA (DUDA MENDONÇA) E ZILMAR FERNANDES SILVEIRA, quanto à 
acusação de lavagem de dinheiro relacionada às 53 operações de evasão de divisas 
(art. 386, VII, do Código de Processo Penal). PERDA DO MANDATO ELETIVO. 
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COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLA-
ÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E FUNÇÕES. EXERCÍCIO 
DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. CONDENAÇÃO DOS RÉUS DETENTORES DE 
MANDATO ELETIVO PELA PRÁTICA DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRA-
ÇÃO PÚBLICA. PENA APLICADA NOS TERMOS ESTABELECIDOS NA LEGIS-
LAÇÃO PENAL PERTINENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal recebeu do Poder 
Constituinte originário a competência para processar e julgar os parlamentares fe-
derais acusados da prática de infrações penais comuns. Como consequência, é ao 
Supremo Tribunal Federal que compete a aplicação das penas cominadas em lei, em 
caso de condenação. A perda do mandato eletivo é uma pena acessória da pena 
principal (privativa de liberdade ou restritiva de direitos), e deve ser decretada pelo 
órgão que exerce a função jurisdicional, como um dos efeitos da condenação, quan-
do presentes os requisitos legais para tanto. 2. Diferentemente da Carta outorgada 
de 1969, nos termos da qual as hipóteses de perda ou suspensão de direitos políticos 
deveriam ser disciplinadas por Lei Complementar (art. 149, §3º), o que atribuía 
eficácia contida ao mencionado dispositivo constitucional, a atual Constituição es-
tabeleceu os casos de perda ou suspensão dos direitos políticos em norma de eficá-
cia plena (art. 15, III). Em consequência, o condenado criminalmente, por decisão 
transitada em julgado, tem seus direitos políticos suspensos pelo tempo que dura-
rem os efeitos da condenação. 3. A previsão contida no artigo 92, I e II, do Código 
Penal, é reflexo direto do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal. Assim, 
uma vez condenado criminalmente um réu detentor de mandato eletivo, caberá ao 
Poder Judiciário decidir, em definitivo, sobre a perda do mandato. Não cabe ao Po-
der Legislativo deliberar sobre aspectos de decisão condenatória criminal, emanada 
do Poder Judiciário, proferida em detrimento de membro do Congresso Nacional. 
A Constituição não submete a decisão do Poder Judiciário à complementação por 
ato de qualquer outro órgão ou Poder da República. Não há sentença jurisdicional 
cuja legitimidade ou eficácia esteja condicionada à aprovação pelos órgãos do Poder 
Político. A sentença condenatória não é a revelação do parecer de umas das proje-
ções do poder estatal, mas a manifestação integral e completa da instância constitu-
cionalmente competente para sancionar, em caráter definitivo, as ações típicas, anti-
jurídicas e culpáveis. Entendimento que se extrai do artigo 15, III, combinado com 
o artigo 55, IV, §3º, ambos da Constituição da República. Afastada a incidência do 
§2º do art. 55 da Lei Maior, quando a perda do mandato parlamentar for decretada 
pelo Poder Judiciário, como um dos efeitos da condenação criminal transitada em 
julgado. Ao Poder Legislativo cabe, apenas, dar fiel execução à decisão da Justiça e 
declarar a perda do mandato, na forma preconizada na decisão jurisdicional. 4. Re-
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pugna à nossa Constituição o exercício do mandato parlamentar quando recaia, 
sobre o seu titular, a reprovação penal definitiva do Estado, suspendendo-lhe o exer-
cício de direitos políticos e decretando-lhe a perda do mandato eletivo. A perda dos 
direitos políticos é “consequência da existência da coisa julgada”. Consequentemen-
te, não cabe ao Poder Legislativo “outra conduta senão a declaração da extinção do 
mandato” (RE 225.019, Rel. Min. Nelson Jobim). Conclusão de ordem ética conso-
lidada a partir de precedentes do Supremo Tribunal Federal e extraída da Constitui-
ção Federal e das leis que regem o exercício do poder político-representativo, a con-
ferir encadeamento lógico e substância material à decisão no sentido da decretação 
da perda do mandato eletivo. Conclusão que também se constrói a partir da lógica 
sistemática da Constituição, que enuncia a cidadania, a capacidade para o exercício 
de direitos políticos e o preenchimento pleno das condições de elegibilidade como 
pressupostos sucessivos para a participação completa na formação da vontade e na 
condução da vida política do Estado. 5. No caso, os réus parlamentares foram con-
denados pela prática, entre outros, de crimes contra a Administração Pública. Con-
duta juridicamente incompatível com os deveres inerentes ao cargo. Circunstâncias 
que impõem a perda do mandato como medida adequada, necessária e proporcio-
nal. 6. Decretada a suspensão dos direitos políticos de todos os réus, nos termos do 
art. 15, III, da Constituição Federal. Unânime. 7. Decretada, por maioria, a perda 
dos mandatos dos réus titulares de mandato eletivo.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento:  17/12/2012

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/STF-2/470.pdf
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Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 
Nº 696218 / SP
Relator (a) Min. Nefi Cordeiro 
Órgão Julgador: 6ª Turma

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. 
EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. REVERSÃO DO JULGADO PELO 
TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. TRÁFICO DE DROGAS. 
MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO PELO 
TRIBUNAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO “TANTUM DEVOLUTUM QUAN-
TUM APPELLATUM” E “NE REFORMATIO IN PEJUS”. RESTABELECIMENTO 
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME INI-
CIAL FECHADO. QUANTIDADE DE DROGA E ENVOLVIMENTO DE ADO-
LESCENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENAS ALTERNATIVAS. IMPOS-
SIBILIDADE. QUANTIDADE DE PENA. AGRAVO PROVIDO.

1. Reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo com fundamento na inci-
dência da Súmula 182/STJ.

2. Tendo o Tribunal “a quo”, soberano na apreciação da matéria fático-probatória, 
concluído pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de as-
sociação para tráfico, considerando a existência de nítido vínculo associativo entre 
os agentes para a comercialização de drogas, e que tal liame subjetivo transcendia a 
mera comparsaria, revestindo-se de estabilidade, a desconstituição do julgado en-
contra óbice na Súmula 7/STJ.

3. A inobservância dos limites objetivos do recurso da acusação representa mani-
festa violação dos princípios do “tantum devolutum quantum appellatum” e do “ne 
reformatio in pejus”.

4. A condenação por associação para o tráfico não autoriza a exclusão da minorante 
do tráfico privilegiado, em prejuízo ao réu, sem requerimento específico do Minis-
tério Público, por constituir afronta ao art. 617 do CPP. Precedente.

5. A quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida, bem como o envol-
vimento de adolescente, constituem fundamentos idôneos à imposição do regime 
mais severo, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada. Precedentes.

6. O não preenchimento do requisito previsto no art. 44, I, do CP, impede a substi-
tuição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao 
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recurso especial para restabelecer a sentença condenatória, quanto à incidência da mi-
norante do tráfico privilegiado, unificando as penas de tráfico e de associação para o 
tráfico em 7 anos e 6 meses de reclusão, e 1194 dias-multa, em regime inicial fechado.

Íntegra do Acórdão - Data do Julgamento: 08/11/2016

nnnnnn

Agravo Regimental no Recurso Especial 
Nº 1558471 / RS
Relator (a): Min. Jorge Mussi 
Órgão Julgador: 5ª Turma

EMENTA: REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SINGULAR PROFE-
RIDA POR RELATOR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECLAMO. OFENSA 
AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.

Esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que, nos termos do dis-
posto no art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil, c/c art. 3º do Código de 
Processo Penal, é possível ao relator não conhecer de recurso inadmissível, preju-
dicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão 
recorrida, inexistindo, assim, ofensa ao princípio da colegialidade.

Precedentes.

ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO 
COMPROVADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. NECESSI-
DADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

1. 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.

2. Desconstituir o entendimento do Tribunal de origem, de que a reunião dos acu-
sados seria estável e permanente, admitindo-a como apta a configurar o delito de 
associação para o tráfico, exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, 
inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. O conhecimento do recurso especial interposto pela alínea “c” do permissivo 
constitucional, exige a demonstração do dissídio jurisprudencial, nos termos do ar-
tigo 255, §2º, do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça.

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/STJ/696218.pdf
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4. Na espécie, deixaram os recorrentes de realizar o cotejo analítico entre os acór-
dãos confrontados, destacando que foram adotadas soluções diversas em litígios 
semelhantes, sendo insuficiente a mera transcrição das ementas e do teor do julga-
mento paradigma.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

Íntegra do Acórdão - Data do Julgamento: 25/10/2016

nnnnnn

Habeas Corpus
Nº 305401 / SP
Relator (a) Min. Nefi Cordeiro 
Órgão Julgador: 6ª Turma

EMENTA: PROCESSUAL PENAL E PENAL.  “HABEAS CORPUS” SUBSTITU-
TIVO DE RECURSO ESPECIAL.  NÃO  CABIMENTO.  CRIME  DE  ASSOCIA-
ÇÃO  PARA  O  TRÁFICO. ESTABILIDADE E VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO 
EVIDENCIADOS. IMPRESCINDIBILIDADE.   CONDENAÇÃO PELO TRIBU-
NAL “A QUO”, ANTE A EXISTÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA APENAS 
DO CONCURSO EVENTUAL DE PESSOAS.  IMPOSSIBILIDADE.  FIGURA 
DA ASSOCIAÇÃO EVENTUAL PARA O TRÁFICO, EXTINTA. REVOGAÇÃO 
PELA LEI N. 11.343/2006. CONDUTA ATÍPICA. TRÁFICO  DE  DROGAS.  
DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS  
LEGAIS  NÃO  PREENCHIDOS.  NEGATIVA  PELA  QUANTIDADE  E VARIE-
DADE  DE  DROGAS  INDICANDO  DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMI-
NOSAS. POSSIBILIDADE.   REVISÃO  DO  ENTENDIMENTO.  VIA  IMPRÓ-
PRIA.  REGIME PRISIONAL  FECHADO.  PREVISÃO  LEGAL DECLARADA 
INCONSTITUCIONAL PELO STF. “HABEAS CORPUS” NÃO CONHECIDO. 
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1.  Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de 
Justiça ser inadequado o “writ” em substituição a recursos especial ordinário,  ou  de  
revisão  criminal, admitindo-se, de ofício,  a  concessão  da  ordem  ante  a constata-
ção de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2.  Diferentemente  da figura da associação eventual para o tráfico, capitulada  na  
antiga  Lei 6.368/76, em que prescindível a prova da estabilidade  e  do  vínculo  
associativo,  somente  se  configura a associação para o tráfico, prevista no art. 35 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/STJ/1558471.pdf
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da Lei n. 11.343/2006,  se  houver efetiva comprovação do vínculo associativo, de 
forma estável, e não apenas eventual.

3. Ressalte-se que a associação eventual para o tráfico, prevista na antiga Lei de Drogas 
(Lei nº 6.368/1976), como causa especial de aumento de pena, foi revogada expressa-
mente pela Lei nº 11.343/2006, a qual  passou  a  não  mais  considerar  criminosa  tal  
conduta, ocorrendo, na espécie, hipótese de “abolitio criminis”. Precedentes.

4.  Nos  termos  da  jurisprudência desta Corte, a quantidade e/ou a natureza  da  droga  
podem  justificar  a não aplicação da minorante prevista   no  art.  4º  do  art.  33  da  Lei  
11.343/2006,  quando evidenciarem a dedicação à atividade criminosa. Precedentes.

5.  Desde o julgamento do HC 111.840/ES (Rel. Min. DIAS TOFFOLI), foi declarada 
inconstitucional, “incidenter tantum”, pelo Plenário do STF, a  previsão  legal  (art. 2º, § 
1º da Lei nº 8.072/1990, na redação da Lei nº 11.464/2007) que determinava a obrigato-
riedade de imposição de  regime  inicial  fechado  aos condenados por crimes hediondos 
ou equiparados,  devendo  as  regras  do  art.  33 do CP ser utilizadas também na fixação 
do regime prisional inicial dos crimes hediondos e equiparados. Precedentes.

6. “Habeas corpus” não conhecido, mas concedida a ordem de ofício para absolver o 
paciente da prática do delito de associação para o tráfico, prevista no art. 35 do CP, 
determinando, ainda, que o juízo das execuções - uma vez transitada em julgado a 
condenação - proceda à nova fixação do regime inicial de cumprimento da pena, 
com estrita observância às regras do art. 33 do CP, afastada a previsão legal do art. 
2º, § 1º da Lei nº 8.072/1990, na redação da Lei nº 11.464/2007.

Integra do Acórdão - Data do Julgamento: 04/10/2016

nnnnnn

Recurso Ordinário em Habeas Corpus
Nº 68903 / RJ
Relator (a) Min. Jorge Mussi 
Órgão Julgador: 5ª Turma

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS”. TRÁFICO DE 
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. 
AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA  DO ACUSADO. 
PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS  
E  DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA 
NÃO EVIDENCIADA.

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/STJ/305401.pdf
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1.  Não  pode  ser  acoimada  de  inepta  a  denúncia  formulada  em obedi-
ência  aos  requisitos  traçados  no  artigo  41  do  Código de Processo  Penal, 
descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria   é   atribuída   ao   
recorrente  devidamente  qualificado, circunstâncias  que  permitem o exercício 
da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido 
processo legal.

2.  Nos chamados crimes de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória  não  
possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de   não   descrever  minuciosa-
mente  as  atuações  individuais  dos acusados,  demonstra  um  liame entre o seu 
agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da   imputação   e 
possibilitando o exercício da ampla defesa. Precedentes.

3.  Na  espécie,  verifica-se  que  a participação do recorrente nos delitos  previstos  
nos  artigos  33  e  35  da  Lei 11.343/2006 foi devidamente  explicitada  na  peça  
vestibular,  tendo  o  membro da acusação  consignado que teria se associado aos 
demais acusados para praticar,  reiteradamente  ou  não,  o  tráfico  de entorpecentes 
na Região  dos  Lagos,  sendo  o  proprietário da cocaína apreendida em poder  de  
um  dos  corréus, e que estaria sendo transportada de uma comunidade  em  Niterói  
para  a  cidade  de Cabo Frio, para fins de comercialização.

AUSÊNCIA DE PROVAS EM DESFAVOR DO RECORRENTE. FALTA DE JUSTA 
CAUSA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓ-
RIO. VIA INADEQUADA.  ACÓRDÃO  OBJURGADO   EM  CONSONÂNCIA  
COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DESTE SODALÍCIO.

1. Em sede de “habeas corpus” somente deve ser obstada a ação penal se restar de-
monstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da puni-
bilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e 
ainda, a atipicidade da conduta.

2.   Estando   a  decisão  impugnada  em  total  consonância  com  o entendimento  jurispru-
dencial firmado por este Sodalício, não há que se  falar  em  trancamento  da  ação penal, 
pois, de uma superficial análise  dos elementos probatórios contidos no presente reclamo, 
não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a  interrupção 
prematura da persecução criminal por esta via, já que seria  necessário o profundo estudo 
das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.

PRISÃO  PREVENTIVA.  ENVOLVIMENTO  ANTERIOR  NA  PRÁTICA  DE  
OUTROS CRIMES.  RISCO  CONCRETO  DE  REITERAÇÃO  DELITIVA. 
ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA E 
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NECESSÁRIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.

1.  No caso dos autos, a prisão encontra-se justificada, em razão do histórico  criminal  
do  recorrente, que possui registros anteriores pela  prática  dos  crimes  previstos  nos  
artigos  14  e 16 da Lei 10.826/2003, bem como no artigo 309 do Código de Trânsito 
Brasileiro, além de  responder  a  outros  dois  processos  em  que  se  apura  o seu en-
volvimento com o tráfico de entorpecentes, havendo indícios de que figuraria  como 
parte da cadeia de comando de organização criminosa, revelando  a  propensão  à  
prática  delitiva,  demonstrando  a  sua periculosidade  social e a real possibilidade de 
que, solto, volte a cometer infrações penais.

2. Recurso desprovido.

Íntegra do Acórdão - Data do Julgamento: 05/05/2016

nnnnnn

Agravo Regimental no Recurso Especial
Nº 1357391 / SC
Relator (a) Ministro Félix Fischer 
Órgão Julgador: 5ª TURMA

EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSO-
CIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DENÚNCIA. INÉPCIA.

É inepta a denúncia que se limita a descrever a conduta abstratamente prevista no 
tipo penal, pois viola art. 41 do Código de Processo Penal e impede o exercício re-
gular do contraditório e da ampla defesa.

Agravo regimental desprovido.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 02/02/2016

nnnnnn

Agravo Regimental no Recurso Especial
Nº 1500066 / SC
Relator (a) Ministro Gurgel de Faria 
Órgão Julgador: 5ª TURMA

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SÚMULA 7 DO STJ. 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/STJ/68903.pdf
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NÃO INCIDÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO.

1. A controvérsia não pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, mas sim 
da fundamentação empregada pelo Tribunal de origem, no que se refere à inépcia 
da denúncia, quanto ao crime de associação para o tráfico imputado aos réus. Não 
incidência da Súmula 7 desta Corte.

2. A teor do art. 41 do CPP, não é considerada inepta a denúncia que descreve sa-
tisfatoriamente o fato tido por delituoso, apontando os indícios de materialidade e 
autoria, bem como narrando de forma suficiente a atuação do réu e as implicações 
decorrentes de sua ação criminosa. Precedentes.

3. “Se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao 
longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito 
da persecução penal (denotando, “ipso facto”, a plena aptidão da inicial acusatória), 
não há mais sentido em se analisar eventual inépcia, mácula condizente com a pró-
pria higidez da denúncia” (AgRg no AREsp 559.766/DF, Rel. Ministro ROGÉRIO

SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 22/06/2015).

4. Agravo a que se nega provimento.

Íntegra do Acórdão - Data do Julgamento: 08/09/2015

nnnnnn

Habeas Corpus 
Nº 270837 / SP
Relator (a) Ministro Rogério Schietti Cruz 
Órgão Julgador: 6ª Turma

EMENTA: “HABEAS CORPUS”. ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006. NECESSIDADE 
DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PARA CARACTERI-
ZAÇÃO DO CRIME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERO CONCURSO DE 
AGENTES. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a sub-
sunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível 
a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

2. O acórdão impugnado, ao concluir pela condenação do paciente e do corréu pelo 
crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, em momento algum fez referência 
ao vínculo associativo estável e permanente porventura existente entre eles, de ma-
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neira que, constatada a mera associação eventual entre os acusados para a prática do 
tráfico de drogas - sem necessidade de revaloração probatória ou exame de fatos -, 
devem ser absolvidos do delito em questão.

3. Ordem não conhecida. “Habeas corpus” concedido, de ofício, para absolver o pa-
ciente do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, com extensão dos efeitos 
desse “decisum” para o corréu, a teor do art. 580 do CPP.

Íntegra do Acórdão - Data do Julgamento: 19/03/2015

nnnnnn

Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Nº 507278 / SP
Relator (a): Ministra Laurita Vaz
Órgão Julgador: 5ª Turma

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECES-
SIDADE DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA PARA A COMPROVAÇÃO DO 
DELITO DESCRITO NO ART. 35 DA LEI ANTIDROGAS. MERO CONCURSO 
DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. REVALORAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. 
MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. REINCI-
DÊNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui entendimento, no sentido de que não só há necessi-
dade da comprovação da estabilidade, mas também da permanência na reunião dos 
sujeitos do delito, não podendo a simples associação eventual ser considerada, para 
fins de configuração do crime descrito no art. 35 da Lei nº 11.343/1976. Absolvição 
que não demandou o reexame de provas, mas apenas sua revaloração.

2. Sendo o Acusado reincidente - o que afasta o requisito da primariedade -, mostra-
se incabível a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

3. À míngua de argumentos novos e idôneos para infirmar os fundamentos da deci-
são agravada, mantenho-a incólume.

4. Agravo regimental desprovido.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 19/03/2015
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Recurso Ordinário em Habeas Corpus
Nº 17097 SP
Relator (a): Ministro Og Fernandes 
Órgão Julgador: 6ª Turma

EMENTA PROCESSO PENAL. RECURSO EM “HABEAS CORPUS”. INÉPCIA DA 
DENÚNCIA EM RELAÇÃO À IMPUTAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁ-
FICO. RECONHECIMENTO. ANULAÇÃO PARCIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 
LEIS 10.409/2002 E 11.343/2006. RITO PROCEDIMENTAL. INOBSERVÂNCIA. 
DEFESA PRÉVIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE ABSOLUTA.

1. É cediço que o crime de associação, previsto no art. 14 da Lei nº 6.368/1976, ca-
racteriza-se pela necessária participação, não eventual, de pelo menos duas pessoas 
perfeitamente identificadas, com vistas ao tráfico de entorpecentes, ainda que este 
não se concretize.

2. No caso, não há como persistir a incriminação quanto ao referido crime, pois a 
denúncia descreve apenas a prática eventual de delito em concurso de pessoas, o que 
não é suficiente para configurar o tipo penal em questão. Ainda que assim não fosse, 
o suposto “sócio” do recorrente na comercialização de drogas não restou sequer de-
nunciado na ação penal de que aqui se cuida, vindo a ser condenado, em ação penal 
diversa, pelos mesmos fatos, tão somente por uso de substância entorpecente.

3. A inobservância do rito procedimental da Lei 10.409/2002 para o processamento 
dos crimes previstos na Lei 6.368/1976 é causa de nulidade absoluta, por violação 
dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal. Precedentes desta Corte 
e do STF. Ressalva do entendimento pessoal do Relator.

4. O processo deve ser anulado para o oferecimento da defesa prévia que antecede 
a denúncia, determinando-se que seja observado o rito procedimental estabelecido 
no artigo 55 da Lei nº 11.343/2006, com a consequente expedição do alvará de sol-
tura, em consonância com o art. 2º do CPP.

5. Recurso provido para trancar a ação penal, em relação ao crime previsto no art. 
14 da Lei nº 6.368/1976, por inépcia da denúncia, bem como para anular a ação pe-
nal de que aqui se cuida, desde o recebimento da denúncia. Determino, ainda, que 
o paciente seja colocado em liberdade provisória, se por outro motivo não estiver 
preso, mediante assinatura de termo de compromisso de comparecimento a todos 
os atos do processo.

Íntegra do Acórdão - Data do Julgamento: 28/10/2008

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/STJ/17097.pdf
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Habeas Corpus
Nº 11440 RJ
Relator (a): Ministro Vicente Leal 
Órgão Julgador: 6ª Turma

Processual Penal. “Habeas-corpus”. Tráfico de entorpecentes. Crime de associação. Ine-
xistência de identificação das pessoas envolvidas no vínculo associativo. Atipicidade.

- O crime de associação, previsto no art. 14, da Lei de Tóxicos, caracteriza-se pela ne-
cessária participação, não eventual, de pelo menos duas pessoas perfeitamente identi-
ficadas, com vistas ao tráfico de entorpecentes, ainda que este não se concretize.

- É inepta a denúncia que não descreve, dentre outras circunstâncias, o vínculo as-
sociativo, o modo, o momento em que teria ele se estabelecido e, bem assim, quais 
as pessoas nele envolvidas.

- “Habeas-corpus” concedido.

Íntegra do Acórdão - Data do Julgamento: 29/06/2000

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/STJ/11440.pdf
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Habeas Corpus
Nº 0052731-12.2016.8.19.0000  
Des (a). Gilmar Augusto Teixeira
Órgão Julgador: 8ª Câmara Criminal

 

“HABEAS CORPUS”. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADA PELO EN-
VOLVIMENTO DE ADOLESCENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO 
DE FALTA DE JUSTA CAUSA, COM PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO 
PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA MARCHA PROCEDIMEN-
TAL. A pecha de inépcia da denúncia não prospera. Chama atenção o art. 41, do 
CPP, “verbis”: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com 
todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos 
quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das 
testemunhas.”. Ora, a mera leitura da exordial, nos termos em que expõe a participa-
ção de cada qual nas atividades ilícitas praticadas pelo grupo, deixa claro o respeito 
havido ao texto legal. Não há como inquinar a peça em comento de inepta, quando 
a mesma oferece as condições necessárias ao amplo exercício do direito de defesa, 
contendo a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas 
circunstâncias possíveis de narrar, até mesmo porque as denúncias que não des-
crevem os fatos na sua devida conformação não se coadunam com os postulados 
básicos do Estado de Direito, mormente àquele do devido processo legal, como já 
bem o disse o E. STF, na Relatoria do Min. Gilmar Mendes, quando do julgamen-
to do HC 86.000/PE, Segunda Turma, DJU de 02/02/2007. A exordial acusatória, 
na hipótese dos autos, apresenta uma narrativa congruente dos fatos, descrevendo 
condutas que configuram crimes, mormente em relação ao 18º acusado, o Paciente, 
vulgo “GRANDE”, não estando, portanto, maculada pelo vício da inépcia, posto 
que atende perfeitamente aos ditames do art. 41 do Código de Processo Penal, de 
modo a permitir o pleno exercício da ampla defesa, como sói ocorrer no caso con-
creto. Assim, tratando-se de denúncia que, amparada nos elementos que sobressa-
em do inquérito policial, expõe fatos teoricamente constitutivos de delito, não se 
cogita de inépcia (RHC 87.935/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJU de 
01/06/2007). Na mesma esteira, conclui-se, não existe a alegada falta de justa causa 
a ensejar, de plano, o trancamento da ação penal. Do contrário, os fatos imputados 
são graves, merecendo apuração minudente, bem como número de integrantes da 
associação é grande, o que denota o redobrar da cautela na condução do feito. De 
outro giro, o trancamento da ação penal é permitido apenas em hipóteses excepcio-
nais, nas quais resta patente a atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou a 
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presença de razão de extinção de punibilidade, as quais não correspondem ao caso. 
O paciente e outros 42 réus foram denunciados como incursos nas condutas previs-
tas nos arts. 35 e 40, inciso VI, da Lei de Drogas (e-doc 00048/00070). A denúncia 
descreve uma associação para o tráfico, onde o paciente exerce função determinada. 
O paciente responde preso, preventivamente, desde o dia 05/07/2016, e teve o pe-
dido de relaxamento indeferido, em decisão proferida em 29/08/2016. Alex Sandro 
produziu defesa técnica em 31/08/2016, requerendo liberdade, em termos idênticos 
àqueles anteriormente apresentados, pleito indeferido em 27/09/2016. O excesso de 
prazo, assim, não se configura, mostrando-se evidente o impulsionar o feito rumo à 
entrega da tutela jurisdicional. É consabido que os prazos na condução da instrução 
criminal não devem ser contados de forma meramente aritmética, mas, sobretudo, 
com a invocação do Princípio da Razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades 
do caso concreto. A concessão de “Habeas Corpus”, em razão da configuração de 
excesso de prazo, é medida de todo excepcional, somente admitida em casos onde 
a morosidade resulte da inércia do próprio aparato estatal, em reverência ao princí-
pio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição 
Federal, o qual estabelece que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 
assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade 
de sua tramitação.”. Não é a hipótese dos autos que possui, ainda, segundo as infor-
mações prestadas, integrantes que sequer apresentaram suas defesas preliminares. 
Constrangimento ilegal inocorrente. IMPETRAÇÃO CONHECIDA. ORDEM DE-
NEGADA, na forma do voto do relator.

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 09/11/2016
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Revisão Criminal 
Nº 0069774-93.2015.8.19.0000  
Des (a). Mônica Tolledo de Oliveira 
Órgão Julgador: 2º Grupo de Câmaras Criminais

Revisão Criminal. Tráfico e associação para o tráfico. Fundamenta o pleito revi-
sional no CPP, artigo 621, I - a sentença condenatória foi contrária à evidência dos 
autos e II - surgiram novas circunstâncias que determinam e autorizam diminuição 
da pena. Quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, a prova colhida 
evidenciou requisitos para a configuração típica do delito da associação. O inqué-
rito foi bem instruído e contém prova indiciária cabal da associação. Em juízo, os 
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inúmeros depoimentos prestados ao longo da instrução criminal não despertam 
qualquer dúvida de que o condenado exercia a função de “gerente” do tráfico, numa 
determinada localidade em Itaboraí/RJ, ligado ao “Comando Vermelho”, sendo que 
para a prática delitiva o grupo utilizava-se de armas de fogo e menores. Entretanto, 
quanto ao delito do art. 33 do mesmo diploma legal, a condenação foi contrária à 
evidência dos autos. O fato descrito na denúncia se refere à apreensão de apenas 12 
gramas de maconha, entorpecente este apreendido na residência da companheira do 
acusado, ora revisionando, sobre a qual ele confessa a propriedade e diz que era para 
seu uso. A maconha não estava embalada para venda. Não foi encontrado qualquer 
material próprio para endolação. O dinheiro encontrado pelos policiais pertencia 
à companheira do apenado, não havendo qualquer vínculo com o entorpecente. 
O Laudo de Exame de Objeto (fls. 449, autos originários) mostrou-se inconclusivo 
em relação ao guardanapo de papel arrecadado junto com a maconha, sobre o qual 
a denúncia ministerial apontava tratar-se de escritos relacionados à venda de dro-
gas. Enfim, nada se provou nos autos quanto à mercancia, ao menos, em relação à 
substância apreendida. Assim, há que se concluir que 12 gramas de maconha sem 
embalagem típica de venda, tanto poderia ser para uso próprio, quanto para venda. 
Por fim, registre-se que o corréu Marcelo da Silva Soares, vulgo “Macarrão”, denun-
ciado junto com o revisionando no mesmo contexto fático, restou condenado na 
associação, porém absolvido no tráfico, por insuficiência de prova quanto à destina-
ção da mercancia do entorpecente apreendido (processo desmembrado nº 0034900-
52.2011.8.19.0023. Conclui-se que a sentença condenatória no tráfico, em relação ao 
revisionando, caminhou em direção contrária à prova dos autos, daí a procedência 
da Revisão. Por derradeiro, absolvido do delito de tráfico, remanesce a condenação 
apenas na associação, sendo que o balizamento da dosimetria é o segundo funda-
mento da revisão criminal, e se assenta no inciso III, do art. 621, CPP. A pena-base 
foi exasperada indevidamente, por força de anotações na FAC, as quais eram proces-
sos sem resultado à época e, posteriormente, o revisionando foi absolvido em todos 
os feitos, como se se vê na FAC atual. Portanto, considerando que o mesmo somente 
ostenta uma condenação definitiva que já opera como reincidência, a pena-base 
deve se ater ao mínimo legal de 3 anos de reclusão. A seguir, aplicada a reincidência 
no mesmo patamar utilizado no acordão, redunda a pena intermediária em 4 anos 
de reclusão e, por fim, incide a causa de aumento adotada no julgado na fração de 
1/2, donde resulta a reprimenda definitiva em 5 anos de reclusão. Reduz-se propor-
cionalmente a quantidade de dias-multa para 680 dias-multa. Mantido o regime 
fechado, por força da reincidência. Provimento parcial. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 09/11/2016

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/TJRJ/0069774-93.2015.8.19.0000.pdf
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Apelação
Nº 0066384-35.2014.8.19.0038 
Des (a). Joaquim Domingos de Almeida Neto 
Órgão Julgador: 7ª Câmara Criminal 

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES e AS-
SOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Materialidade 
demonstrada na prova pericial. Prova oral firme e coerente, consistente no relato 
de policiais militares, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denún-
cia, porquanto isenta de qualquer suspeita, e em harmonia com o conjunto pro-
batório apresentado. Não há dúvidas acerca da responsabilidade dos réus, pela 
prática delitiva de tráfico de drogas, devendo ser mantida a condenação proferida 
em primeiro grau. Quanto ao crime de associação para o tráfico ilícito de entor-
pecentes, entrementes, há de se impor a absolvição. Tratam os autos de mero caso 
de coautoria, e não da existência de uma real organização criminosa. Na hipótese, 
restou comprovado, tão somente, a convergência ocasional das vontades para o 
cometimento do delito, configurando mera coautoria, restando ausentes os re-
quisitos para o crime de associação para o tráfico. Revisão da pena aplicada aos 
apelantes. DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. PARCIAL PRO-
VIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO para absolver os apelantes da imputação 
relativa ao crime de associação para o tráfico, na forma do art. 386, VII, do Código 
de Processo Penal, e reajustar a reprimenda penal, em relação ao delito de tráfico 
de drogas do apelante Lucas em 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 
DM, no valor mínimo legal, e 07 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, 
e 747 DM, no valor mínimo legal para o apelante Jorge. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 08/11/2016 
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Apelação
Nº 0128551-68.2015.8.19.0001 
Des (a). Joaquim Domingos de Almeida Neto 
Órgão Julgador: 7ª Câmara Criminal  

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 
ARMA DE FOGO. PRESENÇA DE MENORES. CONDENAÇÃO. RECURSO 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/TJRJ/0066384-35.2014.8.19.0038.pdf
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DA ACUSAÇÃO, OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO PELO DELITO AUTÔ-
NOMO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA, PUGNAN-
DO PELA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA 
O TRÁFICO. ALTERNATIVAMENTE, PELO RECONHECIMENTO E APLI-
CAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, BEM COMO DIMI-
NUIÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA PELO SENTENCIANTE, EM RELAÇÃO 
ÀS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NOS INCISOS IV E VI DO ARTIGO 
40, DA LEI DE DROGAS, REGIME MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA 
PPL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. Materialidade e autoria comprovadas. 
Prova robusta que não suscita ambiguidade a respeito da prática do crime de 
tráfico de drogas pelo acusado. Análise conjugada dos elementos probatórios 
amealhados na persecução penal, não deixa margem a dúvidas de que o réu, efe-
tivamente, realizou um dos núcleos do tipo penal previsto no artigo 33, “caput”, 
da Lei nº 11.343/2006. Desnecessidade para a configuração do delito em que o 
agente seja flagrado praticando ato de mercancia. Crime de ação múltipla e con-
teúdo variado, caracterizado o porte trazer consigo - da droga, conduta ilícita 
atribuída ao réu na denúncia. Repelida a pretensão absolutória, quanto ao crime 
de tráfico de drogas. Por outro lado, da análise da r. decisão objurgada, verifi-
ca-se que não há motivos suficientes a sustentar a condenação pelo crime de 
associação para o tráfico de drogas, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006. 
Com efeito, segundo antevisto pelo legislador infraconstitucional, pratica o cri-
me tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, aquele que se associa a uma ou 
mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes 
previstos no art. 33, “caput”, e § 1º, e art. 34, ambos do mesmo diploma legal. 
Conquanto a norma penal se refira à associação para a execução reiterada ou 
não de crimes, doutrina e jurisprudência têm exigido, para a caracterização do 
tipo em comento, a reunião estável, com fins permanentemente ilícitos. Isso 
porque se o crime se caracterizasse com a mera reunião eventual de dois ou 
mais agentes, estar-se-ia punindo a coautoria, como se delito autônomo fosse. 
O rotineiro e casual encontro de dois ou mais partícipes enredados em tráfico 
não pode definir uma situação de sociedade ou associação. O fundamental é a 
existência do vínculo associativo. E, em havendo esse vínculo, quer se trate de 
parceiros, ocasionais ou estáveis, avulsos ou permanentes, ligados pela identi-
dade de causa e de fim, assumindo os contornos de uma clandestina sociedade, 
para dar vazão ao comércio de drogas, então poderá se considerar, na dinâmica 
dessa conduta, o crime autônomo de associação. Nesse contexto, inexistindo 
elementos hábeis a demonstrar a estabilidade da suposta associação criminosa, 



Teoria da Tipicidade e o crime de associação para o Tráfico ilíciTo de enTorpecenTes

Revista JuRídica • edição nº 1584

tenho por não caracterizada a “societas sceleris”, devendo ser aplicado à hipótese 
o princípio “in dubio pro reo”, absolvendo-se o acusado da imputação do crime 
disposto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006. Melhor sorte não socorre ao Ministé-
rio Público, ao pleitear a condenação do acusado pelo crime autônomo do porte 
de arma de fogo, uma vez que a mesma, no contexto em que foi apreendida, 
decerto teria destinação para, no mínimo, intimidar os policiais envolvidos nas 
operações realizadas para conter o tráfico, assim como, quanto aos demais itens 
apreendidos com o réu - munição, rádio comunicador -, cuja finalidade elemen-
tar é garantir o sucesso do crime de tráfico de drogas ilícitas, alvo constante de 
represália policial, bem como de proteger os demais criminosos envolvidos na 
prática do injusto. É cediço que, para a configuração da causa de aumento em 
detrimento ao reconhecimento de concurso material de crimes, há a necessida-
de apenas de um nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma 
de fogo e aquelas relativas ao tráfico, nexo este comprovado pelas circunstâncias 
em que foi efetuada a prisão em flagrante e apreensão do material. Ademais, a lei 
antidrogas traz regra especial para incluir sob o seu manto as condutas possíveis 
de serem enquadradas na utilização de armas de fogo, na atividade do tráfico de 
entorpecentes, esclarecendo-se, por oportuno, que o verbo “empregar”, dispos-
to no inciso IV do art. 40 da referida Lei, deve, a meu sentir, ser interpretado 
extensivamente, para albergar, como no caso dos autos, o depósito da arma de 
fogo. Deste modo, correta a “emendatio libelli” realizada pelo sentenciante, para 
reputar-se absorvido o delito previsto na Lei nº 10.826/2003, pela causa especial 
de aumento de pena disposta no inciso IV, do artigo 40, da Lei nº 11.343/2006. 
Dosimetria merece reparos. Pena-base fixada no mínimo legal. Ausentes cir-
cunstâncias agravantes ou atenuantes. Mantida a fração de 2/5 pelas causas de 
aumento de pena reconhecidas no presente, e previstas nos incisos IV e VI do 
artigo 40 da Lei de Drogas. Causas especiais ou genéricas de aumento ou de 
diminuição inexistentes. Reconhecimento e aplicação da fração máxima de 2/3 
da redutora inserta no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006. Pena final fixada 
em 02 anos e 04 meses de reclusão, e 233 dias-multa, à razão unitária mínima. 
Regime prisional aberto. Pena alternativa inviável, em razão de o crime ter sido 
cometido com violência. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. RECURSO 
DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 08/11/2016
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Apelação
Nº 0031169-28.2013.8.19.0007
Des (a). Marcus Henrique Pinto Basílio 
Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: CONSTITUCIONAL - PENAL - PROCESSO PENAL - ASSOCIAÇÃO 
PARA O TRÁFICO - DENÚNCIA - INÉPCIA - PROVA – PENA-BASE - AUMEN-
TO FUNDAMENTADO E DESPROPORCIONAL - REDUTOR - SUBSTITUIÇÃO 
- REGIME. Apesar de não se controverter que a denúncia deve descrever a conduta 
imputada, de forma a permitir o exercício da autodefesa e da defesa técnica, no 
caso concreto, não há falar em inépcia da peça acusatória vestibular, eis que aquela 
exordial descreveu a conduta imputada de forma suficiente, presentes os elementos 
previstos no artigo 41 do CPP, estando exposto o fato criminoso com todas as suas 
circunstâncias, certo que, tratando-se de crime de autoria coletiva, a jurisprudência 
do STJ é no sentido de ser prescindível a descrição minuciosa e individualizada 
da ação de cada acusado (HC 112852 - 5ª Turma - Ministra Laurita Vaz). O de-
poimento de policial é válido como qualquer outro, podendo servir de base para 
uma sentença condenatória, mormente quando a defesa não apresenta, no curso da 
instrução, qualquer tipo de prova que pudesse levar o julgador a desconsiderá-lo, o 
que ainda mais se justifica nos crimes de tráfico, sendo risível a expectativa de outro 
tipo de prova nesta espécie delituosa. Na verdade, não é razoável que o Estado pague 
mensalmente aos policiais, para que guarneçam a ordem pública, e, depois, quando 
os chama para que prestem contas do trabalho realizado, não venha a lhes dar crédi-
to. Matéria já pacificada nos Tribunais (súmula 70 do TJRJ). No caso presente, além 
dos depoimentos prestados pelos policiais, a farta prova decorrente das intercep-
tações telefônicas e as diversas apreensões de material entorpecente em contextos 
distintos, apontam no sentido da existência de uma associação estável e permanente 
para o fim de tráfico, sendo o acusado integrante daquela organização. Para a carac-
terização da associação criminosa de que trata o artigo 35 da Lei 11.343/2006, não 
será necessário que seus integrantes venham a iniciar a execução ou mesmo praticar 
os crimes dos artigos 33, “caput”, e § 1º e 34, ambos do mesmo diploma legal. O que 
se exige para a configuração de tal infração é que as pessoas se unam em caráter 
rotineiro, e não eventual, com o objetivo de traficar, e não que efetivamente prati-
quem o tráfico, destacando a doutrina “a necessidade de um ‘animus’ associativo, 
isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, 
uma verdadeira ‘societas sceleris’, em que a vontade de se associar seja separada da 
vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso 
de convergência ocasional de vontades para a prática de determinados delitos, que 
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determinaria a coautoria” (cf. Vicente Greco Filho). No caso concreto, as diversas 
conversas interceptadas entre os acusados apontam a estabilidade dos mesmos para 
o fim da prática do tráfico de entorpecentes. O juiz possui manifesta discriciona-
riedade no calibre da pena-base, devendo fundamentar eventual exacerbação nas 
circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Na hipótese, a ex-
tensão da associação, com ramificação em diversas cidades do Estado, por si só, jus-
tifica um acréscimo, sem esquecer o envolvimento e a importância de cada um dos 
acusados naquela organização delituosa. Todavia, considerando a inobservância da 
razoabilidade, tendo o juiz operado o aumento de forma desproporcional, sem indi-
car a razão “quantum” do aumento, deve o Tribunal corrigir o processo dosimétrico 
respectivo. Tratando-se de condenação pelo crime de associação para o tráfico, não 
há que se falar em incidência do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. As 
circunstâncias judiciais desfavoráveis e a extensão da quadrilha que justificaram o 
incremento da pena-base, autorizam a mantença do regime fechado.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 08/11/2016
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Habeas Corpus
Nº 0052028-81.2016.8.19.0000 
Des (a). Luiz Zveiter 
Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal

“HABEAS CORPUS”. PACIENTE DENUNCIADA E PRESA, PREVENTIVAMEN-
TE, PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35, 
COMBINADOS COM ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO 
ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, AMBOS MAJORADOS 
PELO EMPREGO DE ARMA). PRETENSÕES DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PE-
NAL, POR INÉPCIA DA DENÚNCIA, RELAXAMENTO DA PRISÃO POR EXCES-
SO DE PRAZO, OU DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA, ANTE A AUSÊNCIA DE SEUS 
PRESSUPOSTOS, QUE NÃO MERECEM PROSPERAR. A ALEGAÇÃO DE INÉPCIA 
DA INICIAL SE AFIGURA INFUNDADA, VEZ QUE PRESENTES OS REQUISITOS 
PREVISTOS NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, BEM COMO 
A JUSTA CAUSA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE INDIVIDUALIZOU SUFICIENTE-
MENTE AS CONDUTAS DA PACIENTE E DOS CORRÉUS, DESCREVENDO AS 
CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES NECESSÁRIAS AO EXERCÍCIO DO CONTRA-
DITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUE SE 
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AFIGURA COMO MEDIDA EXCEPCIONAL E INCABÍVEL NO PRESENTE CASO, 
JÁ QUE O OFERECIMENTO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NÃO EXIGEM 
QUE A AUTORIA ESTEJA DEFINITIVAMENTE PROVADA. O ALEGADO EXCES-
SO DE PRAZO TAMBÉM NÃO ESTÁ CARACTERIZADO. PACIENTE PRESA EM 
FLAGRANTE EM 30.06.2016, QUE RESPONDE À AÇÃO PENAL COM TRAMI-
TAÇÃO REGULAR. FEITO QUE SE ENCONTRA EM FASE DE APRESENTAÇÃO 
DE DEFESA PRÉVIA. PLURALIDADE DE RÉUS E DE CRIMES QUE JUSTIFICA O 
LAPSO TEMPORAL DECORRIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS QUE 
AUTORIZAM A PRISÃO PREVENTIVA. DELITOS IMPUTADOS À PACIENTE 
QUE OSTENTAM PENA MÁXIMA SUPERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO, RES-
TANDO OBSERVADA, PORTANTO, A REGRA DO ARTIGO 313, INCISO I, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. “FUMUS COMISSI DELICTI” EVIDENCIADO 
PELA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR 
PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PARA A APLICAÇÃO DA LEI PE-
NAL E PARA A REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO. RISCO CONCRETO DE REI-
TERAÇÃO DELITIVA, CONSIDERANDO-SE A QUANTIDADE E A VARIEDADE 
DE DROGAS APREENDIDAS, E OS MATERIAIS DE ENDOLAÇÃO ARRECADA-
DOS. PREVISÃO DO ARTIGO 318, INCISOS IV E V, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL, QUANTO ÀS PRESAS GESTANTES OU COM FILHOS COM ATÉ DOZE 
ANOS INCOMPLETOS, QUE NÃO IMPORTA CONVERSÃO AUTOMÁTICA DA 
PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 
RISCO PARA A FILHA MENOR, E DE INADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 
PRISIONAL À CONDIÇÃO DE GESTANTE, SOMADOS À NECESSIDADE DA ME-
DIDA CAUTELAR, QUE NÃO AUTORIZAM A CONVERSÃO DA PRISÃO PRE-
VENTIVA EM DOMICILIAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 08/11/2016
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Apelação
Nº 0084585-12.2013.8.19.0038
Des (a). Sidney Rosa da Silva 
Órgão Julgador: 7ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 C/C 
ARTIGO 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. DEFESA DO ACU-
SADO, PUGNANDO, PRELIMINARMENTE, PELA NULIDADE DA SENTEN-
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ÇA, INVOCANDO OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO 
JUIZ, E A EXTENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO QUE ABSOLVEU O COR-
RÉU. NO MÉRITO, PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE 
PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER O AFASTAMENTO DA CAUSA DE 
AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO IV, DO ARTIGO 40, DA LEI Nº 
11.343/2006, E A TRANSFERÊNCIA PARA REGIME PRISIONAL MAIS BRAN-
DO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO. 1. O réu, ora apelante foi 
condenado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Iguaçu, 
como incurso nas sanções do artigo 35 c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 
11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em re-
gime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 1.116 (mil cento e dezesseis) 
dias-multa, no valor unitário mínimo legal. De início, insta registrar que o acusado 
já foi julgado e condenado neste mesmo processo, pelo crime de tráfico de drogas. 
Ocorre que a denúncia original foi rejeitada em parte, no que tange à capitulação 
do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, objeto de recurso em sentido estrito, interposto 
pelo “Parquet”, e julgado procedente por esta E. Corte Revisora. 2. DO APELO DE-
FENSIVO. DA PRELIMINAR. Não assiste razão ao apelante, quando afirma que 
houve desrespeito ao Princípio da Identidade Física do Juiz, uma vez que o Juiz que 
presidiu a instrução criminal foi removido, hipótese excepcional prevista no artigo 
132 do Código de Processo Civil, que deve ser aplicado por analogia. No que tange 
ao pedido de extensão dos efeitos do acórdão, mais uma vez sem razão a Defesa, 
porquanto a situação do corréu apelante não era necessariamente idêntica, devendo 
tal preliminar ser analisada, por ocasião do mérito. MÉRITO. DA ABSOLVIÇÃO. 
POSSIBILIDADE. É sabido que, para a caracterização da associação para o tráfico, 
o vínculo estável e permanente entre os participantes da quadrilha deve ser com-
provado pelo “Parquet”, com base em provas seguras e concretas, e não presumido 
pelas circunstâncias. No caso em exame, entendo que merece acolhida a mencio-
nada tese de fragilidade probatória, invocada pela Defesa do acusado Samuel Go-
mes Israel, haja vista que nos depoimentos tomados dos Policiais Militares não há 
qualquer elemento identificador evidente que acarretasse, de fato, na convicção de 
uma associação. A simples circunstância apontada na conclusão de que ambas as 
pessoas se encontravam agrupadas, portando uma quantidade de drogas ilícitas e 
armamentos bélicos, por si só, não se caminha como idealizador de uma associação 
efetiva, para fins de tráfico de entorpecente. Diante do conjunto probatório havido 
nestes autos, a existência de uma quantidade de material entorpecente e armas de 
uso restrito e de uso pessoal que foram encontrados e apreendidos com os acusados 
numa comunidade, que teoricamente vem sendo dominada pela facção conhecida 
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como “Comando Vermelho”, não indica de forma clara e suficientemente que os 
acusados realmente estivessem vinculados numa verdadeira associação para os fins 
de tráfico. Tem-se necessário a presença de um “animus” de uma união, isto é, de 
um ajuste prévio, no sentido de se estar promovendo concretamente a formação de 
um vínculo associativo de fato, ou seja, que haja uma verdadeira “societas sceleris”, 
o que não se tem demonstrado na hipótese. Verifica-se que o órgão de acusação em 
primeiro grau não se desincumbiu adequadamente do ônus de demonstrar todos os 
elementos do tipo de associação, o estabelecimento de solidariedade, reciprocidade 
de ação, e a formação de um organismo durável, impondo-se a absolvição do acu-
sado. Tendo em vista que a prova produzida não logrou demonstrar o ânimo asso-
ciativo, o estabelecimento de solidariedade, reciprocidade de ação e a formação de 
um organismo durável, absolvo o réu Samuel Gomes Israel da imputação do artigo 
35, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de 
Processo Penal. Indícios de que se trataria de associação para o tráfico, insuficientes 
para o juízo de certeza definitivo, posto não demonstrada a estabilidade e perma-
nência, como elemento não escrito no tipo, mas suposto como caracterizador do 
delito a revelar o ”animus socii” empresário. Absolvição que se impera. Prejudicados 
os demais pleitos da Defesa. 3. Preliminar rejeitada. Apelo Defensivo provido para 
absolver o acusado Samuel Gomes Israel da imputação contida nos artigos 35 da Lei 
nº 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 08/11/2016
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Apelação
Nº 0011766-51.2015.8.19.0024 
Des (a). Elizabete Alves de Aguiar 
Órgão Julgador: 8ª Câmara Criminal 

APELAÇÃO. ARTIGOS 33, “CAPUT”, E 35 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DEFEN-
SIVO PUGNANDO: A) PELA ABSOLVIÇÃO DO RÉU, RELATIVAMENTE AO 
DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POR ALEGADA FRAGILIDADE 
DO CONJUNTO PROBATÓRIO; B) PELO RECONHECIMENTO DA INEXIS-
TÊNCIA DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006, ANTE 
A INCOMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMA-
NENTE, DURADOURO E ESTÁVEL ENTRE O RÉU E QUALQUER ELEMENTO 
PERTENCENTE À FACÇÃO CRIMINOSA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER: C) 
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A DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE TRÁFICO DE ENTORPECEN-
TES PARA AQUELA DESCRITA NO ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS; D) O 
AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES RECONHECIDOS NA SEN-
TENÇA; D) A INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º, DO ARTIGO 
33, DA LEI ANTIDROGAS, EM SEU PATAMAR MÁXIMO, CASO PERSISTA, 
TÃO SOMENTE, A CONDENAÇÃO PELA CONDUTA DE TRÁFICO DE EN-
TORPECENTES, E; E) A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. POR FIM, 
PREQUESTIONA TODA A MATÉRIA ARGUIDA NO RECURSO. No que tange 
ao delito inserto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, a autoria e materia-
lidade restaram sobejamente comprovadas. Ao contrário do que alega a Defesa do 
acusado, o conjunto probatório produzido é firme e seguro, no sentido de proclamar 
o real envolvimento do acusado, Nilson de Almeida Gericó, na empreitada crimi-
nosa ora em comento, inobstante o mesmo em sede judicial, tenha declarado que 
foi até Itaguaí só para comprar drogas para o seu consumo. Os policiais militares, 
Alex Sandro Batista e Alexsander Rocha Pinto, relataram, em Juízo (fls. 125 e 126, 
respectivamente), que na data dos fatos, após receberem informação sobre o tráfico 
de entorpecentes no morro do Carvão, dirigiram-se até o local, onde se depararam 
com um grupo de pessoas suspeitas, as quais correram na direção de um matagal 
com a chegada da viatura policial. Relataram os referidos brigadianos que, após re-
alizarem buscas no local, lograram encontrar o réu, próximo a um muro e dentro 
de uma vala, e ao procederem a revista pessoal neste, encontraram com o mesmo 
120,9 g (cento e vinte gramas e nove centigramas) de maconha, acondicionada em 
31 sacolés, contendo a inscrição “A MELHOR DA COSTA VERDE PORRADÃO 
DE R$ 10,00”. Em Juízo, sob o crivo do contraditório, o acusado recorrente negou 
a posse sobre a droga apreendida consigo, declarando, entretanto, que tinha ido 
até o local comprar entorpecente para seu consumo, versão esta que não granjeia 
credibilidade. No entanto, restando comprovado pelos coerentes e sólidos depoi-
mentos dos policiais militares alhures nominados, que o réu foi preso com 120,9 
g (cento e vinte gramas e nove centigramas) de maconha, acondicionada em 31 
sacolés, prontas para a comercialização, além da existência de denúncias, dando 
conta de que naquela localidade estava ocorrendo tráfico de entorpecentes, eviden-
cia-se a estridente comprovação de infringência ao tipo do art. 33, “caput”, da Lei nº 
11.343/2006, afastando-se, por conseguinte, qualquer idéia em torno da absolvição 
ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei Antidrogas, porque 
incomprovada tal circunstância. Relativamente ao crime inserto no art. 35 da Lei de 
Drogas, entende-se que o mesmo, também, encontra-se configurado. “In casu”, os 
seguros e harmônicos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, Alexsander 
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e Alex Sandro, se mostram sólidos e seguros o bastante, de molde a evidenciar a 
existência do “animus” associativo entre o réu Nilson de Almeida Gericó e terceiros 
não identificados, com caráter de estabilidade e permanência, necessários à confi-
guração do crime de associação (art. 35 da Lei 11.343/2006), posto que apoiados 
em outras provas dos autos, tais como a quantidade, natureza e forma como a dro-
ga estava embalada, com inscrições identificando o local de venda, uma réplica de 
metralhadora AK 47, um aparelho celular, a quantia de R$ 36,75 (trinta e seis reais 
e setenta e cinco centavos), distribuídas em cédulas e moedas, além do local onde o 
réu-recorrente encontrava-se quando avistado pelos policiais militares, conhecido 
como ponto de venda e distribuição de drogas (“boca de fumo”). Portanto, há que 
se manter, também, o édito condenatório, pelo crime previsto no artigo 35, da Lei 
11.343/2006. No que tange à dosimetria das penas-bases dos injustos imputados 
ao réu, granjeia razão a Defesa do acusado, ao pugnar pelo afastamento dos maus 
antecedentes reconhecidos pela sentença, calcada na anotação nº 01 de sua Folha de 
Antecedentes Criminais, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado 
do Rio de Janeiro (fls. 117/119). Verifica-se que a referida condenação apresenta 
trânsito em julgado, no ano de 2008, ou seja, em data muito anterior ao fato ora em 
análise, ocorrido em 14/10/2015, sendo, assim, imprestável, para efeitos de caracte-
rização negativa das circunstâncias judiciais, considerando que a Constituição da 
República, em seu artigo 5º, inciso XLVII, “b”, proíbe o caráter perpétuo das penas 
aplicadas, assegurando, assim, o princípio da humanidade. Precedentes do STF, STJ, 
e deste Colegiado. Nesta compreensão, mitigam-se as penas-base dos delitos impu-
tados ao réu (artigos 33, “caput”, e 35, da Lei 11.343/2006) aos patamares mínimos 
legais, acomodando-se a pena final, em desfavor do recorrente, em 08 (oito) anos de 
reclusão, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. No que tange ao pleito defensivo de 
incidência do beneplácito previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, mostra-se 
o mesmo inviável, ante o fato de ter restado demonstrado nos autos não se tratar o 
acusado-apelante de traficante eventual, dedicando-se à atividade criminosa de for-
ma contínua, duradoura e estável, restando também prejudicada a súplica defensiva 
de abrandamento do regime prisional, ante a reprimenda corporal ora imposta. Por 
fim, quanto às alegações de prequestionamento formuladas pela Defesa do réu-re-
corrente, para fins de interposição eventual de recursos extraordinário ou especial, 
as mesmas não merecem conhecimento, e tampouco provimento, eis que não se 
vislumbra a incidência de quaisquer das hipóteses itemizadas no inciso III, letras “a”, 
“b”, “c” e “d”, do art. 102, e inciso III, letras “a”, “b” e “c”, do art. 105, da C.R.F.B., e, por 
consequência, nenhuma contrariedade/negativa de vigência, nem demonstração de 
violação de normas constitucionais ou infraconstitucionais, de caráter abstrato e 



Teoria da Tipicidade e o crime de associação para o Tráfico ilíciTo de enTorpecenTes

Revista JuRídica • edição nº 1592

geral. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFEN-
SIVO, para redimensionar-se a pena corporal imposta ao réu, Nilson de Almeida 
Gericó, em 08(oito) anos de reclusão, e 1.200 (mil duzentos) dias-multa, mantendo-
se, no mais, a sentença vergastada.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 26/10/2016 

nnnnnn

Apelação
Nº 0084039-98.2016.8.19.0054 
Des (a). Suely Lopes Magalhães
Órgão Julgador: 8ª Câmara Criminal

Apelação. Ato infracional análogos aos delitos de tráfico de drogas e associação para 
o tráfico. Reincidente específico. Internação. Recurso defensivo, pugnando pela ab-
solvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, pela aplicação de medida 
socioeducativa, que não as privativas de liberdade. Não merece reparo a decisão 
alvejada. Além da confissão com detalhes, as provas nos autos não deixam a me-
nor dúvida de que o adolescente realmente cometeu, com consciência e vontade, os 
atos infracionais em apuração. A autoria e materialidade são incontestes, diante do 
laudo pericial e dos depoimentos policiais, que demonstraram a dinâmica dos fatos 
com riqueza de detalhes, descrevendo a abordagem, a perseguição e a apreensão. O 
menor afirma que está trabalhando no tráfico há um ano, demonstrando extrema 
profundidade no envolvimento com a atividade ilícita. A dinâmica dos fatos revela 
que, quando fora apreendido em flagrante, trazia consigo, em local conhecido pela 
prática de tráfico ilícito de entorpecentes, certa quantidade de droga e um rádio 
transmissor. A prova da associação para o tráfico ilícito de drogas, aponta no sentido 
do conluio do ora apelante com outros comparsas não identificados, e a finalidade 
destes praticarem o tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, a procedência da ação 
não se baseou, exclusivamente, nos depoimentos dos policiais, mas em todo conjun-
to de provas carreadas aos autos, juntamente, com a confissão do menor. Rejeita-se, 
ainda, o pedido alternativo. A medida sancionatória foi corretamente aplicada ao 
caso vertente, não apenas diante da gravidade dos atos infracionais, como para aten-
der, acompanhar, auxiliar e orientar os adolescentes. A medida socioeducativa tem 
diretrizes distintas da penal, devendo voltar-se à ressocialização da personalidade 
em formação à qual se destina. Ao lado disso, não se pode ignorar que o menor é 
reincidente específico, sendo que, na primeira apreensão, estava com porte ilegal 
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de arma de fogo, e a sua genitora afirmou que tentou retirá-lo do tráfico, mas não 
conseguiu. Também não estava inscrito em atividades laborativas, ou inserido em 
estabelecimento regular de ensino. Medida socioeducativa motivada na necessidade 
de assegurar-se a proteção integral ao adolescente, mantendo-o afastado do meio 
social nefasto. Correta a internação determinada pelo julgador. Recurso improvido. 

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 26/10/2016
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Apelação
Nº 0045688-98.2015.8.19.0213 
Des (a). Marcus Henrique Pinto Basílio 
Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: PENAL - PROCESSO PENAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - DENÚNCIA - INÉPCIA - PROVA - ABSOL-
VIÇÃO. A denúncia deve descrever a conduta imputada de forma a permitir o exer-
cício da ampla defesa, seja aquela exercida pelo próprio acusado, bem como aquela 
implementada pelo advogado livremente escolhido. Assegura-se a autodefesa e a 
defesa técnica. Para isto, não há dúvida, a denúncia deve descrever o fato de forma 
clara e precisa, possibilitando que a defesa compreenda o teor da acusação e, assim, 
possa arquitetar a estratégia adequada. No caso concreto, a denúncia narrou a troca 
de tiros dos policiais com elementos que saíram em fuga, a apreensão de droga com 
terceiro elemento também denunciado, e a prisão do acusado no local com uma 
arma e radiotransmissor, sendo a ele imputado o crime de associação para o tráfi-
co, porquanto, por força da descrição fática, entendeu o Ministério Público que ele 
estaria associado aos elementos que fugiram, em caráter permanente, para o fim do 
tráfico. Assim, não há falar em inépcia da peça acusatória vestibular, eis que aquela 
exordial descreveu a conduta imputada de forma suficiente, presentes os elementos 
previstos no artigo 41 do CPP, estando exposto o fato criminoso com todas as suas 
circunstâncias, ficando o acusado ciente do que estava sendo a ele imputado. Even-
tual inexistência de prova da associação estável e permanente, com terceira pessoa, 
para fins de tráfico, configura matéria de mérito a ser avaliada, quando da valoração 
da prova. Preliminar rejeitada. Não se controverte que, para a caracterização da as-
sociação criminosa, tratada no artigo 35 da Lei 11.343/2006, se exige que duas ou 
mais pessoas se unam em caráter rotineiro, e não eventual, com o objetivo de tra-
ficar, não bastando uma simples convergência ocasional de vontades. Esta ligação 
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estável é de difícil comprovação, devendo o juiz, neste tipo de infração, se satisfazer 
com a chamada verdade possível. No caso concreto, apesar de ter sido preso sozi-
nho, o acusado estava com uma arma e rádio transmissor, sendo que junto a ele, 
momentos antes, se achavam outros elementos que conseguiram fugir após trocar 
tiros com os policiais. Evidente a ligação do acusado com aqueles elementos não 
identificados que conseguiram fugir, não só porque também foi encontrada droga 
no local, conhecido ponto de venda de entorpecentes, mas, também, porque, além 
da arma, foi com ele apreendido um rádio transmissor, aparelho sabidamente uti-
lizado pelos integrantes de associações criminosas ligadas ao tráfico. Reconhecida 
condição de reincidente do acusado, impõe-se o aumento da pena na fase interme-
diária, por força de tal agravante, sempre com observância da razoabilidade e pro-
porcionalidade, orientando a doutrina que o aumento não deve ser superior a 1/6, 
apesar de o legislador não ter estabelecido um “quantum” próprio. No caso concreto, 
o aumento de 1/3 se mostrou exagerado, impondo-se a devida redução, certo, ainda, 
que, em se tratando de acusado menor de 21 anos quando da prática da infração, 
deve ser reconhecida a atenuante respectiva, a qual, aliás, pode ser compensada com 
a agravante da reincidência. Tratando-se de acusado reincidente, sem desconsiderar 
a gravidade em concreto do fato, sendo preso portando arma de fogo utilizada em 
troca de tiros com policiais, mostra-se correto o regime fechado, estabelecido na 
decisão guerreada. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 25/10/2016 
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Apelação
Nº 0379990-71.2014.8.19.0001 
Des (a). Suimei Meira Cavalieri 
Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁ-
FICO, AMBOS COM EMPREGO DE ARMAS DE FOGO DE GROSSO CALIBRE E 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL, CIRCUNSTANCIADO PELO NÚMERO DE 
EXECUTORES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES. INÉP-
CIA DA DENÚNCIA E AFRONTA AO PRÍNCIPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO 
ACOLHIMENTO. PROVA FIRME DA AUTORIA DOS CRIMES DE TRÁFICO E 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CIRCUNSTANCIADOS. VÍNCULO ASSOCIA-
TIVO COMPROVADO COM EMPREGO DE ARMAS. VALIDADE DO DEPOI-
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MENTO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO. ENUNCIADO 70 DA 
SÚMULA DO TJRJ. DOSIMETRIA QUE NÃO DESAFIA REPARO. INVIABILIDA-
DE DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INAPLICABILIDADE 
DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. 
CONCURSO DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE 
CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO QUE SE 
MANTÉM. 1) Emerge, firme, da prova judiciária, que os acusados constrangeram a 
vítima - motorista de transporte alternativo (Kombi), para que ela os transportasse 
entre Comunidades da Ilha do Governador, quando foram flagrados portando e trans-
portando, no interior desse veículo: a) 587g de maconha, distribuídos em 297 sacolés, 
e em 10 (dez) tabletes de tamanhos variados; b) 797g de cocaína, distribuídos em 443 
sacolés; c) 545g cocaína (“crack”), em 02 e 600g de material pulverulento e de cor 
branca; 02 balanças de precisão; 01 fuzil calibre de 7,62, 04 pistolas calibre 9mm; 12 
carregadores para pistolas cal. 9.mm, e 03 carregadores para pistola calibre .40, 02 
carregadores para fuzil calibre .223 (5,56 mm), e 01 para fuzil calibre 7,62 mm; 116 de 
munições para fuzil calibre .223 (5.56mm), e 10 de calibre 7.62mm; 312 munições de 
calibre .9 mm, 37 de calibre .45; 01 de calibre .40; 01 de calibre .380, e 01 de calibre 12; 
02 cintos operacionais na cor preta dotados de coldre e porta-carregador; 09 porta-
carregadores duplos, e 05 coldres; 01 (uma) mira óptica, com lente objetiva, com cerca 
de 40mm de diâmetro; 01 faca marca Tramontina, modelo Commandre III; 08 Cader-
nos com anotações do tráfico; 13 Rádios Comunicadores; 05 Bases de recarga para 
rádio comunicador; 04 Mochilas; 11 Telefones celulares, e R$ 16.500,00 (dezesseis mil 
e quinhentos reais) em espécie. 2) Preliminares. 2.1) A peça acusatória descreve de 
maneira clara e direta a ação dos envolvidos, tendo os apelantes plena ciência dos fatos 
que lhes foram imputados, podendo exercer sem embaraços a ampla defesa, não se 
vislumbrando, no caso, denúncia genérica, razão pela qual se afasta a alegação de nu-
lidade. Inépcia consiste na escassez dos elementos formadores do ato, no caso, há a 
descrição do fato típico e a individualização dos criminosos. De toda sorte, consigne-
se que a superveniência da sentença condenatória torna preclusa a alegação de inépcia 
da denúncia, ficando superada qualquer eventual imprecisão dos fatos imputados. 
Precedentes. 2.2) A denúncia descreve que os réus estavam traficando armados, e que, 
nesse mesmo contexto, compunham uma associação para o tráfico. Portanto, pela 
narrativa constante da inicial, fica evidente que integravam associação armada para o 
tráfico, não havendo que se falar em qualquer dificuldade na compreensão dos fatos, 
de modo a embaraçar o exercício da ampla defesa, ou em nulidade, por afronta ao 
princípio da correlação. No ponto, ainda deve ser ressaltado que todos os acusados 
foram absolvidos da imputação relativa ao crime autônomo do artigo 16, parágrafo 
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único, da Lei 10.826/2003. 3) Comprovada a materialidade do crime de tráfico de 
drogas, através do auto de apreensão de material entorpecente e os respectivos laudos 
prévios e definitivos, bem como o emprego de armas de fogo, através do auto de apre-
ensão e laudos técnicos, e a autoria, pela incriminação de testemunhas idôneas, inar-
redável a responsabilização dos autores pelo tráfico. É cediço que a validade do depoi-
mento policial, como meio de prova, e sua suficiência para o embasamento da 
condenação, já se encontra assentada na jurisprudência, conforme se extrai do teor do 
verbete nº 70, da Súmula desta Corte. 4) A materialidade e a autoria do delito de asso-
ciação para o tráfico de entorpecentes, com o emprego de armas de fogo, também 
restaram comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, em especial pelo 
auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e respectivos laudos: 8 cadernos com 
anotações do tráfico, 02 balanças de precisão, 13 rádios comunicadores, 11 telefones 
celulares, R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) em espécie; 587g de maco-
nha, 797g cocaína, 545g cocaína (“crack”), e 600g de material pulverulento e de cor 
branca; 01 fuzil calibre 7,62, 02 carregadores para fuzil calibre .223 (5,56 mm) e 01 
carregador para fuzil calibre 7,62; 116 munições calibre .223 (5.56mm) e 10 munição 
calibre 7.62mm; 04 pistolas calibre .9mm, 12 carregadores para pistolas cal. 9.mm, e 03 
carregadores da marca Taurus para pistola, calibre .40; 312 munições calibre .9 mm, 01 
munição calibre .40 e 01 munição calibre .380; 37 munições calibre .45; 02 cintos ope-
racionais dotados de coldre e porta-carregador; 09 porta-carregadores duplos; 05 col-
dres e 01 (uma) mira óptica, entre outros, bem como pelos depoimentos das testemu-
nhas e dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados, 
armazenados e acessíveis para consulta interna, através do sistema informatizado do 
TJRJ, conforme previsto na Resolução TJ/OE nº 14/2010. 5) A prova judiciária de-
monstra o vínculo associativo, estável e permanente entre os apelantes e outros ele-
mentos ainda não identificados, todos pertencentes à facção criminosa que domina a 
região da Ilha do Governador, o que inviabiliza o acolhimento do pleito absolutório. 
6) Como é cediço, para a configuração da causa de aumento pelo emprego de arma de 
fogo, prevista no inciso IV, do artigo 40, da Lei 11.343/2006, há necessidade apenas de 
um nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo ou munições, 
e aquelas relativas ao tráfico e ou associação para o tráfico, nexo este comprovado pe-
las circunstâncias em que foi efetuada a prisão em flagrante, e apreensão do material. 
Precedentes. 7) Dosimetria que não desafia reparos, uma vez escorada nas circunstân-
cias preponderantes do artigo 42 da Lei de Drogas e, em circunstâncias judiciais nega-
tivas comprovadas nos autos. 7.1) Nos termos de pacífica jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça, não configura violação ao princípio do “non bis in idem”, a aplica-
ção concomitante das causas de aumento descritas no artigo 40 da Lei 11.343/2006, 
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aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, por cuidarem de condutas distintas. 
Precedentes. 7.2) Não afigura afronta aos princípios da proporcionalidade e adequa-
ção, a aplicação de fração diversa da mínima legal prevista para a aplicação das causas 
de aumento de pena - terceira fase da dosimetria. O acréscimo nessa fase demanda 
uma análise qualitativa, e não apenas quantitativa, de causas de aumento, exatamente 
como mensurado pelo sentenciante, em relação à dosimetria de todos os crimes e to-
dos os apelantes. 7.3) A manutenção da condenação dos apelantes pelo crime de asso-
ciação para o tráfico, não só entre si, e com outros elementos ainda não identificados, 
todos vinculados à facção criminosa que domina a região da Ilha do Governador, in-
viabiliza o pleito defensivo de aplicação da minorante insculpida no § 4º, do artigo 33, 
da Lei 11.343/2006. 8) Diante do “quantum” de pena aplicada, e a par das circunstân-
cias preponderantes do artigo 42, da Lei 11.343/2006, valoradas para todos os acusa-
dos, além dos maus antecedentes dos acusados José Herculano e Wagner, e a reinci-
dência dos acusados Diogo e Rodrigo, deve-se manter o regime fechado para o 
cumprimento da pena, nos exatos termos do §§ 2º, alínea “a”, e 3º, do artigo 33 do 
Código Repressivo. 9) Não acolhimento do pedido de isenção de custas. Consectário 
legal da condenação, conforme previsão expressa do art. 804 do CPP, cabendo ao juízo 
da execução penal analisar eventual impossibilidade de pagamento, conforme Súmula 
nº 74 deste E. Tribunal de Justiça. Desprovimento dos recursos. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 25/10/2016
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Apelação
Nº 0048818-19.2016.8.19.0001 
Des (a). Sidney Rosa da Silva 
Órgão Julgador: 7ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA NAS SANÇÕES DO 
ARTIGO 35, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO DEFENSIVO QUE 
PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO DA IMPUTAÇÃO CONSTANTE 
DA SENTENÇA, DIANTE DA AUSÊNCIA DA TIPICIDADE DA CONDUTA, 
ANTE A INEXISTÊNCIA DE ELEMENTARES DO TIPO PENAL NO CASO EM 
TELA, COM FULCRO NO ARTIGO 386, VI, DO CPP. SUBSIDIARIAMENTE, 
REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O PREVISTO NO AR-
TIGO 37 DA LEI Nº 11.343/2006; O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA 
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE; A FIXAÇÃO DA PENA
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-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DEFENSIVO AO QUAL SE 
DÁ PROVIMENTO. 1 - Da prova colhida nos presentes autos, tem-se que razão 
assiste à nobre Defesa Técnica, quanto ao pleito de absolvição, em relação ao delito 
do artigo 35 da Lei n° 11.343/2006, eis que não demonstrado, de forma segura, o 
“animus” associativo, pelo que se impõe a absolvição do apelante André, com fulcro 
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando prejudicadas as 
demais teses defensivas. 2 - A norma do artigo 35 da Lei de Drogas exige que venha 
de modo consistente a demonstração de dolo, quanto à estabilidade e permanência 
na união de duas ou mais pessoas, com o propósito de traficar substâncias sem au-
torização, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que não se 
tem efetivamente comprovado na hipótese. 3 - Na hipótese em exame, ao contrário 
do sustentado pelo nobre órgão acusatório, a prova apontaria, quando muito, que o 
acusado André estaria de posse do rádio comunicador, atuando na função de “ra-
dinho”, quando foi preso pelos policiais militares, o que não configura associação, 
mas sim, se assim considerada, posição subalterna e de subserviência para com os 
líderes do movimento. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 18/10/2016
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Apelação
Nº 0009718-70.2015.8.19.0008 
Des (a). Suimei Meira Cavalieri 
Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME 
DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBA-
TÓRIA. DESCABIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1) De início, em 
relação à alegação da insuficiência dos requisitos necessários para a configuração 
da organização criminosa, ainda que assim não fosse, remanesceria a conduta des-
crita na representação equiparada à associação criminosa, prevista no artigo 288 
do Código Penal, posto que no processo penal o representado se defende dos fatos, 
e não da tipificação legal imputada. Precedente. 2) Como é cediço, exige-se, para a 
configuração do tipo penal insculpido no artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/2013, a união 
de, no mínimo, quatro pessoas, com o fim de obter, direta ou indiretamente, vanta-
gem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações graves. Trata-se de delito 
autônomo, em relação aos demais crimes que venham a ser praticados pela organi-
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zação criminosa, sendo despiciendo que seja praticado qualquer outro crime para a 
sua consumação. 3) A autoria foi comprovada. Em que pese a defesa haver negado 
sua participação na quadrilha, os vários inquéritos policiais acostados aos autos, os 
depoimentos prestados em juízo, por uma das vítimas do bando e pelo policial, além 
das anotações em nome do representado, comprovam a prática do ato infracional. 
Portanto, restou comprovado o vínculo estável e permanente entre ele e os demais 
elementos, todos atuando com o objetivo de obter vantagem patrimonial, em face de 
motoristas e pedestres na Baixada Fluminense. 4) A aplicação de MSE de internação 
levada a efeito pelo juízo de piso, mostra-se consentânea com o grau de reprovação 
da conduta praticada pelo recorrente, e a necessidade de sua reeducação e resso-
cialização. “In casu”, deve ser observado que o apelante já respondeu ao processo 
0006757-86.2014.8.19.0075, por ato infracional equivalente a roubo, com emprego 
de arma de fogo e concurso de pessoas, com sentença datada de 02/07/2014, na qual 
foi fixada a MSE de liberdade assistida. Igualmente, foi representado no processo 
0009670-14.2015.8.19.0008, distribuído em 07/05/2015, por ato infracional equiva-
lente a roubo com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, cuja sentença 
proferida em 22/07/2015, fixou a MSE de internação. Assim, a medida de internação 
revela-se a mais adequada para atingir o propósito de ressocialização do adolescen-
te, sobretudo levando-se em conta o disposto no art. 122, II, do ECA. Precedentes. 
Recurso defensivo a que se nega provimento.

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 06/10/2016
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Apelação
Nº 0221611-95.2015.8.19.0001 
Des (a). Maria Angélica Guimarães Guerra Guedes 
Órgão Julgador: 7ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO 
MAJORADO. DECRETO CONDENATÓRIO. IRRESIGNAÇÃO GERAL. “PAR-
QUET” REQUER CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 288 DO CP. DEFE-
SA ARGUI NULIDADE, ANTE VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA. NO MÉRITO, 
REQUER ABSOLVIÇÃO, ANTE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUBSIDIARIA-
MENTE, PLEITEIA AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPRE-
GO DE ARMA; REDIMENSIONAMENTO DE PENA. 1- Preliminar de nulidade 
que se rejeita. No que concerne ao alegado prejuízo decorrente da não realização da 
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audiência de custódia, nota-se que a regularidade da prisão em flagrante foi anali-
sada pelo magistrado de piso quando, fundamentadamente, converteu-a em pre-
ventiva, bem como, instado a se manifestar quanto à necessidade da audiência de 
custódia, a indeferiu. Outrossim, vale ressaltar que acaso houvesse qualquer irregu-
laridade, certo é que, nesse momento, tal mácula já se encontra superada pela entre-
ga da prestação jurisdicional. Outrossim, quanto à alegada violação do seu direito à 
ampla defesa, porque não lhe foi oportunizada a entrevista pessoal com o Defensor 
Público antes da apresentação de sua defesa prévia, é importante destacar que esta 
não possui amparo legal, na medida em que, como se depreende do disposto no arti-
go 185, § 5º, do Código de Processo Penal, ao acusado é garantido o direito de entre-
vistar-se com seu Defensor, pessoalmente, antes da realização de seu interrogatório, 
nada dispondo o diploma penal adjetivo acerca da referida entrevista, antes da apre-
sentação da defesa prévia, como no caso em exame. Feitas essas considerações, rati-
fica-se a inexistência de ilegalidade, ante a não realização da audiência de custódia e 
da falta de requisição do acusado, para entrevista com o Defensor Público, antes da 
apresentação da defesa prévia, “in casu”. 2 - Manutenção da condenação pelo crime 
de roubo. “In casu”, verifica-se que a materialidade e a autoria do crime de roubo 
restaram plenamente demonstradas pelas provas adunadas ao longo da instrução, 
merecendo ser destacados o auto de prisão em flagrante, o auto de reconhecimento 
de pessoa, o auto de apreensão, o auto de entrega, o laudo de exame de material e a 
prova oral, coligida sob o crivo do contraditório. 3 - Reconhecimento da majoran-
te relativa ao emprego de arma que se mantém. A apreensão e/ou perícia da arma 
para a configuração da circunstância prevista no §2º, inciso I, do art. 157, do Códi-
go Penal, é prescindível quando existem outros elementos probatórios que levem a 
concluir pela sua efetiva utilização no crime, o que ocorreu no caso “sub examine”, 
tendo as vítimas afirmado, com segurança, sobre a utilização de arma. Precedentes 
do STJ e STF. Ademais, é sabido que a faca tem, de “per si”, haja vista sua própria na-
tureza de instrumento perfurocortante, com a capacidade vulnerante sobejamente 
comprovada. 4 - Manutenção da absolvição da associação criminosa. Como cediço, 
o art. 288 do CP, antes conhecido como “Quadrilha” ou “Bando”, hoje denomina-
do “Associação Criminosa”, a partir da Lei nº 12.850/2013, não resta caracterizado 
com a mera reunião de indivíduos. Para que se configure o referido injusto, são 
necessários outros requisitos, quais sejam: estabilidade do grupo, permanência e a 
finalidade comum de praticar diversos crimes. Na hipótese, após sopesar as provas 
carreadas aos autos, verifica-se que não restaram comprovados os requisitos suso-
mencionados, ou seja, não se logrou demonstrar a existência de vínculo associativo, 
consubstancialmente duradouro, com o fim de praticar crimes. Muito embora os 
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apelantes tenham perpetrados os delitos sequencialmente, em concurso de pessoas, 
num curto espaço de tempo e local, não há dados concretos que permitem concluir 
pelo cometimento do tipo penal em questão, pairando dúvidas, que, como é ressa-
bido, hão de favorecê-los. 5 - Análise da dosimetria da pena. “In casu”, observa-se 
que o sentenciante, ao aplicar as majorantes do roubo, deixou de observar a Súmula 
443 do STJ, motivo pelo qual se redimensiona a pena. Outrossim, verifica-se que 
foi aplicado o concurso formal e crime continuado para os cinco roubos, os quais 
foram preparados no mesmo contexto fático, ensejando violação ao princípio “non 
bis in idem”. Consoante entendimento prevalente nas Cortes Superiores (vide HC 
348506 / SP Ministro Reynaldo Soares da Fonseca Quinta Turma DJe 02/05/2016), 
e hodiernamente adotado por este Colegiado, nas hipóteses de concorrência de es-
pécies de concursos de crimes, “in casu”, formal e continuado, deve-se tê-los todos 
em continuidade, razão pela qual, considerando-se os cinco delitos de roubo e as 
circunstâncias em que foram praticados, aplica-se o aumento em metade, sobre a 
maior pena. 6 - Manutenção do regime fechado, consoante pena revista e nos ter-
mos preconizados pelos parágrafos 2º, 4º e 3º, art. 33 do CP. RECURSO DEFENSI-
VO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO MINISTERIAL A QUE 
SE NEGA PROVIMENTO. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 04/10/2016
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Embargos infringentes e de Nulidade
Nº 0028829-05.2013.8.19.0204 
Des (a). Márcia Perrini Bodart 
Órgão Julgador: 7ª Câmara Criminal 

Ementa: Embargos infringentes e de nulidade. Embargante condenado pela prática 
dos crimes previstos nos artigos 34 e 35, ambos da Lei 11.343/2006. Apelo defen-
sivo que foi provido, em parte, pela E. Segunda Câmara, apenas para reconhecer a 
incidência da atenuante genérica da confissão. Vencido o Des. Relator José Muiños 
Piñeiro Filho, que decretava a absolvição, quanto ao crime de associação para a prá-
tica do tráfico de entorpecentes, tanto por inépcia da denúncia, quanto por insufi-
ciência de provas quanto à ocorrência do delito. Pretende a defesa a prevalência do 
voto vencido. Cabimento de tal pretensão. Denúncia que não cumpre os requisitos 
previstos no artigo 41 do CPP. Indeterminação quanto aos demais indivíduos que 
estariam associados ao Recorrente, para a prática do tráfico de entorpecentes, bem 
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como quanto à identificação temporal da prática do crime. Contexto probatório que 
não comprova a prática do debatido delito associativo, porquanto não demonstra 
que a atividade ilícita era exercida de forma habitual, permanente e estável, como 
exige o correspondente preceito primário do tipo. Decretação da absolvição do Re-
corrente quanto à imputação do delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, 
tanto pela inadequação da imputação, quanto pela insuficiência probatória, com 
fulcro no artigo 386, VII, do CPP. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO. PROVI-
MENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE, para absolver o 
Recorrente da imputação do delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, tanto 
pela inadequação da imputação, quanto pela insuficiência probatória, com fulcro no 
artigo 386, VII, do CPP.   

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 04/10/2016 
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Apelação
Nº 0375766-56.2015.8.19.0001 
Des (a). Kátia Maria Amaral Jangutta 
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal

Apelação. Artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006. Condenação. Artigos 35 c/c 40, IV, 
ambos da Lei 11.343/2006. Absolvição. Agente que, livre e consciente, sem autoriza-
ção e em desacordo com determinação legal e regulamentar, trazia consigo e tinha 
sob sua guarda, com a finalidade de tráfico, 0,4g de Cannabis Sativa L. (maconha), 
acondicionados em 01 pequeno saco plástico incolor, fechado com grampo metáli-
co; 2,5g de cocaína, distribuídos em 06 pequenos frascos de plástico incolor rígido, 
de formado tronco-cônico, dotados de tampa plástica incolor de pressão articulada à 
embalagem, e 1,9g de “crack”, distribuídos em 11 pequenos sacos de plástico incolor, 
parcialmente cobertos com segmento de papel azul e fechados com grampos metáli-
cos. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Condenação, também, pelo delito do 
artigo 35 c/c 40, IV, ambos da Lei 11.343/2006. RECURSO DEFENSIVO. Absolvição 
pelo crime de tráfico ilícito de drogas. Aplicação da causa de diminuição do artigo 
33, §4º, da Lei 11.343/2006. Substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva 
de direitos. CONTRARRAZÕES DA DEFESA. Aplicação da fração de 1/6, face ao 
reconhecimento da atenuante da menoridade. Abrandamento para o regime prisional 
semiaberto. 1. Não se discute que, para a configuração do crime previsto no artigo 35, 
da Lei 11.343/2006, é imprescindível a verificação do elemento subjetivo do tipo, qual 
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seja, o “animus” associativo, consubstanciado na convergência de vontade dos agen-
tes em se unirem de forma reiterada ou não, com a finalidade de exercer o comércio 
ilícito de drogas. “In casu”, não obstante a denúncia tenha indicado o primeiro nome, 
bem como o vulgo da pessoa que estaria na companhia do acusado no momento dos 
fatos, informações estas fornecidas pelo próprio réu em sede policial, os Policiais Mi-
litares responsáveis pela prisão nada esclareceram a respeito do mesmo, não cuidan-
do a acusação de promover maiores investigações para identificá-lo, bem como de 
produzir provas acerca da associação imputada. Registre-se que o simples fato de o 
agente ser detido em área de domínio da facção criminosa, sem outros elementos 
que informem sobre sua associação efetiva e permanente a terceiros, para o exercício 
do comércio ilícito, não é suficiente à caracterização do crime de associação para o 
tráfico, impondo a manutenção de sua absolvição. 2. Impossível o reconhecimento da 
causa de aumento do artigo 40, IV, da Lei 11.343/2006. O uso de uma arma pelo outro 
indivíduo de nome Wallace, vulgo “Cinquenta”, que conseguiu se evadir, foi informa-
do pelo acusado, em sede policial, não tendo os agentes da lei sequer visualizado a 
presença deste armamento no momento dos fatos. 3. Ausência de dúvidas acerca da 
materialidade e da autoria do crime do artigo 33, da Lei 11.343/2006, à vista da segura 
prova oral produzida, da quantidade e variedade de drogas apreendidas, dentre elas o 
“crack”, que se destaca por sua enorme capacidade viciante, e pelos gravíssimos pre-
juízos à saúde que seu uso pode provocar, sua forma de acondicionamento, prontas 
para a venda, somadas às demais circunstâncias da prisão, tendo os Policiais Militares 
informado que o local é conhecido como ponto de venda de drogas, sendo dominado 
pela facção criminosa conhecida como “Comando Vermelho”, além do fato de ter sido 
apreendido, juntamente com o material entorpecente, um radiotransmissor, tendo o 
réu confessado, em sede policial, que pertence ao tráfico de drogas, exercendo a fun-
ção de “atividade”, indicam destinava-se o material entorpecente ao nefasto comércio, 
elementos suficientes a invalidar o pedido de absolvição. Aplicação da Súmula 70 des-
te Tribunal. Ademais, não restou provado nos autos que o réu se encontrava desen-
volvendo qualquer tipo de ocupação lícita, pelo que não teria meios para adquirir o 
material entorpecente apreendido, concluindo tratava-se de intermediário da venda. 
4. Atenuante da menoridade. Aplicação da fração de 1/6, conforme entendimento que 
vem sendo adotado neste Colegiado. Impossibilidade de redução das penas aos míni-
mos legais previstos para o tipo, em observância à Súmula 231 do Colendo Superior 
Tribunal de Justiça. Matéria de Repercussão Geral. 5. Se os elementos colhidos na ins-
trução, as circunstâncias da prisão, e a apreensão de considerável quantidade e varie-
dade de drogas, prontas para a venda, além de um radiotransmissor, somado ao fato 
de não restar provado que o ora recorrente exercia qualquer tipo de ocupação lícita, 
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indicam o envolvimento do acusado em atividade criminosa, incompatíveis com um 
agente iniciante no nefasto comércio, ou com um traficante eventual, não há amparo 
à pretendida redução das penas, na forma do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/2006. 6. 
Regime inicialmente fechado para cumprimento da pena, que se mantém, “ex vi” do 
artigo 2º, §1º, da Lei 8.072/1980. Não se desconhece das recentes decisões emanadas 
do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que so-
mente a hediondez do delito de tráfico de drogas não justifica sua imposição. Ocorre 
que, não obstante o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 111.840/ES, tenha 
declarado inconstitucional a atual redação do referido dispositivo, de modo a afastar 
a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hedion-
dos e equiparados, entendendo que se deve observar para a fixação do regime inicial 
de cumprimento de pena, o disposto nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, 
esta decisão foi prolatada em sede de controle difuso de constitucionalidade, cujos 
efeitos são “inter partes”, e não possuem força vinculante, devendo, pois, analisar-se o 
caso concreto. Na presente hipótese, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, 
bem como as circunstâncias da prisão, estão a justificar a fixação do regime fechado, 
como melhor forma de ressocialização e reeducação do acusado e como resposta à 
sociedade. 7. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos, tendo em vista o “quantum” de pena finalizada, superior a 4 anos de reclu-
são. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. APELO DEFENSIVO 
PARCIALMENTE PROVIDO. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 04/10/2016 
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Apelação
Nº 0003499-82.2015.8.19.0059 
Des (a). Luiz Zveiter 
Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENANDO O RÉU PELA PRÁTICA 
DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE PORTE ILE-
GAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO E DE 
CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONCURSO MATERIAL, DELITOS DESCRI-
TOS NOS ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006, ARTIGOS 14 E 16 DA LEI Nº 
10.826/2003, E ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/1990, NA FORMA DO ARTIGO 
69 DO CÓDIGO PENAL, ÀS PENAS DE 11 (ONZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM 
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REGIME FECHADO, E 530 (QUINHENTOS E TRINTA) DIAS-MULTA, NO VA-
LOR MÍNIMO LEGAL. APELO DA DEFESA PUGNANDO PELA ABSOLVIÇÃO 
DO ACUSADO, ANTE A FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, 
REQUER A REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL, E O RECONHE-
CIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO 
ARTIGO 33, PARÁGRAFO 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. APELO MINISTERIAL 
BUSCANDO CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSO-
CIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.343/2006. 
APENAS A PRETENSÃO DA ACUSAÇÃO MERECE PROSPERAR. AUTORIA E 
MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS PELO REGISTRO DE OCOR-
RÊNCIA, PELO AUTO DE APREENSÃO, PELO LAUDO DE EXAME EM ARMA 
DE FOGO E MUNIÇÕES, PELO LAUDO DE EXAME EM OBJETO, BEM COMO 
PELO LAUDO DE EXAME DE MATERIAL ENTORPECENTE. NEGATIVA DOS 
FATOS PELO ACUSADO QUE RESTOU ISOLADA NO CONJUNTO PROBA-
TÓRIO DOS AUTOS, NÃO TENDO A DEFESA PRODUZIDO QUALQUER 
PROVA CAPAZ DE ABALAR A VERSÃO ACUSATÓRIA. DEPOIMENTOS DAS 
TESTEMUNHAS UNÍSSONOS E COESOS, NO SENTIDO DE QUE POLICIAIS 
MILITARES RECEBERAM DENÚNCIA ANÔNIMA, DANDO CONTA DE QUE 
INDIVÍDUOS ESTARIAM PRATICANDO CONDUTAS INERENTES AO TRÁ-
FICO EM UMA RESIDÊNCIA NA RUA CAMPO BELO, E, DIANTE DO INFOR-
MADO, OS AGENTES DE SEGURANÇA PROCEDERAM ATÉ AO LOCAL EM 
QUE, APÓS FRANQUEADA A ENTRADA E FEITA A VISTORIA, LOGRARAM 
ENCONTRAR UMA MOCHILA, CONTENDO SETE TABLETES DE MACO-
NHA E QUATRO ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES, SENDO TRÊS REVÓLVE-
RES CALIBRE .38 E UMA PISTOLA CALIBRE 9MM, MUNIÇÕES PARA AM-
BOS OS CALIBRES, ALÉM DE UM EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO 
ELETRÔNICO DA MARCA 3M, E 02 (DOIS) RÁDIOS COMUNICADORES DA 
MARCA INTELBRÁS, CONFIRMANDO O TEOR DA DENÚNCIA ANÔNIMA. 
VALIDADE E SUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÕES DOS AGENTES DA LEI PARA 
EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO, CONFORME ENTENDIMENTO 
CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DE NOSSOS TRIBUNAIS SUPERIO-
RES, E NO ENUNCIADO Nº 70 DAS SÚMULAS DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. 
INQUESTIONÁVEL, TAMBÉM, A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE COR-
RUPÇÃO DE MENORES, TIPIFICADO NO ARTIGO 244-B, DO ESTATUTO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, VISTO QUE O SIMPLES FATO DE UM JO-
VEM MAIOR DE IDADE TER SE UTILIZADO DA PARTICIPAÇÃO DE UM ME-
NOR DE 18 (DEZOITO) ANOS NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO PENAL JÁ É SU-
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FICIENTE PARA QUE HAJA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO 
DE MENORES, NÃO SE EXIGINDO A PROVA DE QUE O MENOR TENHA 
SIDO EFETIVAMENTE CORROMPIDO, ISSO PORQUE O DELITO DE COR-
RUPÇÃO DE MENORES É CONSIDERADO FORMAL. DE OUTRO VÉRTICE, 
MERECE PROSPERAR A PRETENSÃO MINISTERIAL. EXTRAI-SE DAS CIR-
CUNSTÂNCIAS DA INFRAÇÃO E DA DINÂMICA DOS FATOS QUE O RÉU 
ESTAVA ASSOCIADO, DE FORMA ESTÁVEL, PARA A PRÁTICA DO CRIME 
DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, TENDO SIDO COLETADAS DIVERSAS 
PROVAS QUE, AGRUPADAS, TRADUZEM DE FORMA CRISTALINA A AUTO-
RIA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POR PARTE DO APE-
LANTE, VISTO QUE O MESMO SE DIRIGIU À CIDADE DE SILVA JARDIM, NA 
COMPANHIA DE MAIS INDIVÍDUOS, SENDO UM DELES MENOR DE IDADE 
AO TEMPO DOS FATOS, TODOS COM O INTUITO DE ANGARIAR “BOCAS 
DE FUMO” À FACÇÃO PERTENCENTE, UTILIZANDO-SE, PARA TANTO, DE 
ARMAMENTO E, ATÉ MESMO, TENTANDO ATRAIR MAIS PESSOAS PARA A 
EMPREITADA CRIMINOSA, A FIM DE FORTALECER O GRUPO, RESTANDO, 
PORTANTO, CONFIGURADA A ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, COM O ÂNIMO 
ASSOCIATIVO ESTÁVEL, ORGANIZADA E CONSTITUÍDA COM O FIM ÚNI-
CO DE PULVERIZAR OS RAMOS DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PELA 
LOCALIDADE. NO QUE TANGE À DOSAGEM DA PENA, MELHOR SORTE 
NÃO ASSISTE À DEFESA, TENDO SIDO A PENA-BASE ADEQUADAMENTE 
FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. TAMBÉM NÃO MERECE ACOLHIMENTO A 
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO PARÁGRAFO 4º, 
DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. O APELANTE É PRIMÁRIO E POS-
SUIDOR DE BONS ANTECEDENTES; CONTUDO, ESSES NÃO SÃO OS ÚNI-
COS CRITÉRIOS PARA SE AFERIR SE O AGENTE SE DEDICA ÀS ATIVIDA-
DES CRIMINOSAS OU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. “IN CASU”, 
DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO REUNIDO AOS AUTOS, RESTOU 
CABALMENTE DEMONSTRADA A ASSOCIAÇÃO DO ACUSADO, JUNTA-
MENTE COM OUTROS INDIVÍDUOS, COM O FIM DE COMETEREM, REI-
TERADAMENTE OU NÃO, O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO 
CIDADE NOVA. TAIS CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIAM NÃO SE TRATAR DE 
DENOMINADO TRAFICANTE OCASIONAL OU EPISÓDICO, AO QUAL O 
LEGISLADOR QUIS BENEFICIAR COM A REDUÇÃO PENAL, VISANDO DE-
SESTIMULÁ-LO DA NOCIVA ATIVIDADE, MAS SIM DE TRAFICANTE HABI-
TUAL, ESTANDO ACOSTUMADO A COMERCIALIZAR DROGAS. POR FIM, 
O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEVE SER FORMULADO JUNTO 
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AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, NOS TERMOS DO ENUNCIA-
DO Nº 74 DAS SÚMULAS DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CARE-
CENDO ESTE COLEGIADO DE COMPETÊNCIA PARA APRECIÁ-LO. RECUR-
SO DEFENSIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, E MINISTERIAL A QUE SE 
DÁ PROVIMENTO, PARA CONDENAR O RÉU TAMBÉM COMO INCURSO 
NAS SANÇÕES DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ACOMO-
DANDO-SE A RESPOSTA PENAL DEFINITIVA EM 14 (QUATORZE) ANOS DE 
RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E 1.230 (UM MIL, DUZENTOS E TRIN-
TA) DIAS-MULTA, NO VALOR MÍNIMO LEGAL.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 04/10/2016 
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Apelação
Nº 0043415-79.2015.8.19.0203
Des (a). Siro Darlan de Oliveira 
Órgão Julgador: 7ª Câmara Criminal

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. O JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRI-
MINAL DA COMARCA DE JACAREPAGUÁ, ATRAVÉS DA SENTENÇA DE 
DOC. 00221, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNI-
TIVA ESTATAL DEDUZIDA NA DENÚNCIA PARA CONDENAR OS RÉUS ÀS 
PENAS DE 03 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E 
AO PAGAMENTO DE 333 DM, PELO COMETIMENTO DO CRIME PREVIS-
TO NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006, ABSOLVENDO-OS DO CRIME DE 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCONFORMISMO DEFENSIVO E MINIS-
TERIAL. O MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER A CONDENAÇÃO DOS RÉUS 
PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. JÁ A DEFESA PUGNA 
PELA ABSOLVIÇÃO, EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, 
OU, SUBSIDIARIAMENTE, PELA APLICAÇÃO DO REDUTOR MÁXIMO PRE-
VISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006, ASSIM COMO A SUBSTITUIÇÃO 
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, E 
A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. DO RECURSO MINISTERIAL: 
QUANTO AO RECURSO MINISTERIAL, NÃO HÁ PROVAS DE CARACTERI-
ZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO; DEVE SER COMPROVADO O 
VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS PARTICIPANTES DA QUA-
DRILHA, COM BASE EM PROVAS SEGURAS E CONCRETAS, E NÃO PRESU-

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/TJRJ/0003499-82.2015.8.19.0059.pdf
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MIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS. DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 35 DA 
LEI Nº 11.343/2006, NO CASO EM TELA, NÃO RESTARAM PROVADAS A ES-
TABILIDADE DO VÍNCULO EXISTENTE ENTRE O APELANTE E OUTRAS 
PESSOAS QUE INTEGRARIAM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, OU MESMO 
A EXISTÊNCIA DE OUTROS MEMBROS QUE INTEGRAM A SUPOSTA AS-
SOCIAÇÃO QUE, VALE LEMBRAR, É CRIME DE CONCURSO NECESSÁRIO 
DE PELO MENOS DOIS AGENTES, MOTIVO PELO QUAL DEVE O APELAN-
TE SER ABSOLVIDO DA PRÁTICA DO REFERIDO DELITO, EM HOMENA-
GEM AO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO”. INEXISTE QUALQUER DÚVIDA 
ACERCA DA PRÁTICA, PELOS APELANTES, DO CRIME COM PREVISÃO NO 
ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AS PROVAS DOS AUTOS, CONSUBSTANCIADAS 
NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, SOMADAS À QUANTIDADE DE DRO-
GAS E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, REALIZADA EM LOCAL CONHE-
CIDO COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS, NÃO DEIXAM DÚVIDAS 
DE QUE OS ENTORPECENTES APREENDIDOS COM OS RÉUS ERAM DES-
TINADOS À VENDA. É CABÍVEL A APLICAÇÃO DO REDUTOR MÁXIMO, 
PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006, VERIFICADO QUE OS RÉUS 
SÃO PRIMÁRIOS, DE BONS ANTECEDENTES, NÃO HAVENDO PROVAS DE 
QUE SE DEDIQUEM A ATIVIDADES CRIMINOSAS, NEM INTEGREM ORGA-
NIZAÇÃO CRIMINOSA. OS APELANTES PREENCHEM TODOS OS REQUISI-
TOS LEGAIS, SENDO PRIMÁRIOS, SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS E, AO 
QUE TUDO INDICA, NÃO INTEGRAM A CÚPULA DO COMÉRCIO LOCAL 
DE DROGAS, NÃO PODENDO TAL FATO SER PRESUMIDO, EM PREJUÍZO 
DOS MESMOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, PRE-
ENCHIDOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL, RECURSOS CO-
NHECIDOS, PARA NO MÉRITO DESPROVER O RECURSO MINISTERIAL, 
MANTENDO A ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES DO CRIME DO ART. 35 DA 
LEI 11.343/2006, E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, 
REDIMENSIONANDO A REPRIMENDA DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006, AOS 
APELANTES, EM 1 ANO, 8 MESES, E 166 DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA POR 
DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, CONSISTENTES EM: PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELO MESMO PERÍODO DA PENA FIXA-
DA, EM ENTIDADE, E UM DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM ENTIDADE A 
SER ESTABELECIDA PELA VEP, ESTABELECENDO O REGIME ABERTO, EM 
CASO DE DESCUMPRIMENTO DAS PENAS SUBSTITUTIVAS, MANTENDO-
SE, NO MAIS, A R. SENTENÇA RECORRIDA.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 30/08/2016

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/TJRJ/0043415-79.2015.8.19.0203.pdf
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Embargos Infringentes e de Nulidade 
Nº 0457153-30.2014.8.19.0001
Des (a). Adriana Lopes Moutinho
Órgão Julgador: 8ª Câmara Criminal

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ARTIGOS 33, “CAPUT”, 35, 
AMBOS C/C ARTIGO 40, INCISO VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006, NA FOR-
MA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
ACÓRDÃO VENCEDOR NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSI-
VOS. RECURSO DOS RÉUS PLEITEANDO A PREVALÊNCIA DO VOTO VEN-
CIDO, QUE DAVA PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS PARA ABSOLVÊ
-LOS DA IMPUTAÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 35, C/C ARTIGO 40, INCISO 
VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISO 
VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Trata-se de Embargos Infringentes e 
de Nulidade opostos por MAURÍCIO SANTOS DA SILVA e SAMUEL CASSIANO 
DE SOUZA, pretendendo a prevalência do Voto Vencido, de relatoria do MM. Dr. 
Des. João Ziraldo Maia, nos autos da Apelação nº 0457153-30.2014.8.19.0001, que 
dava PARCIAL PROVIMENTO aos recursos para ABSOLVÊ-LOS da imputação 
contida no artigo 35, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, com 
fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (indexadores 000662 
e 000698). 2. Os Embargantes foram condenados pelo Juízo da 27ª Vara Criminal da 
Comarca da Capital às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 
dias-multa, no valor unitário mínimo, como incursos no artigo 33 c/c 40, VI, da Lei 
nº 11.343/2006, e a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 816 dias-multa, no 
valor unitário mínimo, como incursos no artigo 35 c/c 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, 
totalizando, nos termos do artigo 69 do Código Penal, a pena de 09 (nove) anos e 
04 (quatro) meses de reclusão, e 1.399 dias-multa, no valor unitário mínimo, em 
regime fechado para cada um dos recorrentes (indexador 000431). 3. As Apelações 
interpostas pelos réus, por maioria da E. 4ª Câmara Criminal, foram desprovidas, 
mantendo-se, na íntegra, a sentença condenatória (indexador 000606). O Voto 
Vencido deu parcial provimento aos recursos, para absolver os apelantes, quanto 
ao delito do artigo 35 c/c 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 (indexador 000625). 4. O 
voto vencido considerou genéricos os argumentos que fundamentam a condenação 
dos réus também pela prática do crime de associação para o tráfico, aduzindo que 
não há sequer menção ao “Comando Vermelho” na denúncia, e que, não obstante a 
apreensão do material entorpecente e radiotransmissor, não se produziu prova se-
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gura quanto à estabilidade e permanência da associação, seja entre os embargantes e 
o menor apreendido, ou mesmo destes com os demais traficantes da localidade. Isto 
porque os policiais militares nada atestaram sobre ter conhecimento de que aqueles 
integravam a agremiação criminosa que domina o local, e que o único vínculo as-
sociativo presente no caso é a afirmação de que, enquanto um portava as drogas, o 
outro tinha em seu poder um radiotransmissor, o que, em verdade, são elementos 
próprios de uma coautoria no crime de tráfico. Destacou, ainda, que os recorrentes 
não ostentam outros registros em suas FACs, salientando que, para a configuração 
do crime de associação para o tráfico, é imprescindível a presença de elemento sub-
jetivo específico, qual seja, a vontade de se associarem, de modo estável e duradouro, 
duas ou mais pessoas, para praticar os crimes previstos na Lei Antidrogas. Asseve-
rou, ainda, que o crime de associação para o tráfico pressupõe uma ligação bem de-
finida e duradoura entre os associados, não sendo qualquer forma de aderência de 
vontades individuais seu elemento caracterizador, exigindo-se a presença do ânimo 
associativo e de certa delonga na dimensão temporal concretamente comprovada e 
não presumida em fatos genéricos. Desse modo, concluiu o ilustre Desembargador, 
a mera associação eventual ou a coparticipação ocasional, não caracteriza o delito 
imputado, mas apenas obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado. 5. Em que 
pesem os argumentos lançados no douto Voto Vencido, tem-se, “data vênia”, que 
deve prevalecer o entendimento esposado no douto Voto Vencedor. De fato, em 
locais dominados por facções criminosas, não há “vendedor autônomo” de drogas. 
Por outro lado, a ligação dos réus com os traficantes locais restou evidenciada pela 
mecânica da prisão, eis que, além do material entorpecente encontrado com o cor-
reu Maurício, Samuel trazia consigo um radiotransmissor. Veja-se, conforme se ex-
trai dos depoimentos dos policiais militares, as drogas e o rádio comunicador foram 
apreendidos no mesmo contexto fático com os recorrentes, cumprindo destacar que 
o local é conhecido como ponto de venda de entorpecentes e, embora a denúncia 
não mencione o nome da facção que lidera o tráfico no local, relata, expressamen-
te, que a organização criminosa controla o narcotráfico na localidade. De qualquer 
forma, restou apurado ao longo da instrução, consoante se colhe dos depoimentos 
prestados pelos policiais militares José de Araújo Gomes e Roger Carneiro de Ara-
gão Lemos, por meio das gravações audiovisuais, que os recorrentes foram presos 
no interior de uma comunidade dominada pela facção criminosa “Comando Ver-
melho”. Adite-se, ainda, que foi mencionado pelo policial José de Araújo Gomes 
que, em outras ocasiões, os policiais foram recebidos a tiros na mesma localidade 
e, em uma delas, a viatura chegou a ser alvejada, o que revela a existência de tráfico 
organizado e fortemente armado, que comanda a venda de entorpecentes e conta 
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com uma estrutura hierarquizada composta de vários indivíduos, com o escopo de 
viabilizar e promover o comércio ilícito de entorpecentes. 6. É de bom alvitre salien-
tar que a Lei 11.343/2006, diversamente do que ocorria em relação à Lei 6.368/1976, 
não distingue quanto ao tipo de associação, ou seja, se de natureza eventual ou per-
manente, requerendo tão só a estabilidade, tanto que no “caput” do artigo 35 assim 
dispôs, “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. 7. Por outro lado, a lei não exige a identificação plena de todos os 
associados, bastando o conhecimento de sua existência. Com efeito, para o reconhe-
cimento da associação entre criminosos, é suficiente a existência de um elo ligando 
um criminoso ao outro, o que é perfeita e claramente visível no caso vertente, seja 
entre os acusados e o menor, seja entre os três e os demais elementos integrantes da 
associação criminosa que atua no local, como já ressaltado. 8. Assim, com a devida 
vênia do i. Desembargador prolator do Voto Vencido, entendo não haver dúvidas, 
“in casu”, quanto à configuração do delito de associação para o tráfico, sendo cor-
reta a condenação dos Embargantes também nas penas do artigo 35 c/c 40, VI, do 
Código Penal. 9. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS INFRINGENTES.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 27/07/2016 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 31/08/2016
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Apelação
Nº 0002531-85.2010.8.19.0040 
Des (a). Antônio José Ferreira Carvalho 
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal

EMENTA - CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, QUADRILHA OU BANDO 
E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR 
- RECURSO DO “PARQUET”, VISANDO À CONDENAÇÃO DO 2º, 3º E 4º APELAN-
TES, TAMBÉM PELA PRÁTICA DE TODOS OS DELITOS - APELOS DEFENSIVOS, 
PLEITEANDO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REVISÃO DO 
“QUANTUM” DAS REPRIMENDAS APLICADAS, ALÉM DA SUBSTITUIÇÃO DA 
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - MATE-
RIALIDADE, AUTORIA E CULPABILIDADE IRREFUTÁVEIS - DEPOIMENTOS DE 
POLICIAIS SEGUROS E HARMÔNICOS - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS 
POLICIAIS - SÚMULA Nº 70 DO TJERJ - AGENTES CRIMINOSOS PRESOS EM FLA-

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/TJRJ-2/0457153-30.2014.8.19.0001.270716.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/TJRJ-2/0457153-30.2014.8.19.0001.310816.pdf
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GRANTE QUANDO ESTAVAM ÀS MARGENS DE UMA RODOVIA, PREPARAN-
DO-SE PARA CONDUZIR UM AUTO GM CELTA, SEM DOCUMENTOS E COM 
PLACAS DIVERSAS DAS QUE CONSTAM DO DOCUMENTO ORIGINAL, E QUE 
SABIAM SER PRODUTO DE CRIME - EXISTÊNCIA DO CRIME DE QUADRILHA 
DEMONSTRADA EM SUA PLENITUDE - ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANEN-
TE ENTRE OS APELANTES E UM QUARTO INDIVÍDUO PARA PRÁTICAS DE 
CRIMES - ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO NO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUE 
NÃO SE SUSTENTA - DOLO DA CONDUTA QUE SE EXTRAI DOS INDÍCIOS E 
CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO - NOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO, 
A POSSE INJUSTIFICADA DOS OBJETOS PRODUTO DE CRIMES GERA A PRE-
SUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO AGENTE, INVERTENDO-SE O ÔNUS DA 
PROVA - APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL OBRIGAÇÃO - CRIME 
CAPITULADO NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL QUE NÃO FICOU CARACTERI-
ZADO INTEGRALMENTE - MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO, EM RELAÇÃO A 
ESTE INJUSTO PENAL - CALIBRE DAS REPRIMENDAS QUE MERECE REPAROS 
- PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS PARA FIXAR AS PENAS
-BASE NO MÍNIMO LEGAL - PROVIMENTO PARCIAL DO APELO MINISTERIAL 
PARA CONDENAR OS 2º, 3º E 4º APELANTES PELA PRÁTICA DAS CONDUTAS 
DELITIVAS DESCRITAS NOS ARTIGOS 180, §1º, E 288 N/F DO ARTIGO 69, TO-
DOS DO CÓDIGO PENAL, FICANDO OS AGENTES CRIMINOSOS DEFINITIVA-
MENTE CONDENADOS À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER 
CUMPRIDA EM REGIME SEMIABERTO, E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, NO VALOR 
UNITÁRIO MÍNIMO. EXPEDIÇÃO DOS MANDADOS DE PRISÃO COM O PRAZO 
DE 08 (OITO) ANOS, A PARTIR DA PRESENTE DATA. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 12/07/2016 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 02/08/2016 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 11/10/2016
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Apelação
Nº 0388657-46.2014.8.19.0001 
Des (a). José Muiños Piñeiro Filho 
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal

EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA E 
CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSO-

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/TJRJ-2/0002531-85.2010.8.19.0040.120716.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/TJRJ-2/0002531-85.2010.8.19.0040.%20020816.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/TJRJ-2/0002531-85.2010.8.19.0040.111016.pdf
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CIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). RECURSO 
DEFENSIVO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AO DELITO DE AS-
SOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍN-
CULO ASSOCIATIVO, COM ÂNIMO PERMANENTE, DURADOURO E ESTÁ-
VEL. DECLARAÇÃO DA TESTEMUNHA RESPONSÁVEL PELA REVISTA 
PESSOAL, NO SENTIDO DE NÃO HAVER SIDO APREENDIDO RÁDIO TRANS-
MISSOR EM PODER DO APELANTE. NECESSIDADE DE DESCRIÇÃO, NA DE-
NÚNCIA, DA PRESENÇA DE PELO MENOS MAIS UM ELEMENTO. PLEITO 
ALTERNATIVO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 
11.343/2006, DIANTE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDI-
DO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA PARA ABRANDAMENTO DO 
REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 
POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PREQUESTIONAMENTO. ABSOLVIÇÃO EM 
RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE SE IMPÕE. 
DELITO PLURISSUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA EM RELAÇÃO 
AOS SUPOSTOS ELEMENTOS A QUEM ESTARIA ASSOCIADO O APELANTE. 
ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO COM-
PROVADAS. IMPOSSIBLIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO ALTERNATI-
VO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO SE 
COMPATIBLIZAM COM A BENESSE PRETENDIDA. INDÍCIOS DE DEDICA-
ÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. APELANTE JÁ BENEFICIADO COM A FIXA-
ÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. PLEITOS DE ABRANDAMENTO DO RE-
GIME PRISIONAL E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 
POR RESTRITIVA DE DIREITOS PREJUDICADOS PELA MANUTENÇÃO DO 
“QUANTUM” DE PENA, EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. 
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A materialidade delitiva 
do crime de tráfico apresenta-se incontroversa, diante do auto de apreensão e dos lau-
dos de exame em substância entorpecente. 2. A autoria, por igual, encontra-se com-
provada pela prova oral colhida, que restou corroborada pela confissão do apelante, 
no sentido de que estava, de fato, em poder da droga e do dinheiro, e que, naquele 
local, praticava o comércio ilícito de entorpecentes. 3. No que tange ao crime de asso-
ciação para o tráfico, todavia, não se colhem os mesmos elementos de certeza para dar 
suporte ao decreto condenatório. 4. A sentença condenatória atacada faz expressa 
menção à efetiva caracterização do delito de associação, e enfrentou a questão nos 
seguintes termos (“omissis”). 5. Com efeito, não obstante o brilho da motivação apre-
sentada pelo douto Magistrado sentenciante, compreendo que, para a caracterização 
do delito de associação para o tráfico, mister se faça prova de que existe o vínculo as-
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sociativo para a prática da mercancia, sob pena de se incorrer numa condenação qua-
se que automática no delito do artigo 35 da Lei de Drogas. 6. A se confirmar a funda-
mentação da sentença, estar-se-á admitindo uma condenação, sem que o Ministério 
Público tenha se desincumbido de provar os fatos articulados na denúncia, o que, em 
última análise, acaba por gerar uma inversão do ônus da prova, pois, assim, caberia ao 
réu provar que não estava associado. 7. Como venho reiteradamente decidindo, a pri-
são em flagrante de pessoa em comunidade dominada por facção criminosa, não in-
duz, por si só, à conclusão de que estivesse associada para o tráfico de entorpecentes 
com a referida facção criminosa. 8. Isso porque compreendo que o delito de associa-
ção para o tráfico (artigo 35 da Lei nº 11.343/2006) caracteriza-se como delito perma-
nente, de perigo abstrato, exibindo natureza plurissubjetiva, de condutas paralelas, 
cujo tipo incriminador se posta a exigir a multiplicidade de, no mínimo, dois concor-
rentes, imunes ou não ao juízo de censura inerente à culpabilidade de algum deles, 
mas todos reunidos em “societas delinquentium”, ainda que rudimentar, rigorosamen-
te identificada pelos atributos marcantes da estabilidade e da permanência. Em outras 
palavras, significa que sua tipicidade somente se evidencia através da comprovação do 
vínculo estável entre ao menos dois dos agentes, com vistas à prática dos crimes pre-
vistos no art. 33, “caput”, e §1º, e art. 34, da Lei Antidroga, mas que, “data maxima ve-
nia”, não se verificou nos autos. 9. Destaque-se que a denúncia sequer identifica quais-
quer dos elementos que estariam pretensamente associados ao apelante, e tampouco 
nomeia a facção criminosa dominante no local. 10. De fato, a manutenção da expres-
são “reiteradamente ou não”, já inserida no revogado art. 14 da Lei nº 6.368/1976, no 
atual tipo penal descrito no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, induz à equivocada compre-
ensão de que uma ocasional reunião de dois ou mais indivíduos decididos à prática do 
crime de tráfico, seria suficiente para a caracterização do referido delito. 11. Todavia, 
a doutrina e a jurisprudência pátrias, em sua maioria, sustentam que, além do liame 
subjetivo entre os agentes, dirigido à prática das condutas descritas nos arts. 33, “caput”, 
e § 1º, e 34, ambos da Lei Antidrogas, a configuração do delito associativo reclama a 
presença dos elementos normativos da estabilidade e da permanência. 12. A propósito 
do elemento subjetivo do delito previsto no art. 35 da Lei Antidrogas, Guilherme Nuc-
ci aduz consistir no “ânimo de associação, de caráter duradouro e estável”; caso con-
trário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Quanto 
à forma de execução, assevera que a advertência constante do tipo penal - reiterada-
mente ou não - quer apenas significar que não há necessidade de haver habitualidade, 
ou seja, não se demanda o cometimento reiterado dos delitos previstos nos arts. 33 e 
34, do mesmo Diploma Legal, bastando à associação com o fim de cometê-los, razão 
pela qual o insigne autor sustenta a desnecessidade da inserção dos termos “reiterada-
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mente ou não” no dispositivo legal. 13. Aliás, assim como entende, equivocadamente, 
o nobre Magistrado sentenciante, por igual boa parte da Magistratura nacional con-
funde a expressão adverbial “reiteradamente ou não”, elementar do tipo penal em aná-
lise, com a desnecessidade de estabilidade ou permanência, com todas as vênias, é 
manifesto o equívoco. O legislador, ao utilizar a expressão “reiteradamente ou não”, 
quis acentuar que a associação se faz típica, ainda que seus membros se associem para 
uma única prática delitiva, qual seja, um dos crimes previstos nos arts. 33, “caput”, e § 
1º, e 34, ambos da Lei nº 11.343/2006, diversamente do que ocorre, por exemplo, na 
associação criminosa prevista no art. 288 do Código Penal, na qual a tipicidade so-
mente estará configurada na hipótese de a associação visar ao cometimento de CRI-
MES. Em outras palavras, não haverá o crime do art. 288 do Código Penal, se a asso-
ciação existir para o cometimento de um único crime. 14. Ao contrário, o legislador 
extravagante, em matéria de drogas entorpecentes ilegais, pune a associação, ainda 
que esta vise ao cometimento de um único crime. 15. Nesse sentido, claro está que, no 
caso do financiamento criminoso previsto no parágrafo único do art. 35 da Lei Anti-
drogas, somente haverá crime se a associação visar ao cometimento de CRIMES (rei-
teradamente) - como ocorre com a associação criminosa do art. 288 do Código Penal 
- porquanto se a associação tiver como escopo um único financiamento criminoso, 
não haverá a adequação típica do previsto no parágrafo único do art. 35 da Lei nº 
11.343/2006, respondendo os integrantes da “suposta” associação pelo crime do art. 36 
da referida Lei. 16. Nesse contexto, sobre o tema, convém trazer à colação os elucida-
tivos argumentos de João José Leal e Rodrigo José Leal (“omissis”). 17. Destaque-se, 
ainda, a clássica lição de Vicente Greco Filho, no sentido de que, nem sempre o con-
curso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas configurará o delito as-
sociativo (“omissis”). 18. Outrossim, a jurisprudência de ambas as Turmas que com-
põem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido da 
imprescindibilidade do dolo de se associar “com estabilidade e permanência”, para a 
caracterização do delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, confira-se: HC 270.837/SP, 
Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2015, 
DJe 30/03/2015; AgRg no AREsp 507.278/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014. 19. A Suprema Corte também já se 
manifestou, no sentido de que a diferença entre o delito associativo e o concurso even-
tual de agentes reside na estabilidade do vínculo subjetivo, “verbis”: HC 109708, Rela-
tor(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, PROCES-
SO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015; HC 121188, 
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, PROCES-
SO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 02-04-2014 PUBLIC 03-04-2014. 20. Assim, se 
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o apelante foi preso quando, sozinho, estava em pé, contando dinheiro, num beco, não 
havendo identificação na denúncia sobre os elementos a quem estaria associado, não 
se podem criar ilações acerca de estabilidade e permanência de um vínculo associativo 
existente com alguém que sequer foi identificado. 21. Muito embora a quantidade, a 
variedade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas revelem a nítida 
finalidade de mercancia da droga apreendida, não se pode afirmar, com a mesma cer-
teza, que o apelante estivesse associado à facção dominante no local para a prática do 
delito. 22. Ao revés do que compreendeu o culto magistrado sentenciante, não houve 
confissão irrestrita da prática delitiva. O apelante admitiu, sim, que estava em poder 
da droga e do dinheiro com ele apreendidos, mas negou a posse do radiocomunicador. 
Deveras, a própria policial militar Tatiana, que procedeu à busca pessoal do apelante, 
negou que tivesse encontrado o radiocomunicador em seu poder. 23. Demais disso, o 
apelante não demonstrou ter conhecimento da organização criminosa, não declinou 
o nome de nenhuma das pessoas com quem tratava e acertava contas, afirmando que 
recebia, por dia, R$ 50,00, pela venda da carga de drogas, mencionado que trabalhava 
vendendo drogas havia 15 dias. De tais declarações infere-se que o apelante era mero 
empregado, e não tinha qualquer ingerência nas decisões daqueles que dominavam o 
tráfico de entorpecentes no local. 24. Destarte, a tese defensiva absolutória merece 
acolhimento, mantendo-se apenas o juízo de reprovação em relação ao crime de tráfi-
co de entorpecentes. 25. Melhor sorte não assiste, todavia, à tese alternativa, que pre-
tende seja aplicado o redutor de pena do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. 26. Deve-
ras, considerando-se a quantidade de droga e variedade das drogas apreendidas, a 
fixação das penas no mínimo legal foi realizada com benevolência pelo juízo “a quo”, 
uma vez que o artigo 42 da Lei 11.343/2006 estaria a autorizar o seu incremento na 
primeira fase da dosimetria. 27. A atenuante da confissão foi reconhecida, de forma 
correta, contudo sem reflexo na pena, uma vez que já fixada no mínimo legal. 28. O 
apelante confessou que já estava vendendo drogas havia 15 dias. A quantidade de dro-
gas apreendidas em seu poder demonstra que já estava, de fato, iniciado na atividade 
criminosa, não sendo cabível a aplicação do redutor de pena do artigo 33, §4º, da Lei 
11.343/2006, sendo certo que tal benefício destina-se a traficantes ocasionais. 29. 
Diante da manutenção do “quantum” de pena aplicado pelo crime de tráfico de entor-
pecentes, prejudicados os pedidos de abrandamento do regime prisional e de substi-
tuição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 30. Ademais, a quanti-
dade de droga que estaria a autorizar o incremento da pena-base, na forma do artigo 
42 da Lei 11.343/2006, presta-se a fundamentar a imposição do regime inicial mais 
rigoroso. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.  

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 19/07/2016 
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Apelação
Nº 0237617-17.2014.8.19.0001 
Des. José Muiños Piñeiro Filho
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REGISTRO DE OCOR-
RÊNCIA PARA APURAR HOMICÍDIO SOB A FORMA TENTADA. REMESSA 
DOS AUTOS PELO III TRIBUNAL DO JÚRI À VARA CRIMINAL, SOB ENTENDI-
MENTO DE SER A HIPÓTESE FÁTICA CONFIGURADORA DO CRIME DE RE-
SISTÊNCIA. DENÚNCIA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE 
ARMA DE FOGO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO PARA O 
TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGOS 14 E 15 DA LEI Nº 10.826/2003, E ARTIGO 35 
DA LEI 11.343/2006). REFERÊNCIA EXPRESSA NA PEÇA ACUSATÓRIA DE QUE 
O PORTE E OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO VISAVAM “RESISTIR A UMA 
POSSÍVEL PRISÃO IMINENTE”. CONDENADO PELO CRIME DE PORTE ILE-
GAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ARTIGO 16, “CAPUT”, DA LEI 
11.343/2006). APELO MINISTERIAL PUGNANDO PELA REFORMA DA SEN-
TENÇA PARA CONDENAR O RÉU TAMBÉM NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006, 
E NO ARTIGO 15 DA LEI 10.826/2003, OU, AO MENOS, NO ARTIGO 35 C/C 
ARTIGO 40, IV, DA LEI DE DROGAS. APELO DEFENSIVO PLEITEANDO A AB-
SOLVIÇÃO DO RÉU, PELO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO”. INEXISTÊNCIA 
DE LAUDO PERICIAL DA ARMA APREENDIDA COM O RÉU. NÃO COMPRO-
VAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME DO ARTIGO 16, “CAPUT”, DA LEI 
10.826/2003, E TAMPOUCO DO ARTIGO 15 DA CITADA LEI. ARMAS APREEN-
DIDAS EM LOCAIS DISTINTOS. DÚVIDA REAL QUANTO A EVENTUAL COM-
PARTILHAMENTO. NO QUE TANGE AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O 
TRÁFICO, MANTÉM-SE A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA 
PARA SUA CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTE-
RIAL. PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A materialidade do crime do 
artigo 16, “caput”, da Lei 10.826/2003 (Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso 
restrito), em que pese ser plenamente crível sua existência diante do conjunto proba-
tório constante dos autos, não restou comprovada, tendo em vista a inexistência de 
Laudo de Exame em Arma de Fogo da Pistola TARA - Calibre 9mm, número de série 
F37551, apreendida com o réu. 2. Constata-se, pelos Termos de Declaração dos poli-
ciais militares Fábio do Nascimento e Rafael Alves de Lima, bem como pelo Registro 
de Ocorrência e Registro de Ocorrência aditado, que a arma apreendida com o réu 
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Wellington foi a Pistola TARA - Calibre 9mm, número de série F37551, não periciada, 
e não a Pistola TANFOGLIO Calibre 9mm, esta sim devidamente periciada, uma vez 
que apreendida com o correpresentado Kalliffi do Nascimento Oliveira. 3. Restou cla-
ro, portanto, após detida análise das declarações prestadas em sede policial pelos mi-
licianos acima mencionados, como também nos seus depoimentos em juízo, que no 
momento em que os meliantes se depararam com a guarnição e receberam a voz de 
prisão, deu-se início a uma troca de tiros, onde o menor Kalliffi do Nascimento Oli-
veira largou a arma e deitou no chão, sendo apreendido, enquanto os demais empre-
enderam fuga, sem, no entanto, cessar a troca de tiros. Sendo assim, um pouco mais a 
frente, Wellington, após intensa troca de tiros, a fim de permitir a fuga de “Guia”, tra-
ficante chefe do local, acabou sendo baleado e preso pela guarnição, sendo sua arma 
de fogo apreendida. 4. Repise-se: os policiais afirmaram, objetivamente, que foram 
arrecadadas duas pistolas calibre 9mm municiadas, sendo que a pistola marca TAN-
FOGLIO, de fabricação italiana, série ABO 7169, estava na posse de KALLIFFI, en-
quanto a pistola TARA PERFECTION, CRNA GORA, série F37551, estava na posse 
do denunciado. 5. Confirma-se ainda mais detidamente a dinâmica dos fatos, com o 
depoimento dos policiais participantes do confronto, como se pode notar: em juízo, o 
policial Fábio do Nascimento disse que, no dia anterior aos fatos, receberam informa-
ções de que vários elementos passaram em frente a uma base da polícia militar, situada 
debaixo da Linha Amarela, ostentando arma para um policial que estava dentro da 
base blindada. Sendo assim, no dia seguinte, reforçaram o policiamento no local, no 
mesmo horário quando, por volta das 05hs (cinco horas da manhã), avistaram vários 
elementos passando por debaixo da Linha Amarela, todos armados. O depoente nar-
rou que conseguiu sair (estava a pé) e conseguiu dar voz de prisão aos elementos. 
Neste momento, houve disparos de armas de fogo, por parte dos meliantes. Houve 
então revide da parte do depoente, como também dos demais policiais que se encon-
travam com ele. Sendo assim, o menor Kalliffi se rendeu, sendo apreendido, enquanto 
os demais continuaram trocando tiros com a guarnição, encontrando mais à frente a 
outra parte da guarnição. Relatou que depois veio a saber que a outra fração da guar-
nição prendeu o réu Wellington. Relatou também que deu para reconhecer no meio 
dos acontecimentos o traficante “GUIA” e o traficante “CANELÃO” (IAGO). Esclare-
ceu existirem relatos da inteligência da polícia de diversos bandidos, mas salientou 
que nunca tinha ouvido falar do réu Wellington. Disse que não foi quem efetuou a 
prisão de Wellington, pois estava na primeira fração da guarnição, e o réu foi preso 
pela outra parte da guarnição, que estava mais à frente. No entanto, esclareceu que 
quando estava monitorando os meliantes passarem, avistou, junto com os conhecidos 
traficantes “Guia” e “Canelão”, o então desconhecido réu, sendo firme em afirmar que 
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ele estava junto com os demais. Disse que eram cerca de 08 (oito) elementos, mas que 
nenhum policial foi baleado, e tampouco a droga foi apreendida. O policial Rafael 
Alves de Lima narrou que estava na cabine da polícia, quando escutou diversos dispa-
ros, avistando então o réu Wellington, juntamente com o “Guia” e alguns outros que 
não conseguiu identificar, disparando contra os colegas de farda. Nesse momento, 
abrigou-se e começou a efetuar disparos. Quando a troca de tiros cessou e o depoente 
pôde avançar, avistou rastros de sangue, seguindo-os até um prédio, onde encontrou 
o réu baleado na perna, bastante ofegante e com uma arma na mão 9 mm. Destarte, o 
algemou e o ajudou a descer a escada até conseguir chamar apoio para socorrê-lo. 
Disse também que tinha conhecimento de uma festa na comunidade, e que os grupos 
de traficantes transitavam pela localidade. Ressaltou que não conhecia o réu, e tam-
pouco tinha informações a seu respeito. Esclareceu que depois da prisão dele, ouviu, 
por parte de moradores, surpresos, exclamações de não saberem por que o réu foi in-
ventar de começar a trocar tiros com a polícia, uma vez que costumava jogar futebol e 
era visto transitando normalmente pela localidade. Asseverou, no entanto, que viu o 
réu atirando contra ele e contra os demais policiais, e que, ao ser preso, estava com a 
arma na mão. Falou, ademais, que tinham mais de cinco pessoas no conflito e que tais 
elementos estavam saindo do baile e escoltavam o traficante “Guia”, somente tendo 
parado de atirar quando o aludido “Guia” conseguiu fugir. 6. Imperioso, portanto, 
consignar que, lamentavelmente, o “dominus litis” não se esmerou em produzir a pro-
va da materialidade delitiva do crime pelo qual o denunciado foi condenado em pri-
meiro grau, qual seja, do artigo 16, da Lei 10.823/2003 (porte ilegal de arma de fogo de 
uso restrito). Outrossim, o magistrado de piso, açodadamente, prolatou a sentença, 
ciente da ausência da comprovação necessária da materialidade delitiva, fazendo, in-
clusive, alusão a tal ausência. 7. Restou claro que o réu não portava a arma periciada, 
uma vez que estava sendo manuseada tão somente pelo correpresentado. Destarte, 
não se pode falar, “in casu”, em um potencial porte comum a ambos os detidos, como 
se as armas estivessem à disposição. A dinâmica dos fatos indicou vários meliantes, 
cada um com seu próprio armamento, trocando tiros com a polícia, sendo que o me-
nor e o réu foram detidos em locais díspares, portando cada qual uma arma. 8. Por 
todo o exposto, impõe-se a absolvição do réu, com base no artigo 386, VII, do CPP, 
pelo crime do artigo 16, “caput”, da Lei 10.826/2003. 9. Por consequência lógica do 
acima discorrido, não há, ainda mais, que se imputar ao réu o tipo penal do artigo 15 
da Lei 10.826/2003, até porque não afrontou o réu a incolumidade pública - mesmo 
que se admita que portava arma com disparos de arma de fogo, crime que exige dolo 
específico, podendo ser subsidiário, porquanto absorvido por crime mais grave - resis-
tência, no ponto, o qual, inclusive, foi a descrição típica constatada pelo “Parquet” em 
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atuação no III Tribunal do Júri, e também observado no parecer ministerial, como se 
extrai da seguinte passagem: “Os policiais, ao perceberem que o apelante e o grupo 
chegavam portando armas de fogo ao ponto de espera, deles se aproximou para atos 
de ofício, quando foram violentamente rechaçados com disparos de arma de fogo, em 
claro aviso de que estavam resistindo à voz de prisão em flagrante de delito, e para este 
fim estavam dispostos até ceifar a vida dos policiais com o fim de fugir do local”. 10. 
Quanto ao crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, acertou o magistrado de 
piso, ao absolver o réu de tal imputação. 11. Ao apelante foi também imputada a con-
duta de associação para o tráfico, a qual não compreendo plenamente configurada, no 
caso concreto. 12. O “dominus litis”, em suas razões recursais, entende que o réu estava 
associado a outros indivíduos para a prática de tráfico de drogas na localidade, tendo 
em vista a narrativa dos policiais de que estava o denunciado junto com um dos líderes 
do tráfico de drogas na localidade, de vulgo “Guia”, tratando-se, na realidade, da escol-
ta de dito traficante. Conclui o Ministério Público em primeiro grau que somente es-
tando associado de forma estável a outros traficantes poderia o réu estar integrando a 
escolta de um dos líderes da organização criminosa. 13. Com efeito, para a caracteri-
zação do delito de associação para o tráfico, mister que se faça prova de que existe o 
vínculo associativo para a prática da mercancia, sob pena de se incorrer numa conde-
nação quase que automática no delito do artigo 35 da Lei de Drogas. 14. A se acatar as 
razões recursais do “Parquet”, estar-se-á admitindo uma condenação, sem que o Mi-
nistério Público tenha se desincumbido de provar os fatos articulados na denúncia, o 
que, em última análise, acaba por gerar uma inversão do ônus da prova, pois assim 
caberia ao réu provar que não estava associado. Ressalta-se que, “in casu’, o próprio 
“Parquet”, em segundo grau, em seu parecer, entende não ter restado configurado, 
com a necessária certeza, apta à imposição de um decreto condenatório, quanto ao 
crime de associação para o tráfico, por entender inexistir prova cabal de que o réu te-
nha se associado, visando à prática do tráfico de entorpecentes. 15. Ademais, faz-se 
imperioso ressaltar que a prisão em flagrante de duas pessoas na mesma ocasião, não 
induz, por si só, à conclusão de que estivessem associadas para o tráfico de entorpe-
centes. 16. Isso porque o delito de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei nº 
11.343/2006) caracteriza-se como delito permanente, de perigo abstrato, exibindo na-
tureza plurissubjetiva, de condutas paralelas, cujo tipo incriminador se posta a exigir 
a multiplicidade de, no mínimo, dois concorrentes, imunes ou não ao juízo de censura 
inerente à culpabilidade de algum deles, mas todos reunidos em “societas delinquen-
tium”, ainda que rudimentar, rigorosamente identificada pelos atributos marcantes da 
estabilidade e da permanência. Em outras palavras, significa que sua tipicidade so-
mente se evidencia através da comprovação do vínculo estável entre ao menos dois 
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dos agentes, com vistas à prática dos crimes previstos no art. 33, “caput”, e §1º, e art. 34, 
da Lei Antidroga, mas que, “data maxima venia”, não se verificou nos autos. 17. Ou-
trossim, a jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Su-
perior Tribunal de Justiça, é no sentido da imprescindibilidade do dolo de se associar 
“com estabilidade e permanência” para a caracterização do delito do art. 35 da Lei nº 
11.343/2006. Precedentes. 18. Na hipótese em tela, restam dúvidas em afirmar que 
havia ajuste prévio entre o réu e o menor correpresentado, ou entre o réu e o indigita-
do traficante “Guia”, ou até mesmo entre o réu e os outros indigitados meliantes, apon-
tados na dinâmica delitiva direcionada à prática, estável e permanente, do injusto de 
tráfico de entorpecentes, merecendo observar que os próprios militares envolvidos no 
confronto afirmaram desconhecer qualquer ligação do réu com o tráfico de entorpe-
centes naquela comunidade. 19. Ressalta-se, ainda, que nenhuma droga foi apreendi-
da com o denunciado ou com o correpresentado. 20. Destarte, não há prova segura 
nos autos de que o apelado praticava a “atividade” com a permanência e a estabilidade 
necessárias à configuração do tipo penal em análise. 21. Portanto, impõe-se a manu-
tenção da absolvição, quanto ao delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006. 22. Por fim, o 
réu estava acompanhado, na ocasião, de uma colega (Andrezza), que compareceu em 
juízo e desmentiu a versão policial, não tendo o juízo procedido, sequer, a uma acare-
ação, sendo certo que, tanto o Ministério Público, nas alegações finais e no parecer, 
bem como o juízo na sentença, foram omissos em tecer qualquer comentário ou refe-
rência à versão dada pela testemunha. Não houve acareação - embora a instrução oral 
tenha sido una - ou requerimento/determinação de extração de peças para apurar 
eventual falso testemunho. 23. De notar, inclusive, que o douto sentenciante transcre-
veu parte do depoimento da referida testemunha. Indaga-se: para que a referida trans-
crição? Apenas para cumprir mera formalidade? DESPROVIMENTO DO RECUR-
SO MINISTERIAL E PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 12/07/2016
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Apelação
Nº 0130964-54.2015.8.19.0001
Des (a). Maria Angélica Guimarães Guerra Guedes 
Órgão Julgador: 7ª Câmara Criminal

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO E RE-
SISTÊNCIA. DECRETO CONDENATÓRIO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEI-

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/TJRJ-2/0237617-17.2014.8.19.0001.pdf
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TO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RE-
QUER AINDA EXCLUSÃO DAS MAJORANTES PREVISTAS NOS INCISOS IV E 
VI DO ART. 40, DA LEI Nº 11.343/2006. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO 
DESCRITO NO §4º, ART. 33, DA REFERIDA LEI; SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRI-
VATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E FIXAÇÃO DE RE-
GIME MAIS BRANDO. 1- Manutenção dos delitos de tráfico e resistência. “In casu”, 
a materialidade e autoria restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto 
de apreensão (arma de fogo e munições, radiocomunicador e entorpecentes), laudos 
de exame de material (radiocomunicador, arma de fogo, munições) e laudo de exame 
de entorpecentes (147g de maconha). A autoria restou também demonstrada pelas 
oitivas dos policiais que participaram da diligência que culminou na prisão do ape-
lante e detenção dos menores. Diferente do alegado, não há contradições nos referi-
dos depoimentos, os quais foram uníssonos e harmoniosos com os demais elementos 
probatórios, ao passo que a versão do acusado ecoou isolada. 2 - Absolvição do crime 
de associação ao tráfico que se impõe. A despeito de capturado o apelante e apreen-
dido o adolescente, faz com que se possa presumir que ambos sejam participantes 
de alguma associação criminosa, não há como condená-lo apenas por tal presunção, 
registrando que, além do mesmo ainda gozar da primariedade, não houve inequívo-
ca demonstração da aludida estabilidade e permanência. De tal modo, não havendo 
provas suficientes, a absolvição é medida que se impõe, à luz do “in dubio pro reo”. 
3 - Afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 
11.343/2006. Embora seja réu primário, na espécie, não se pode deixar de considerar 
que foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, munições, radiocomunicador, e 147 
g de maconha, distribuídos em 98 sacolés, apetrechos e quantidade de entorpecentes 
estes que não condizem com reles amadorismo, vale dizer, exige certo profissionalis-
mo/comprometimento do indivíduo que se dispõe a vender as referidas substâncias, 
sobretudo no local conhecidamente como “boca de fumo”. Assim, ainda que não se 
tenha conseguido comprovar sua associação de forma permanente ou estável à agre-
miação criminosa, não se encontram preenchidos todos os requisitos insertos no §4º, 
do art.33 da Lei de Drogas, motivo pelo qual se afasta a concessão de tal benesse. 4 
- Reanálise da dosimetria da pena para o crime de tráfico. O magistrado de piso esta-
beleceu a pena-base no patamar mínimo legal, sendo certo que, na segunda fase, sabi-
damente deixou de arrefecer a pena, nos termos do art. 65, I, do CP, em razão do teor 
da Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, a sanção foi majorada em 1/3, tendo em vista a 
presença de duas causas de aumentos, previstas nos incisos IV e VI do art.40, da Lei nº 
11.343/2006. Para tanto, o nobre julgador fundamentou concretamente a exasperação 
em fração acima da minimamente prevista, eis que, além de a arma de fogo utilizada 
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no delito ser de uso restrito das forças armadas, foram envolvidos dois adolescentes, o 
que de fato gera maior desvalor da conduta perpetrada pelo apelante. Considerando o 
“quantum” estabelecido, e o que dispõem os §§ 2º e 3º, do art. 33 do CP, estabelece-se 
o regime prisional semiaberto, salientando, desde já, que o STF, no HC nº 111.840/ES, 
declarou, “incidenter tantum”, a inconstitucionalidade do §1º do art. 2º da Lei dos Cri-
mes Hediondos. Diante do “quantum” previsto, não é possível a substituição da pena 
privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do inciso I, art. 44, do CP. 
5 - Reanálise da dosimetria da pena para o delito de resistência. A pena-base foi cor-
retamente estipulada no patamar mínimo legal, sendo certo que por não haver outros 
modulares, foi mantido tal “quantum” definitivamente. Considerando o disposto nos 
parágrafos 2º e 3º, do art. 33 do CP, mantém-se o regime prisional aberto. 6 - RECUR-
SO DEFENSIVO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 07/06/2016
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Apelação 
Nº 0006487-49.2013.8.19.0026 
DES. Kátia Jangutta 
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal 

APELAÇÃO. Artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, ambos da Lei 11.343/2006, em concur-
so material. Agente condenado porque, livre e conscientemente, tinha guardado, em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia, 412,8 
gramas de cloridrato de cocaína, prensados em um tablete, estando associado a seu ir-
mão, Grimaldo, para a prática do nefasto comércio. RECURSO DEFENSIVO. Absol-
vição. Redução das penas-base aos mínimos legais. Aplicação da causa de diminuição 
de pena prevista no §4º, do artigo 33, da referida lei. Abrandamento do regime prisio-
nal. 1 - Ausência de dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime de tráfico 
ilícito de drogas, à vista a segura prova oral produzida, além da grande quantidade 
de droga apreendida, somada às demais circunstâncias da prisão - em decorrência 
de denúncias anônimas dando conta da ocorrência de endolação e armazenamento 
de entorpecentes, sendo o local conhecido como ponto de venda de drogas -, além 
do fato de ter sido apreendido material para endolação, indicam que se destinava o 
entorpecente ao tráfico ilícito, elementos suficientes a invalidar o pedido de absolvição 
pelo delito do artigo 33, da Lei 11.343/2006. Note-se que não se mostra necessária a 
existência de provas de atos de mercancia, até porque o verbo do tipo imputado ao ora 
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apelante foi o de ter guardado, o que se demonstrou à saciedade. Aplicação da Súmula 
70, deste Tribunal. 2 - Por outro lado, para a configuração do crime de associação para 
o tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 35, da Lei 11.343/2006, é imprescindível 
a verificação do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o “animus associativo”, consubs-
tanciado na convergência de vontade dos agentes em se unirem de forma reiterada 
ou não, com a finalidade de exercer o referido comércio, o que, no caso concreto, não 
ficou evidentemente comprovado. Com efeito, o fato de o agente ser preso em fla-
grante, porque guardava e mantinha em depósito material entorpecente, não autoriza 
a conclusão de que estivesse associado ao irmão Naldo, que sequer foi denunciado, 
porquanto não configurada a necessária “affectio societate” com este, sem qualquer 
prova produzida no sentido de que havia o ânimo de se reunirem com habitualidade, 
para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas. 3 - Se as penas-base foram, acer-
tadamente, fixadas acima do mínimo legal, ou seja, em 5 anos e 6 meses de reclusão 
e 600 DM, à consideração da anotação da FAC, relativa à condenação anterior, por 
tráfico de drogas, entretanto, com punibilidade já extinta, do que se extrai tratar-se 
de réu com personalidade desvirtuada, além da quantidade de droga apreendida, em 
observância às diretrizes do artigo 42, da Lei 11.343/2006, nenhum reparo há que ser 
feito. 4 - Diante dos elementos colhidos na instrução, os quais indicam o envolvimento 
do acusado em atividade criminosa, o que se vislumbra das circunstâncias da prisão 
e da apreensão de grande quantidade de droga, tudo a evidenciar o seu envolvimento 
em atividade criminosa, incompatíveis com um agente iniciante no nefasto comércio, 
ou com um traficante eventual, impossível a aplicação da causa de diminuição de pena 
prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006. 5 - Incabível o abrandamento do regime 
prisional para o semiaberto. No que diz respeito ao delito de tráfico ilícito de drogas, é 
crime equiparado a hediondo, cumprindo aplicarem-se os ditames da Lei 8.072/1990, 
que em seu artigo 2º, §1º, impõe o regime prisional inicialmente fechado, justamente, 
pela maior reprovabilidade que merecem tais condutas, independentemente da pena 
aplicada. Não se desconhece, das recentes decisões emanadas do Superior Tribunal de 
Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que somente a hediondez do de-
lito não justifica a imposição do regime inicial fechado. Ocorre que, no caso dos autos, 
a quantidade de droga e as circunstâncias da prisão estão a amparar o regime inicial 
fechado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 07/06/2016
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Apelação
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Nº 0244179-18.2009.8.19.0001 
Des (a). Márcia Perrini Bodart 
Órgão Julgador: 7ª Câmara Criminal

Estelionato. Associação criminosa. Apelantes condenados por infração ao art. 171, 
“caput”, três vezes, na forma do art. 71 e art. 288, tudo na forma do art. 69, todos do 
CP. A defesa do primeiro apelante (Severino) obsecra: 1) a absolvição do Apelante; 2) 
a redução da pena-base ao mínimo legal. A defesa do segundo Apelante (Wendrio) 
requer, em sede de preliminar, a nulidade do feito por inépcia da denúncia, por não 
descrever a conduta imputada. No mérito, obsecra a absolvição do apelante. Prelimi-
nar rechaçada. É cediço que, em casos de crimes que, por sua própria natureza, são 
cometidos em concurso de agentes, a jurisprudência pátria admite a chamada “denún-
cia genérica”, quando não for possível, de pronto, descrever de modo pormenorizado 
os atos praticados por cada um dos envolvidos. A exordial acusatória narra, de forma 
suficiente, a dinâmica do crime, e aponta os dois apelantes como “corretores responsá-
veis pela venda dos títulos”. Absolvição inviável. A materialidade e a autoria de ambos 
os crimes restaram comprovadas. Prova oral consistente. Documento acostado aos 
autos demonstra que o primeiro apelante (Severino) é Diretor Presidente da AQUA-
RIUS Clube, e o segundo apelante (Wendrio) é Diretor Administrativo Financeiro da 
mesma empresa. Elementares do crime do art. 288, do Código Penal, comprovadas. 
Dosimetria revista. Ao fixar a pena-base do primeiro apelante (Severino) acima do 
mínimo legal, o sentenciante não utilizou qualquer circunstância ou consequência 
concreta dos crimes, valorando, única e exclusivamente, a sua “personalidade voltada 
para a prática delitiva”, com base em condenações com trânsito em julgado em sua 
FAC. Contudo, o trânsito em julgado de todas elas ocorreu em data posterior aos cri-
mes ora sob análise, e, portanto, não podem ser valoradas na pena-base. Não há como 
reconhecer a continuidade delitiva quanto ao crime de associação criminosa, pois a 
união, a perpetuação e a reiteração, com o intuito de cometer um número indetermi-
nado de ações, são elementares à própria configuração do delito. Inteligência do art. 
119 do CP. No concurso de crimes, a análise da prescrição deve ser feita sobre a pena 
isolada de cada um dos crimes. Os crimes ora debatidos foram praticados em novem-
bro/2005, antes da alteração levada a efeito pela Lei nº 12.234/2010. O prazo prescri-
cional a ser observado é o de 02 (dois) anos, conforme a redação anterior do art. 109, 
VI, do CP. Denúncia recebida em 22/10/2009. Sentença proferida em 08/08/2014, lap-
so temporal superior a 02 (dois) anos. PRELIMINAR DEFENSIVA RECHAÇADA. 
PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS DEFENSIVOS, para afastar a continui-
dade delitiva em relação ao crime do art. 288, do Código Penal, fixar as penas-bases 
impostas ao primeiro apelante (Severino) nos seus mínimos legais e, com isso, reduzir 
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as penas totais de ambos os apelantes para os crimes do art. 171, “caput”, três vezes, na 
forma do art. 71 e art. 288, tudo na forma do art. 69, todos do Código Penal para 02 
(dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão. E, de ofício, diante dos novos patamares de 
pena, declaro extinta a punibilidade dos crimes em relação aos apelantes, diante do 
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (artigo 107, IV, c/c artigo 109, VI, 
c/c art. 119, todos do Código Penal).

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 07/06/2016
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Apelação
Nº 0015941-42.2015.8.19.0007
Des (a). Denise Vaccari Machado Paes 
Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal

EMENTA: APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS 
INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE QUADRILHA, TRÁFICO DE 
DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA SUA PRÁTICA, E PORTE DE ARMA DE 
FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. DA REPRESENTAÇÃO - A autoria e a 
materialidade delitivas dos atos infracionais análogos aos crimes dos artigos 14 e 16, 
ambos da Lei 10.826/2003, e artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, foram comprova-
das através do robusto acervo de provas coligido aos autos, em especial a confissão do 
adolescente, não havendo contrariedade das partes quanto a seu reconhecimento. Da 
mesma forma, demonstradas a materialidade e autoria do ato infracional análogo ao 
delito do artigo 35 da Lei de Drogas, pois inequívoca a existência de um vínculo asso-
ciativo estável e permanente entre o menor Luis Gustavo e os corréus Welston, Carlos, 
Clemilson, Daniel, Ricardo, Kauan, Jorge, Adirceu, Thainara e Alessandra, e/ou tercei-
ras pessoas não identificadas, para a exploração do nefasto comércio de substância en-
torpecente, todos integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, 
sendo certo que, quando apreendido, o adolescente e os corréus preparavam-se para 
invadir a Comunidade da Conquista, localizada em Barra Mansa, retomando, com 
isso, o comando do tráfico de drogas desta localidade, merecendo destaque, repise-se, 
a confissão do representado, aliado ao que disseram os agentes da lei, Mauro e Fernan-
do, cabendo consignar, também, a Súmula 70 deste Tribunal de Justiça. DAS CAUSAS 
DE AUMENTO DA PENA. DO ARTIGO 40, INCISO IV, DA LEI 11.343/2006. No 
processo penal, a apelação devolve à instância superior o exame integral da matéria 
discutida na ação criminal, não se limitando a extensão do efeito devolutivo às razões 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/TJRJ-2/0244179-18.2009.8.19.0001.pdf


ArticulistA:
DesembArgADor José muiños Piñeiro Filho

Revista JuRídica • edição nº 15 127

de recurso, daí que, segundo noticiam os autos, apreendidos, na posse do adolescente, 
além do entorpecente, diversas armas e munição, conforme auto de apreensão de fls. 
43/48 - itens 000072/77, tudo no mesmo contexto fático da associação para a prática 
do tráfico de drogas, o que justifica o reconhecimento da causa de aumento da pena 
prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas, no ato análogo ao delito do artigo 35 
da Lei 11.343/2006. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FORMAÇÃO 
DE QUADRILHA OU BANDO - Inexiste nos autos prova concreta, no sentido de que 
o recorrente, juntamente com corréus Welston, Carlos, Clemilson, Daniel, Ricardo, 
Kauan, Jorge e Adirceu, se uniram, reiteradamente, para o fim de cometer vários ou-
tros crimes, além daqueles previstos nos artigos 33 e 35 c/c artigo 40, inciso IV, ambos 
da Lei de Drogas, não logrando bom êxito o “Parquet” em comprovar a participação 
deles em outros delitos, inexistindo diligência policial neste sentido, o que autoriza a 
absolvição do adolescente pela prática do ato infracional análogo ao delito do artigo 
288, Parágrafo Único, do Código Penal, em estrita observância aos princípios do “in 
dubio pro reo” e da presunção de inocência. DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. A 
aplicação de medida mais branda (liberdade assistida) vem ao encontro dos princípios 
que norteiam o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao visar o legislador o bem-estar 
do representado, afastando-o do meio pernicioso, que o mantém na senda do crime, 
e, ainda, das influências que o levaram a se envolver na prática de atos infracionais, 
a justificar a manutenção da internação. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO 

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 02/06/2016
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Apelação
Nº 0457153-30.2014.8.19.0001 
Des (a). José Roberto Lagranha Távora 
Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal

Réus primários, condenados em maio de 2015 a 09 anos e 04 meses de reclusão em 
regime fechado, e ao pagamento de 1.399 dias-multa - artigos 33, “caput”, e 35 c/c 40, 
VI (envolvimento de menor), todos da Lei 11.343/2006, em concurso material - trans-
portavam 14g de Cannabis Sativa L. e 20g de Cocaína. Primeiro apelante solto, em 
razão de ordem concedida por esta Corte em sede de “Habeas Corpus”, e o segundo, 
preso. INCONFORMISMO DA DEFESA DO 1ºAPELANTE, OBJETIVANDO: PRE-
LIMINARMENTE, a nulidade da sentença por: 1. Suposto cerceamento de defesa, 
aduzindo: 1.1. Ausência de pronunciamento sobre as teses defensivas trazidas em ale-
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gações finais. Rejeição. Embora necessário apreciar as teses ventiladas, despicienda a 
menção expressa a cada uma delas se, pela própria decisão, restar claro ter o julgador 
adotado posicionamento contrário. 1.2. “Error in judicando”, quando do indeferimen-
to de realização de prova pericial em um radiotransmissor. Desacolhimento. Não ob-
servância do artigo 55, §1º, da Lei de Entorpecentes - pleito formulado a desoras. A 
apresentação da defesa prévia configura o azo para tal, e o pleito figurou formulado 
em sede de AIJ. A defesa pondera tratar-se de quesitação complementar, e não prova 
pericial, pois esta restou produzida sem a sua participação, impossibilitando o con-
traditório ao tempo certo. Todavia, atender determinadas diligências fica ao prudente 
arbítrio do Juiz, competente para examinar a conveniência e a necessidade da mesma 
e, por consequência, à busca da verdade real, negando as desnecessárias ou meramen-
te protelatórias. 2. Impedimento do magistrado de piso, considerando a violação ao 
princípio do contraditório e da ampla defesa, pois se posicionava pela condenação, 
quando indeferiu o exame no radiotransmissor. Nenhum vício vislumbrado, pois a 
deliberação atacada restou devidamente fundamentada, inexistindo qualquer impar-
cialidade. A defesa buscou realizar evidência inócua, vez que deveras manuseado o 
aparelho comunicador, principalmente pela perícia ao analisar o seu funcionamento. 
Ademais, o acervo probatório restou apto para suprir qualquer dubiedade. Com efeito, 
nenhum ato será declarado nulo, se dele não resultar prejuízo para a acusação ou para 
defesa, a teor do artigo 563, do Código de Processo Penal. NO MÉRITO: 1. A absol-
vição pela suposta ausência de lastro probatório mínimo. Impossibilidade. Materiali-
dade consubstanciada no Registro de Ocorrência, autos de apreensão e laudos, prévio 
e definitivo, de exame da droga apreendida, e a autoria alicerçada no depoimento dos 
policiais - súmula 70 do TJR. Quanto ao art. 35 da Lei 11.343/2006, este dispositivo 
prescinde do “animus” de estabilidade e permanência para a sua caracterização, bem 
debuxada nos depoimentos dos agentes da lei. Ademais, a quantidade e a forma de 
acondicionamento do entorpecente, e a prisão ocorrida dentro de uma comunidade 
dominada pela facção “Comando Vermelho”, evidenciam o seu aperfeiçoamento. 2. A 
desclassificação para o uso de drogas. Inviabilidade. A natureza, a quantidade da subs-
tância arrecadada, bem como o local e as condições nas quais se desenvolveu a ação, 
caracterizam a finalidade de mercancia ilícita. O fato de o apelante eventualmente 
utilizar drogas não possui o condão de, por si só, afastar a possibilidade de se dedicar 
também ao comércio criminoso. 3. A desclassificação do delito de associação para o 
tráfico, para o previsto no artigo 37 da Lei de Drogas (“colaboração para o tráfico”). 
Inadmissibilidade. O comportamento previsto no referido dispositivo emoldura-se 
pela eventualidade, diferente da hipótese vertente. Aqui a função exercida pelo acusa-
do consistia em uma atividade da estrutura organizacional da facção criminosa “Co-
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mando Vermelho”, demonstrando, efetivamente, a sua ligação com outros indivíduos 
para o comércio ilícito. 4. A atenuante da menoridade. A pena-base restou estabele-
cida em base mínima, e a aludida circunstância não possui o condão de conduzi-la 
abaixo deste “quantum“ -   Súmula 231 do STJ. 5. A exclusão da causa de aumento do 
artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006 - a participação de menor. Adequada tal incidência, 
ante o inequívoco envolvimento do infante apreendido na venda ilícita de drogas. 6. 
O redutor do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006. As circunstâncias fáticas, a 
natureza e a quantidade do tóxico impedem a diminuição da sanção. Ademais, nas 
localidades comandadas por criminosos, impossível o comércio ilícito por pessoa não 
ligada a eles. 7. A fixação do regime aberto. Inviável a suavização, pois a reprimenda 
final foi fixada em patamar superior a 8 anos, impedindo a fixação do regime menos 
rigoroso para o cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, 
do Código Penal. 8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 
direitos. Não satisfeitos os requisitos legais - pena definitiva fixada acima de 4 anos de 
reclusão (artigo 44, inciso I, do CP). INCONFORMISMO DA DEFESA SOMENTE 
DO 2º APELANTE, OBJETIVANDO: PRELIMINARMENTE, a declaração de inép-
cia da denúncia. Rejeição. Certa a presença de todos os requisitos do art. 41 do CPP, 
constando a descrição típica dos fatos e do comportamento delituoso do paciente. A 
denúncia ofertada permite o exercício da ampla defesa. NO MÉRITO: 1. A absolvição 
pela suposta ausência de lastro probatório mínimo. Impossibilidade. No atinente ao 
tráfico, materialidade consubstanciada no Registro de Ocorrência, autos de apreensão 
e laudos, prévio e definitivo de exame da droga apreendida, e a autoria alicerçada no 
depoimento dos policiais - súmula 70 do TJRJ. Quanto ao art. 35 da Lei 11.343/2006, 
este dispositivo prescinde do “animus” de estabilidade e permanência para a sua ca-
racterização, bem debuxada nos depoimentos dos agentes da lei. Ademais, a quantida-
de e a forma de acondicionamento do entorpecente, e o fato de a prisão ocorrer dentro 
de uma comunidade dominada pela facção “Comando Vermelho”, evidencia o seu 
aperfeiçoamento. 2. O redutor do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006. Desca-
bimento. As circunstâncias fáticas do delito, a natureza, a quantidade da droga impe-
dem a diminuição da sanção. Ademais, nas localidades comandadas por criminosos, 
torna-se impossível o comércio ilícito por pessoa não ligada a eles. 3. A substituição da 
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossível, pois não satisfeitos os 
requisitos legais - pena definitiva fixada acima de 4 anos de reclusão (artigo 44, inciso 
I, do C.P.). RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Íntegra do Acordão - Data de Julgamento: 24/11/2015 

Íntegra do Acordão - Data de Julgamento: 08/03/2016

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/TJRJ-2/0457153-30.2014.8.19.0001.241115.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/TJRJ-2/0457153-30.2014.8.19.0001.080316.pdf
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Apelação
Nº 0055573-16.2014.8.19.0038 
Des (a). José Muiños Piñeiro Filho 
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal

EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA E CONDENAÇÃO PE-
LOS CRIMES DE ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 171, 
“CAPUT”, E 288, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL). A 
DEFESA TÉCNICA DO ACUSADO JOÃO BATISTA XAVIER PLEITEIA: A) AB-
SOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA; B) EM RELAÇÃO AO CRIME 
DE QUADRILHA, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PER-
MANÊNCIA COM O FIM DE COMETER CRIMES. A DEFESA TÉCNICA DO 
ACUSADO JOSÉ LAURO DA SILVA PLEITEIA: A) ABSOLVIÇÃO PELO CRIME 
DE QUADRILHA, EM RAZÃO DA NÃO COMPROVAÇÃO DO “ANIMUS” DOS 
ACUSADOS EM COMETER CRIMES; B) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA 
CONFISSÃO NA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTELIONATO. MANU-
TENÇÃO DO JUÍZO DE REPROVAÇÃO, QUANTO AO CRIME DE ESTELIO-
NATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACUSADOS QUE, 
EM COMUNHÃO DE AÇÕES E DESÍGNIOS, COM TAREFAS E ATUAÇÕES 
BEM DEFINIDAS, FRAUDARAM DOCUMENTO DA VÍTIMA E CONTRAÍ-
RAM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO NOME DESTA, ASSIM COMO ABRI-
RAM CONTA PARA SACAR, DE FORMA PARCELADA, OS VALORES. PRISÃO 
EM FLAGRANTE. PROVA ORAL HARMÔNICA E CONSISTENTE. ACUSADO 
JOSÉ LAURO QUE ALTERA SEU DEPOIMENTO EM JUÍZO, COM A CLARA 
TENTATIVA DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE DE SEU COMPARSA. IN-
VESTIGAÇÃO E DEPOIMENTOS A DEMONSTRAR A ATUAÇÃO CONJUNTA 
DOS ACUSADOS. CÂMERA DE SEGURANÇA DE ESTACIONAMENTO PRÓ-
XIMO A AGÊNCIA BANCÁRIA QUE FLAGRA A CHEGADA EM CONJUNTO 
DOS ACUSADOS. CRIME DE QUADRILHA OU BANDO. ABSOLVIÇÃO. FRA-
GILIDADE PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR OBJETIVA DO TIPO. 
NÃO COMPROVAÇÃO DO REAL ENVOLVIMENTO DE MAIS NENHUMA 
PESSOA NO CRIME DE ESTELIONATO, OU MESMO COM OS ACUSADOS EM 
UMA SUPOSTA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MENÇÃO À EXISTÊNCIA DE 
OUTRAS PESSOAS EM DEPOIMENTO COLHIDO EM SEDE POLICIAL, MAS 
NÃO RATIFICADO EM JUÍZO OU CONFIRMADO POR QUALQUER OUTRA 
PROVA. VÍNCULO ASSOCIATIVO DE FORMA PERMANENTE E ESTÁVEL 
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PARA O COMETIMENTO DE CRIMES INDETERMINADOS TAMBÉM NÃO 
COMPROVADO. DOSIMETRIA DO CRIME DE ESTELIONATO QUE NÃO ME-
RECE REFORMA. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. 

Íntegra do Acordão - Data de Julgamento: 23/02/2016
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Apelação
Nº 0019327-07.2013.8.19.0054
Des (a). Maria Angélica Guimarães Guerra Guedes 
Órgão Julgador: 7ª Câmara Criminal

APELAÇÕES CRIMINAIS. DELITOS DE ROUBO, RECEPTAÇÃO, RESIS-
TÊNCIA E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
APELO MINISTERIAL QUE PERSEGUE A CONDENAÇÃO, NOS TERMOS 
DA INICIAL ACUSATÓRIA. APELO DEFENSIVO QUE PUGNA PELO RE-
CONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE 
ROUBO, E A ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO E 
DE CORRUPÇÃO DE MENORES. 1 - Pleito absolutório quanto ao delito do 
artigo 180,  “caput”, do Código Penal, que não procede. A materialidade e a 
autoria restaram devidamente configuradas, conforme se depreende do auto de 
prisão em flagrante, e de apreensão de adolescente, do auto de apreensão e do 
registro de ocorrência do roubo de veículo Logan. Em que pese ter o acusado 
Sérgio negado, a todo tempo, o conhecimento da procedência ilícita do bem, 
não é verossímil que os apelantes, presos em flagrante dentro do automóvel rou-
bado, após trocar tiros com os policiais militares, não tivessem ciência de que o 
veículo era proveniente de crime. Dolo que se extrai das circunstâncias do crime 
e do comportamento dos agentes. 2 - Pleito absolutório quanto ao delito do ar-
tigo 244-B, da Lei 8.069/1990, que se acolhe. Com razão a defesa, considerando 
que as circunstâncias do fato em análise não são capazes de demonstrar que os 
acusados exerciam qualquer ascendência sobre o menor. Ademais, pelo que se 
extrai dos autos, todos os envolvidos regulavam a mesma idade, não se admitin-
do a condenação pela prática do injusto em comento, a título de culpa, e, em não 
havendo comprovação do dolo dos agentes, a absolvição é medida que se impõe. 
3 - Pleito ministerial pela condenação quanto ao crime do artigo 157, §3º, 2ª 
parte, c/c artigo 14, II, do Código Penal, que não se alberga. Laborou com acer-
to o magistrado sentenciante, ao reconhecer a prática do delito de resistência, 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/TJRJ/0055573-16.2014.8.19.0038.pdf
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em vez do latrocínio tentado. Isso porque, da leitura da inicial acusatória, bem 
como do depoimento prestado pelos policiais militares em juízo, depreende-se, 
sem qualquer dúvida, que não restou configurado o imputado latrocínio, tendo 
os agentes da lei afirmado que, durante a perseguição, houve troca de tiros, até 
que os acusados se renderam. Assim, é evidente que os disparos de arma de fogo 
efetuados no curso da perseguição policial buscavam obstar a prisão em flagran-
te, configurando, então, o crime de resistência, motivo pela qual resta mantida a 
condenação, nos exatos termos da sentença. 4 - Pleito ministerial que persegue 
a condenação quanto ao crime no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, 
que não prospera. Sabe-se que o delito de quadrilha ou bando é autônomo, e 
não se confunde com os crimes eventualmente praticados em grupo. “In casu”, 
é certo que os réus foram flagrados após a prática, em sequência, de quatro 
roubos. No entanto, não há nos autos, de fato, qualquer elemento capaz de com-
provar, de modo seguro, que os acusados estavam associados de forma estável 
e permanente para a prática reiterada de crimes, devendo, então, ser mantida a 
absolvição, em respeito ao princípio do “in dubio pro reo”. 5 - Condenação pela 
prática do delito do artigo 157, §2º, I e II, (quatro vezes), do Código Penal, que 
se mantém, tendo a defesa se insurgido apenas quanto ao não reconhecimento 
da continuidade delitiva. A materialidade e a autoria delitiva dos quatro crimes 
de roubo encontram-se devidamente comprovadas no auto de prisão em fla-
grante, e de apreensão de adolescente, dos autos de apreensão e de entrega dos 
objetos subtraídos, do auto de apreensão e dos laudos de exame nas armas de 
fogo e munição, e, por fim, na prova oral produzida em juízo, sob o manto das 
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 6 - Com razão a 
defesa, quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de 
roubo. Nota-se que o douto sentenciante aplicou, de forma equivocada, a regra 
de concurso formal entre os dois primeiros roubos e a regra de continuidade 
delitiva entre estes e as duas últimas subtrações. Consoante entendimento pre-
valente nas Cortes Superiores e hodiernamente adotado por este Colegiado, nas 
hipóteses de concorrência de espécies de concursos de crimes, “in casu”, formal 
e continuado, deve-se tê-los todos em continuidade. 7 - Dosimetria da pena 
modificada apenas quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva entre os 
roubos. Aplica-se a regra do parágrafo único do artigo 71 do Código Penal, que 
autoriza, no caso de delitos praticados com violência ou grave ameaça à pessoa e 
contra vítimas diversas, que a fração de aumento leve em conta, não só a quanti-
dade de injustos perpetrados, mas também as circunstâncias em que os mesmos 
se deram, aumentando-se, então, em dobro, a pena de um dos roubos, haja vista 
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serem idênticas. 8 - Regime prisional fechado para o início do cumprimento 
da pena que se mantém, nos termos do artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal. 9 
- RECURSO MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, E RECURSO 
DEFENSIVO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 16/02/2016 

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 19/07/2016
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Apelação
Nº 0019527-10.2013.8.19.0023 
Des (a). Luiz Noronha Dantas 
Órgão Julgador: 6ª Câmara Criminal 

APELAÇÃO CRIMINAL - PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DE TAL DESIDERA-
TO, AMBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLES-
CENTE - EPISÓDIO OCORRIDO NO BAIRRO SOSSEGO, COMARCA DE 
ITABORAÍ - INCONFORMISMO DEFENSIVO DE AMBOS OS RECORREN-
TES, PLEITEANDO A DECRETAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO, QUANTO A AM-
BOS OS DELITOS, AO ARGUMENTO DE PRECARIEDADE PROBATÓRIA, 
RESSALTANDO A INCOMPROVAÇÃO DO ELEMENTO TEMPORAL AFE-
TO À CARACTERIZAÇÃO DO DELITO ASSOCIATIVO ESPECIAL, OU, AL-
TERNATIVAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRI-
ME DE POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO, OU AINDA, O 
DESCARTE DA MAJORANTE AFETA AO ENVOLVIMENTO DE ADOLES-
CENTE, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DO REDUTOR ESPÉCIFICO DA 
MATÉRIA EM SEU GRAU MÁXIMO - PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES 
RECURSAIS – “NO DIA 01/08/2013, POR VOLTA DAS 16H, NA RUA CASI-
MIRO DE ABREU, S/N, BAIRRO SOSSEGO, NESTA COMARCA, OS DENUN-
CIADOS, CONSCIENTE E VOLUNTARIAMENTE, EM COMUNHÃO DE 
DESÍGNIOS COM O ADOLESCENTE [NOME SUPRIMIDO] GUARDAVAM 
E TRAZIAM CONSIGO, PARA FINS DE TRAFICÂNCIA, O MATERIAL EN-
TORPECENTE DESCRITO NO LAUDO PRÉVIO DE FL. 19, QUAL SEJA, 
18,3G (DEZOITO GRAMAS E TRÊS DECIGRAMAS) DE “CANABIS SATIVA”, 
POPULARMENTE CONHECIDA COMO MACONHA, PICADA E ACONDI-
CIONADA EM 08 PEQUENAS EMBALAGENS PLÁSTICAS INCOLORES, FE-
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CHADAS POR GRAMPOS METÁLICOS, ALÉM DE 25,7G (VINTE E CINCO 
GRAMAS E SETE DECIGRAMAS) DE CLORIDRATO DE COCAÍNA, ACON-
DICIONADOS EM SETENTA E UM PEQUENOS TUBOS PLÁSTICOS INCO-
LORES, INSERIDOS, INDIVIDUALMENTE, EM PEQUENAS EMBALAGENS 
PLÁSTICAS INCOLORES, FECHADAS POR GRAMPOS METÁLICOS, E PE-
QUENOS SEGMENTOS DE PAPEL NA COR PRETA, SEM AUTORIZAÇÃO E 
EM DESACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS E REGULAMENTA-
RES. POLICIAIS MILITARES, EM PATRULHAMENTO NO LOCAL DOS FA-
TOS, CONHECIDO COMO LOCAL DE VENDA DE DROGAS, AVISTARAM 
UM GRUPO DE 04 ELEMENTOS, DOIS (SIC) QUAIS 03 SEGURAVAM SA-
COS PLÁSTICOS PRETOS NAS MÃOS, TENDO OS ABORDADO, OPORTU-
NIDADE EM QUE ENCONTRARAM, EM PODER DO DENUNCIADOS, O 
MATERIAL ENTORPECENTE ACIMA DESCRITO, ALÉM DE R$ 25 (VINTE 
E CINCO REAIS) EM ESPÉCIE E UM TELEFONE CELULAR TV MOBILE 
COR ROSA. TENDO EM VISTA A NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTOR-
PECENTE, A FORMA DE SEU ACONDICIONAMENTO, E AS CIRCUNS-
TÂNCIAS EM QUE SE DERAM AS PRISÕES, CONCLUI-SE QUE OS DE-
NUNCIADOS, CONSCIENTE E VOLUNTARIAMENTE, GUARDAVAM E 
TRAZIAM CONSIGO AS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ACIMA DES-
CRITAS, PARA FINS DE TRAFICÂNCIA. RESSALTE-SE QUE, NA OCASIÃO 
DA PRISÃO, OS DENUNCIADOS CONFESSARAM PARA OS MILICIANOS 
QUE OS ENTORPECENTES MENCIONADOS SE DESTINAVAM À VENDA, 
TENDO O PRIMEIRO DENUNCIADO AFIRMADO SER O ‘GERENTE GE-
RAL’ DO TRÁFICO NA LOCALIDADE, E O SEGUNDO DENUNCIADO AS-
SEVEROU SER O ‘GERENTE DO PÓ’. ASSIM, EM DATA E HORÁRIOS DE 
INÍCIO QUE NÃO PODEM SER PRECISADOS, MAS CERTAMENTE ATÉ O 
DIA 1° DE AGOSTO DE 2013, NOTADAMENTE, NO BAIRRO SOSSEGO, 
NESTA COMARCA, OS DENUNCIADOS, DE FORMA LIVRE E CONSCIEN-
TE, EM COMUNHÃO DE AÇÕES E DESÍGNIOS ENTRE SI, ASSOCIARAM-
SE, DE FORMA ESTÁVEL E PERMANENTE, PARA O FIM DE PRATICAR, 
REITERADAMENTE OU NÃO, O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECEN-
TES. DESTA FORMA, EM SENDO OBJETIVA E SUBJETIVAMENTE TÍPICAS 
AS CONDUTAS DESCRITAS, ESTÃO OS DENUNCIADOS INCURSOS NAS 
SANÇÕES DO ARTIGO 33 E 35 C/C 40, VI, DA LEI 11.343/2006.”. - NARRA-
TIVA QUE SE APRESENTA IMPRECISA E DESPROVIDA DA IMPRESCIN-
DÍVEL PORMENORIZAÇÃO DOS NECESSÁRIOS ELEMENTOS CONCRE-
TOS, AFETOS ÀS CONDUTAS IMPUTADAS AOS IMPLICADOS, O QUE, 
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EM SE TRATANDO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, IM-
PRESCINDE DA DEVIDA E INDIVUDUALIZADA IDENTIFICAÇÃO QUAN-
TO À QUANTIDADE, QUALIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO 
DO MATERIAL ILÍCITO, SUPOSTAMENTE TRAZIDO POR CADA UM DOS 
RECORRENTES - AO CONTRÁRIO DISSO, TEM-SE POR INDICADO UM 
MONTANTE TOTAL DE ESTUPEFACIENTES, O QUAL TERIA SIDO ARRE-
CADADO, NÃO SÓ COM RODRIGO E JONAS, MAS TAMBÉM COM O ADO-
LESCENTE QUE ESTARIA NA COMPANHIA DAQUELES, O QUE SE CON-
FIGURA COMO UMA NARRATIVA IMPRECISA, LACÔNICA E 
AMPLAMENTE GENÉRICA - QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA 
A PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES, A VESTIBULAR DEIXOU 
DE INDIVIDUALIZAR A CONDUTA DESENVOLVIDA POR CADA UM DOS 
RECORRENTES, E QUE PUDESSE CARACTERIZAR A PRÁTICA DE TAL 
INFRAÇÃO PENAL EM SI, COMO TAMBÉM DEIXOU DE APONTAR OS SU-
PORTES FÁTICOS ESPECÍFICOS AO ATENDIMENTO DO LAPSO TEMPO-
RAL RECLAMADO À ATUAÇÃO SUCESSIVA, HABITUAL E CONTINUADA 
DE CONDUTA QUE SE ENQUADRASSE EM TAL MODELO TÍPICO, ESTA-
BELECENDO UM ABSOLUTO VÁCUO IMPUTACIONAL A RESPEITO - RE-
ALIDADE QUE VEM SE TORNANDO CORRIQUEIRA E CONSISTENTE EM 
DETERMINADO INDIVÍDUO VIR A SER DENUNCIADO COMO PERPE-
TRADOR DESTA FIGURA DELITIVA, MAS SEM QUE TAL COMPORTA-
MENTO TENHA SIDO OBJETO DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO INQUISITO-
RIAL, MAS SIMPLESMENTE CALCADO NO FATO DE TER SIDO AQUELE 
DETIDO PORQUE SUPOSTAMENTE ATRELADO À PRÁTICA DA ILÍCITA 
MERCANCIA E, EVENTUALMENTE, NA COMPANHIA DE TERCEIROS, 
IMPUTÁVEIS E/OU INIMPUTÁVEIS - OFERECIMENTO DE UMA “IMPU-
TAÇÃO CASADA”, PORQUANTO O “DOMINUS LITIS”, TENDO ATRIBUÍ-
DO A ALGUÉM A REALIZAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPE-
CENTES, E DE FORMA INCOMPLETA E IMPRESTÁVEL AO PRETENDIDO 
FIM, BUSCOU A ISTO ATRELAR A PRÁTICA DO CORRESPONDENTE DE-
LITO ASSOCIATIVO, MAS SEM QUE, PARA TANTO, POSSUÍSSE A MÍNI-
MA E IMPRESCINDÍVEL INDICAÇÃO QUANTO À PRESENÇA DOS ELE-
MENTOS BASILARES E NORTEADORES DA TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA 
EM COMENTO - VIGÊNCIA DO SISTEMA ACUSATÓRIO, EM QUE A DE-
NÚNCIA SE CONFIGURA EM PEÇA NODAL DA IMPUTAÇÃO E EM LI-
NHA CONDUTORA DE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, BEM COMO 
FONTE SENTENCIAL PRIMÁRIA, O QUE CONFERE AO “DOMINUS LITIS” 
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A OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAR, EXPRESSA E CLARAMENTE, AS 
BASES CONCRETAS SOBRE AS QUAIS CONSTRUIU SUA “OPINIO DELIC-
TI’, E CERTO É QUE, EM ASSIM NÃO SENDO, TEM-SE, INVARIAVELMEN-
TE, A VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAL-
MENTE ASSEGURADOS E AFETOS AO INDIVÍDUO QUE ESTEJA SENDO 
PENALMENTE PROCESSADO, E QUE TEM COMO UM DE SEUS DIREITOS 
O AMPLO E INTEGRAL CONHECIMENTO DA DELIMITAÇÃO DA HIPÓ-
TESE FÁTICA, A PARTIR DA QUAL LHE FOI ATRIBUÍDA A PRÁTICA DE 
UMA CONDUTA TÍPICA, DE MOLDE A SE PERMITIR O DESEMPENHO 
DO MISTER DEFENSIVO, COM O RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLI-
TUDE DO EXERCÍCIO DESTE DIREITO E DO CONTRADITÓRIO, E, POR 
DERIVAÇÃO, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - EM SE TRATANDO DE 
INADEQUADA ATUAÇÃO MINISTERIAL, MATERIALIZADA NO OFERE-
CIMENTO DE UMA INICIAL QUE SE MOSTRE EM DESALINHO COM TAIS 
PRIMADOS, O QUE SE TEM CRISTALIZADA É A INCIDÊNCIA DE UMA 
NULIDADE ABSOLUTA, A QUAL HÁ DE SER DECLARADA A QUALQUER 
TEMPO E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO, INDEPENDENTEMEN-
TE DE ARGUIÇÃO DE QUALQUER DAS PARTES, OU, MENOS AINDA, DE 
COMPROVAÇÃO DE CONCRETO PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELA 
PARTE QUE A ARGUI, NA EXATA MEDIDA EM QUE ESTE SE MOSTRA 
FLAGRANTE E INAFASTÁVEL - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - VI-
GÊNCIA DE UMA ÓTICA GARANTISTA, COMO SALVAGUARDA CONSTI-
TUCIONAL NA DEFINIÇÃO DOS LIMITES DA FUNÇÃO ESTATAL ACUSA-
TÓRIA, ALTERANDO AQUELA VETUSTA, ARROGANTE E TRUCULENTA 
VISÃO, DESEMPENHO ESTE EXERCIDO PELO MESMO ÓRGÃO A QUEM 
COMPETE FISCALIZAR O RESPEITO AOS PRINCÍPIOS ASSEGURADOS 
PELA CARTA MAGNA, E QUE DIZEM RESPEITO A DIREITOS SOCIAIS E 
INDIVIDUAIS, OS QUAIS NÃO ADMITEM QUALQUER RELATIVIZAÇÃO, 
DISPONIBILIZAÇÃO OU PONDERAÇÃO, NÃO SE PODENDO SIMPLES-
MENTE TRANSFERIR A UM RÉU O ÔNUS DE SE DEFENDER DE UMA 
ACUSAÇÃO, POUCO IMPORTANDO SE ESTA GUARDA EM SI O CUMPRI-
MENTO AOS REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS DE SUA VALIDADE - 
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS E DOUTRINÁRIOS QUE MOSTRAM 
A CRESCENTE ONDA DO PENSAMENTO JURÍDICO, NO SENTIDO DE 
OBSTACULIZAR A MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DE INADEQUADA IM-
PUTAÇÃO E DOS SEUS NEFASTOS REFLEXOS, PRECIPUAMENTE SOBRE 
A AMPLITUDE DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA - DEBATE QUE 
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GRAVITA EM TORNO DE DIREITO INDISPONÍVEL, QUE É O DIREITO DE 
DEFESA, INADMITINDO-SE QUE SE VENHA A PRESUMIR A AUSÊNCIA 
DE MÁCULA A ESTA, TÃO SOMENTE PORQUANTO IMPLICADO OU A 
SUA DEFESA TÉCNICA TENHAM SE MANTIDO SILENTES QUANTO À 
PERSPECTIVA DE OCORRÊNCIA DE QUALQUER VIOLAÇÃO, OU ATÉ 
MESMO TENHAM EXPRESSAMENTE SE MANIFESTADO, NO SENTIDO 
DE DISPENSAR O EXERCÍCIO DE QUALQUER ATO QUE ESTEVE ACO-
BERTADO PELO MANTO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA, TOR-
NANDO NULA DE PLENO DIREITO QUALQUER DECLARAÇÃO CON-
TRÁRIA AO SEU DESENVOLVIMENTO - EM SE TRATANDO DE VIGÊNCIA 
DO SISTEMA ACUSATÓRIO, A FUNÇÃO PRECÍPUA DO MAGISTRADO É 
DE RECONHECER E DE PRESERVAR DIREITOS E GARANTIAS CONSTI-
TUCIONAIS, O QUE, EM ÂMBITO DO PROCESSO PENAL, HÁ DE SE DE-
SENVOLVER, INDEPENDENTE DA MANIFESTAÇÃO DE QUALQUER DAS 
PARTES - PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DA CORTE MAIOR, MANI-
FESTANDO QUE “OS CASOS DE RECEBIMENTO DE DENÚNCIAS FORTE-
MENTE INEPTAS POR JUÍZES E TRIBUNAIS TRADUZEM CASO DE TÍPI-
CA COVARDIA INSTITUCIONAL.”. - PROVIMENTO DOS APELOS 
DEFENSIVOS.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 14/10/2014

nnnnnn

Apelação
Nº 0148477-55.2003.8.19.0001 
Des (a). Mônica Tolledo de Oliveira 
Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal

Apelação. Tribunal do Júri. Homicídio duplamente qualificado e Latrocínio. Re-
curso defensivo postulando a absolvição sumária, posto que se trata de denúncia 
genérica, onde a mesma não foi capaz de descrever qual a participação do réu 
nos crimes em tela, e, alternativamente, a absolvição, sob o manto do “in dubio 
pro reo”, na medida em que a decisão dos jurados é manifestamente contrária 
à prova dos autos. Peça acusatória de acordo com as regras do art. 41 do CPP, 
possibilitando a elucidação dos fatos e garantindo o pleno exercício do con-
traditório e da ampla defesa. Não há que se falar em decisão manifestamente 
contrária à prova dos autos, na medida em que, havendo duas versões (negativa 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/TJRJ/0019527-10.2013.8.19.0023.pdf
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de autoria e “animus necandi”), os jurados optam por esta última, amparados na 
prova oral, produzida sob o crivo do contraditório. Desprovimento do recurso.

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 11/11/2014
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Apelação
Nº 0011371-44.2007.8.19.0055 
Des (a). Leony Maria Grivet Pinho 
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal 

Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. Quadrilha ou bando. Condenação. Defesa 
que reclama a não configuração do crime em questão, pela falta do critério obje-
tivo - número mínimo de integrantes. Absolvição. IMPOSSIBILIDADE. Inicial 
oferecida, em face de apenas três personagens. Comprovação da participação 
de outras duas pessoas na empreitada criminosa, durante a instrução. Apelante 
Flavio que, de início, atribuiu a “Bicuda” e a “Malvadeza” o homicídio praticado 
contra o Cabo Quaresma, uma das vítimas do bando, mas em juízo passou a 
afirmar que ambos seriam seus comparsas Alex e Juliano. Evidenciado que tudo 
não passou de uma tese defensiva criada com o fim de desqualificar o crime de 
quadrilha. Verificado tratar-se de Marcelo, irmão de Flávio, e Vitor. Apelante 
Juliano que esclareceu, “com certeza”, que “Bicuda” e “Malvadeza” seriam alcu-
nhas de Victor e Marcelo. Informações sobre o envolvimento de ambos no gru-
po repetidas por Juliano, em interrogatório prestado em audiência realizada na 
Justiça Militar da União. Alex, também ouvido em audiência na Justiça Militar 
da União, que esclarece que o fato de Flávio lhe atribuir responsabilidade pelo 
homicídio de Quaresma, seria uma maneira de “(...) amenizar a situação de seu 
irmão, Marcelo; que Bicudo e Malvadeza na verdade são apelidos de Marcelo 
e Vitor; (...)”. Inegável a participação de mais dois agentes, afastando qualquer 
possibilidade de se considerar atípica a conduta dos apelantes. Alegação defen-
siva de fragilidade do acervo probatório, quanto ao ânimo associativo estável, 
constante e permanente. INVIABILIDADE. Provas dos autos de que não se tra-
tava de um concurso eventual de pessoas, mas uma reunião criminosa de caráter 
relativamente duradouro. Claramente demonstrado que a finalidade do bando 
era a prática constante e reiterada de uma série de infrações penais, conforme 
as investigações terminaram por comprovar. Mosaico probatório, no que tange 
à associação, que é firme e seguro. Depoimentos dos policiais que participa-

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/TJRJ-2/0148477-55.2003.8.19.0001.pdf
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ram das investigações, que revelam a familiarização dos acusados entre si e sua 
organização na divisão de tarefas. Prova oral produzida em juízo, sob o crivo 
do contraditório, assim como os objetos apreendidos em poder dos acusados 
presos em flagrante, que denotam, sem sombra de dúvidas, a associação do ban-
do de forma permanente e estável para o cometimento de crimes. Dosimetria. 
Redução da pena-base ao mínimo legal. DESCABIMENTO. Magistrado que in-
correu em equívoco. Decisão pela condenação dos recorrentes por infração ao 
art. 288, parágrafo único do CP, cuja pena é aplicada em dobro daquela prevista 
para o “caput”, ou seja, de dois a seis anos. Cálculo correto da pena na 1ª fase 
que deveria partir do mínimo - 2 anos – e, sobre esse montante, aplicar a majo-
ração que julgasse suficiente. Decreto condenatório que, na verdade, não trouxe 
qualquer aumento da pena-base, muito embora o douto magistrado expressasse 
desejo em fazê-lo. Ausência de recurso do Ministério Público que impede qual-
quer aumento da pena dos recorrentes, ainda que houvesse confirmação de que 
cabível alguma majoração. Participação de menor importância. Aplicação da 
causa geral de diminuição de pena, pelo percentual máximo permitido de 1/3. 
IMPROCEDÊNCIA. Evidenciado nos autos que, na divisão de tarefas na organi-
zação da quadrilha, não cabia ao apelante apenas conduzir o veículo do bando. 
Apelante que, por fazer parte da corporação da Marinha, juntamente com Flá-
vio, também tinha acesso às fichas cadastrais, e com este, participava da escolha 
das pretensas vítimas. Recorrente que, por vezes, auxiliava na fiscalização das 
vítimas encarceradas, além de, em diversas ocasiões, dirigir outro veículo de sua 
propriedade, dando cobertura aos demais. Sentença guerreada que se mostra 
inatacável, com sólidos fundamentos que os recorrentes não lograram êxito em 
infirmar. RECURSOS DESPROVIDOS. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 14/09/2010

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/TJRJ-2/0011371-44.2007.8.19.0055.pdf
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Apelação Crime 
Nº 70070401229 
Relator: Rosaura Marques Borba
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALI-
DADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO 
DA CONDENAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO DEMONSTRA-
DA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. REGIME FECHADO MANTI-
DO. A prova contida no feito autoriza a manutenção da condenação dos réus 
por tráfico de drogas. Autoria e materialidade comprovadas. Quando da apro-
ximação policial, em local conhecido pela venda de entorpecente, os acusados 
empreenderam fuga, tendo sido posteriormente detidos, juntamente com usuá-
rio que indicou onde havia adquirido o estupefaciente, apontando característi-
cas do vendedor. Na posse dos réus foram apreendidas 14 (quatorze) buchas de 
cocaína e 02 (duas) pedras de “crack”, além de R$100,00 (cem reais) em dinheiro 
trocado, evidenciando a participação de todos com o comércio de drogas. Des-
necessário o flagrante dos acusados no ato do comércio de drogas, pois o art.33, 
da Lei 11.343/2006, apresenta diversas condutas que caracterizam o crime de 
tráfico de entorpecentes. Descabido o pedido de desclassificação para o ilícito 
do art.28 da Lei de Drogas, pois as provas trazidas aos autos conduzem à certeza 
necessária de que os réus praticaram o crime de tráfico de drogas. No entanto, 
inexistem elementos suficientes a comprovar o ânimo associativo dos acusados, 
uma vez que não restou demonstrada a vinculação subjetiva dos indivíduos e es-
tabilidade capazes de indicarem a existência de entidade criminosa. Pena corpo-
ral e pecuniária redimensionadas. Descabia a substituição da pena privativa de 
liberdade por restritivas de direito, diante do “quantum” de pena fixado. Regime 
fechado mantido, diante das peculiaridades do caso em tela. Vencida a Relatora 
que provia os recursos em maior extensão. Voto da maioria, no sentido de afas-
tar a redutora do corréu I.A.S. Isso porque este foi recentemente condenado por 
delito de porte de arma, conforme Certidão de Antecedentes Criminais, eviden-
ciando sua habitualidade ao mundo do crime. DERAM PARCIAL PROVIMEN-
TO AO APELO. POR MAIORIA. (Apelação Crime nº 70070401229, Segunda 
Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, 
julgado em 27/10/2016).

Inteiro Teor - Data de Julgamento: 27/10/2016

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/TJRS/70070401229.pdf
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Apelação Crime 
Nº 70067109918 
Relator: Isabel de Borba Lucas
Órgão Julgador: Oitava Câmara Criminal 

EMENTA: APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO 
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES (DUAS 
VEZES). FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA. REDAÇÃO ANTERIOR DO 
ART. 288 DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSU-
AL. ART.212 DO CPP. REJEIÇÃO. O art. 212 do CPP, com a redação dada pela Lei 
nº 11.680/08, permite que as partes façam perguntas diretamente aos que são ouvi-
dos em audiência. Porém, tal faculdade não retirou do juiz a possibilidade de tam-
bém questioná-los. MÉRITO. 1º FATO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMA-
DA. DECRETO ABSOLUTÓRIO REFORMADO. A materialidade e a autoria são 
incontroversas, frente à prova angariada aos autos, no sentido da existência de uma 
associação criminosa, extremamente articulada, cujo objetivo era cometer crimes, 
estando os réus GEISON, TIAGO MATIAS DOS SANTOS, GEOVANE, TIAGO 
DA SILVA MATOS E CHARLES inseridos nesta quadrilha. Ademais, o crime de 
formação de quadrilha não exige que todos os integrantes tenham praticado reitera-
damente fatos criminosos. Consuma-se o crime no momento em que mais de três 
agentes (redação vigente à época dos fatos) reúnem-se, com o intuito da prática 
permanente de delitos, dando início a essa atividade criminosa, como no caso dos 
autos. A estabilidade da associação, nos casos em que acaba desmantelada, quando 
da prática dos primeiros crimes orquestrados, deve ser aferida a partir da sua estru-
tura e organização, evidenciada, “in casu”, pelas provas dos autos. Ademais, eviden-
ciado o uso de armamento, pela quadrilha, diante dos delitos por ela orquestrados, 
todos com utilização de arma de fogo. 2º FATO. ROUBO MAJORADO PELO EM-
PREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA, 
QUANTO A TIAGO DA SILVA DE MATOS. DECRETO ABSOLUTÓRIO REFOR-
MADO, QUANTO AOS RÉUS GEOVANE E HENRIQUE. MANUTENÇÃO DA 
ABSOLVIÇÃO, QUANTO A CHARLES. A materialidade e a autoria restaram sufi-
cientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. Embora os réus GEO-
VANE e TIAGO DA SILVA MATOS neguem a autoria delitiva, foram reconhecidos, 
tanto em sede policial, como em juízo, pelas vítimas Ivo e Sueli, como os dois agen-
tes que, empunhando arma de fogo, adentraram na residência e subtraíram os bens 
narrados na denúncia. Ainda que GEOVANE tenha mencionado que se encontrava 
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em uma festa em sua residência, trazendo aos autos prova testemunhal, não logrou 
êxito em comprovar tal alegação, em especial diante das contradições existentes em 
seus depoimentos. Ademais, em casos como estes, a palavra da vítima assume espe-
cial relevo. Por outro lado, ainda que HENRIQUE não tenha adentrado na residên-
cia, foi quem forneceu todas as informações referentes à rotina, ao trabalho, às eco-
nomias, e às pessoas que integravam a família Benatti, concorrendo, desta maneira, 
para o delito, como confessado por ele, ainda que parcialmente. 3º FATO. ROUBO 
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMAS E CONCURSO DE AGENTES. CON-
DENAÇÃO DE TIAGO DA SILVA DE MATOS, TIAGO MATIAS DOS SANTOS, 
GEISON ROSIN E ELIZANDRO DA SILVA. REFORMADO QUANTO A HENRI-
QUE. A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pela prova 
produzida nos autos. Os réus ELIZANDRO, TIAGO DA SILVA DE MATOS e TIA-
GO MATIAS DOS SANTOS confessaram o cometimento do delito, o que foi corro-
borado pelo reconhecimento efetuado pelas vítimas. Ainda que GEISON não tenha 
sido reconhecido, porquanto não adentrou na residência, ficou clara sua participa-
ção no evento, diante dos depoimentos de TIAGO MATIAS SANTOS e de HENRI-
QUE, corroboradas pelas imagens das câmeras de segurança do local, dando conta 
de que os réus foram levados até lá no veículo de propriedade de GEISON, oportu-
nidade em que ELIZANDRO, e os dois TIAGO adentraram na residência, não ha-
vendo a possibilidade de TIAGO MATIAS estar dirigindo tal automóvel. Outros-
sim, ainda que HENRIQUE não tenha adentrado na residência, foi quem seguiu 
fornecendo todas as informações referentes à família Benatti, concorrendo, desta 
maneira, para o delito, como confessado por ele, ainda que parcialmente. PARTICI-
PAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TESE DEFENSIVA NÃO CONFIGURA-
DA. A participação de menor importância não se configurou, porque contribuiu o 
acusado TIAGO MATIAS DOS SANTOS também para a realização do elemento 
nuclear do tipo incriminado, sendo coautor, e sabido é que a causa de diminuição 
em questão não se destina a estes, reservando-se à atividade acessória do partícipe, 
que concorre de forma tênue para o crime. DELAÇÃO PREMIADA. INAPL confis-
são espontânea, atenuante da pena, efetivamente realizada por HENRIQUE, com 
delação premiada, que constitui causa especial de diminuição da pena, reservada 
para casos especiais de efetiva contribuição com as investigações criminais e nos 
casos previstos em lei, onde não se enquadra o presente caso. PENA. DOSIME-
TRIA. REDIMENSIONAMENTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU TIAGO DA SILVA MATOS (MENOR 
À ÉPOCA DOS FATOS), EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO FATO DESCRITO NA 
DENÚNCIA (FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA). RÉU TIAGO MATIAS 
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DOS SANTOS: 1º fato - Formação de quadrilha armada – condenação. A basilar vai 
fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão. Na segunda fase, reconhecida 
a atenuante da confissão espontânea, ainda que somente em sede policial, a pena vai 
reduzida ao mínimo legal. Por fim, reconhecida a majorante da associação crimino-
sa armada, a pena foi elevada em 1/3, perfazendo a definitiva de 01 (um) ano e 04 
(quatro) meses de reclusão. 3º fato - Roubo duplamente majorado A basilar vai re-
duzida para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Na segunda fase, reco-
nhecida a atenuante da confissão espontânea, a reprimenda foi reduzida, correta-
mente, em 06 (seis) meses, perfazendo a provisória de 04 (quatro) anos e 02 (dois) 
meses de reclusão. Na terceira fase, diante das majorantes do emprego de arma e 
concurso de agentes, a pena foi redimensionada em ½, “in casu”, restando definitiva 
em 06 anos de reclusão. A pena de multa vai reduzida para 20 (vinte) dias-multa, à 
razão unitária mínima legal. Finalmente, diante do concurso material entre os deli-
tos, a pena totaliza 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em 
regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b, do CP. RÉU TIAGO DA SILVA 
MATOS: 1º fato - Formação de quadrilha armada - condenação A basilar vai fixada 
em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão. Na segunda fase, presente a atenuante 
menoridade (à época do delito), reduzo a pena ao mínimo legal. Por fim, reconhe-
cida a majorante da associação criminosa armada, a pena foi elevada em 1/3, perfa-
zendo a definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. Considerando o 
transcurso de mais de dois anos entre a data da intimação do Ministério Público 
(primeiro ato de publicidade da sentença condenatória - que interrompe a prescri-
ção também quanto a este fato, nos termos do art. 117,§1º, “in fine”, diante da cone-
xão dos crimes), datada de 17/07/01, e a presente data, considerando a menoridade 
do réu, à época dos fatos, impõe-se reconhecer a prescrição intercorrente, por força 
do disposto no artigo 109, V, c/c o artigo 110, §1º, 115, e com o artigo 117, §1º, “in 
fine”, todos do Código Penal. 2º fato - Roubo duplamente majorado A basilar vai 
reduzida para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Na segunda fase, reco-
nhecida a atenuante da menoridade, a reprimenda foi reduzida, corretamente, e 
provisória de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Na terceira fase, diante 
das majorantes do emprego de arma e concurso de agentes, a pena foi redimensio-
nada em 5/12, índice modificado por esta Corte, frente ao caso concreto, restando 
definitiva em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão. A 
pena de multa vai reduzida para 20 (vinte) dias-multa, à razão unitária mínima le-
gal. 3º fato - Roubo duplamente majorado. A basilar vai reduzida para 05 (cinco) 
anos de reclusão. A seguir, diante das atenuantes da confissão espontânea e da me-
noridade, é mantida a redução de um ano, perfazendo a provisória de 04 (quatro) 
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anos de reclusão. Na terceira fase, diante das majorantes do emprego de arma e 
concurso de agentes, a pena foi redimensionada em ½, diante do caso concreto, 
tornando-se definitiva em 06 (seis) anos de reclusão. A pena de multa é reduzida 
para 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão unitária mínima legal. Finalmente, dian-
te do concurso material entre os delitos, a pena totaliza 11 (onze) anos, 10 (dez) 
meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa, a 
ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP, 
ainda que detraído o período em que restou segregado provisoriamente, nos termos 
do art. 387, §2º, do CPP. RÉU GEISON ROSIN: 1º fato - Formação de quadrilha 
armada – condenação. A basilar vai fixada no mínimo legal. Na terceira fase, asso-
ciação criminosa armada, a pena foi elevada em 1/3, perfazendo a definitiva de 01 
(um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão. 3º fato - Roubo duplamente majorado. A 
basilar vai reduzida para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Na terceira 
fase, diante das majorantes do emprego de arma e concurso de agentes, a pena foi 
redimensionada em ½, “in casu”, tornando-se definitiva em 07 (sete) anos de reclu-
são. A pena de multa é reduzida para 20 (vinte) dias-multa, à razão unitária mínima 
legal. Finalmente, diante do concurso material entre os delitos, a pena totaliza 08 
(oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (trinta) dias-multa. Considerando 
que o réu foi segregado provisoriamente mais de quatro meses, nos termos do art. 
387, §2º, do CPP, o regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto, nos ter-
mos do art. 33, §2º, “b”, do CP. RÉU ELIZANDRO DA SILVA: 3º fato - Roubo du-
plamente majorado. A basilar é reduzida para 05 (cinco) de reclusão. Em seguida, o 
magistrado “a quo” reconheceu, acertadamente, a agravante da reincidência, assim 
como a atenuante da confissão espontânea, compensando-as, de modo que a basilar 
tornou-se a pena provisória, em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser 
cumprida em regime inicialmente fechado, conforme comando sentencial, diante 
da reincidência, nos termos do art. 33, §2º, “a” e “b”, ainda que detraído o período 
em que permaneceu segregado provisoriamente. A pena de multa vai reduzida para 
25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão unitária mínima legal. RÉU HENRIQUE 
MARTINS HAMPEL: 2º fato - Roubo duplamente majorado – condenação. A basi-
lar vai fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Na segunda fase, 
reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a reprimenda vai reduzida para o 
mínimo legal. Na terceira fase, diante das majorantes do emprego de arma e concur-
so de agentes, a pena foi redimensionada em 5/12, frente ao caso concreto, tornan-
do-se definitiva em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão. A pena de multa é 
fixada em 20 (vinte) dias-multa, à razão unitária mínima legal. 3º fato - Roubo du-
plamente majorado – condenação. A basilar vai fixada em 05 (cinco) de reclusão. A 
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seguir, diante da atenuante da confissão espontânea, é reduzida para 04 (quatro) 
anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Na terceira fase, diante das majorantes do em-
prego de arma e concurso de agentes, a pena foi redimensionada em ½, diante do 
caso concreto, tornando-se definitiva em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 
A pena de multa vai reduzida para 25 (vinte e cinco) dias-multa, à razão unitária 
mínima legal. Finalmente, diante do concurso material entre os delitos, a pena tota-
liza 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa. O 
regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, 
do CP. RÉU GEOVANE DOS SANTOS CARPINSKI: 1º fato - Formação de quadri-
lha armada – condenação. A basilar é “fix fase”; reconhecida a majorante da associa-
ção criminosa armada, a pena foi elevada em 1/3, perfazendo a definitiva de 01 (um) 
ano e 04 (quatro) meses de reclusão. 2º fato - Roubo duplamente majorado – conde-
nação. A basilar vai fixada em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Na 
terceira fase, diante das majorantes do emprego de arma e concurso de agentes, a 
pena foi redimensionada em 5/12, frente ao caso concreto, tornando-se definitiva 
em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão. A pena de multa vai 
fixada em 15 (quinze) dias-multa, à razão unitária mínima legal. Finalmente, diante 
do concurso material entre os delitos, a pena totaliza 07 (sete) anos, 05 (cinco) me-
ses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa. O regime inicial de cum-
primento de pena é o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP, ainda que 
detraído o período que permaneceu segregado provisoriamente, nos termos do art. 
387, §2º, do CPP. RÉU CHARLES FORTES: 1º fato - Formação de quadrilha armada 
– condenação. A basilar vai fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão. Na 
terceira fase, reconhecida a majorante da associação criminosa armada, a pena foi 
elevada em 1/3, perfazendo a definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclu-
são, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do 
CP. ISENÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA. DESCABIMENTO NESTA SEDE. Even-
tual isenção de pagamento da multa: por tratar-se, cumulativamente, com a reclusi-
va no tipo penal, não é de ser postulado nesta sede, mas em execução penal. PEDI-
DO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULOS. DEFERIMENTO. Em atenção ao pedido 
da defesa de GEISON, de restituição do veículo apreendido, VW/Bora, placas 
IKO8324, branco (fls. 2211/2222), bem como no que concerne ao veículo GM/Cor-
sa, placas IEP 4864, branco, referido pela defesa de CHARLES, fls. 2.125/2.126, que 
não foram objeto da sentença, determino a restituição aos proprietários, mediante 
devida comprovação, porquanto não estão elencados no art. 91, II, do CP, que trata 
da perda dos bens em favor da União. PRELIMINAR DEFENSIVA REJEITADA. 
APELOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS PARCIALMENTE PRO-
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VIDOS. (Apelação Crime nº 70067109918, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, julgado em 26/10/2016). 

Inteiro Teor - Data de Julgamento: 26/10/2016
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Apelação Crime 
Nº 70055764872
Relator: Sandro Luz Portal 
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal 

EMENTA: APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO 
TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DE “CRACK”. 
CONDENAÇÃO. RECURSOS DOS RÉUS. INCONSTITUCIONALIDADE DOS 
CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. A proteção do bem jurídico, em crimes de pe-
rigo presumido, decorre de uma situação, real ou potencial, que coloca em risco 
alguém ou um conjunto indeterminado de pessoas, revelando-se como meio de pre-
venção geral. Preliminar afastada. NULIDADE DO LAUDO PREAMBULAR. Os 
laudos provisórios constituem peças de natureza informativa, servindo apenas para 
atestar a materialidade do delito, para fins de lavratura do flagrante e oferecimen-
to da denúncia, não possuindo o condão de contaminar a ação penal. PALAVRA 
DOS POLICIAIS. Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pela investigação 
e pelo flagrante não apresentam distorções de conteúdo, confirmando, de forma 
uníssona, os dizeres inquisitoriais. Ausência de prova de que os policiais objetivas-
sem prejudicar, de modo espúrio, os acusados. DESCLASSIFICAÇÃO. Irrelevante 
o fato de se tratar o acusado de usuário de droga, circunstância que não inviabiliza 
a condenação deste pelo delito de tráfico de drogas, pois nada impede que o agente 
usuário se dedique ao comércio ilícito, justamente para sustentar o vício. ASSOCIA-
ÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. Demonstrada a associação entre os réus M.A.S. 
e J.C.S.A., visando à prática de atos de tráfico de drogas no imóvel onde houve a 
apreensão de elevada volumetria de droga, encontra-se evidenciada a “societas sce-
leris”. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NUMERAÇÃO RASPADA. (I) O 
porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta, sendo, portanto, totalmente 
dispensável a efetiva intenção do acusado em causar lesão ao bem jurídico, de modo 
que só o fato do agente portar arma de fogo com identificação removida autoriza 
o enquadramento no art. 16, § único, IV, da Lei nº 10.826/2003. (II) É pacífica a 
jurisprudência das Cortes Superiores, no sentido de ser inaplicável o princípio da 
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insignificância ao porte ilegal de arma de fogo, por se tratar de crime de perigo 
abstrato. TRÁFICO PRIVILEGIADO. O tráfico de entorpecentes ocorreu de forma 
associada, delito reconhecido, evidenciando que os apelantes se dedicavam a uma 
organização criminosa, fato impeditivo da aplicação da causa especial de redução 
da pena. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. (I) Exame conjunto do artigo 59 do 
Código Penal e do artigo 42 da legislação especial que autoriza a fixação da pena em 
patamar superior ao mínimo legal, proporcional à natureza da droga apreendida. 
Pena-base redimensionada. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. A consideração 
da agravante da reincidência no cálculo penal constitui matéria obrigatória, confor-
me art. 61, I, do CP, não sendo possível o seu afastamento, matéria esta já sedimen-
tada pelos Tribunais Superiores, que já firmaram a constitucionalidade da valoração 
do instituto. SUBSTITUIÇÃO POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITO. Em 
decorrência das penas de 04 (quatro) anos de reclusão, não se mostra possível a 
concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77, do CP. PENA DE MULTA E 
CUSTAS PROCESSUAIS. Não está a autoridade judiciária autorizada a modular a 
incidência da pena de multa, conforme a condição econômica do condenado, pois 
esta decorre do reconhecimento da violação à norma incriminatória, configurando 
pena acessória, que deve guardar proporção com a pena corporal. REGIME CAR-
CERÁRIO. As penas cominadas aos acusados, superiores a oito anos de reclusão, 
determinam, por força legal, o regime inicial fechado para o cumprimento da san-
ção privativa de liberdade. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (Apelação Cri-
me nº 70055764872, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Sandro Luz Portal, julgado em 20/10/2016). 

Inteiro Teor - Data de Julgamento: 20/10/2016

nnnnnn

Apelação Crime 
Nº 70068998202 
Relator: João Batista Marques Tovo 
Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal 

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO E APELAÇÃO 
CRIMINAL MINISTERIAL. PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. TRÊS TEN-
TATIVAS DE HOMICÍDIO CONTRA POLICIAIS CIVIS, PRATICADAS PARA 
ASSEGURAR A VANTAGEM E A IMPUNIDADE DE OUTROS CRIMES. RÉU 
DENUNCIADO PELOS CRIMES CONEXOS DE ROUBO MAJORADO TENTA-
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DO, PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO, 
RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ABSOLVIÇÃO SU-
MÁRIA DOS DELITOS DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEP-
TAÇÃO, POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRONÚNCIA 
EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CRIMES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SEN-
TENÇA, POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PRELIMINAR ARGUIDA EM 
MEMORIAIS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESPRONÚNCIA, POR AUSÊN-
CIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO 
DE RESISTÊNCIA, POR AUSÊNCIA DE “ANIMUS NECANDI”. PEDIDOS DE 
ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS, POR INSUFICIÊNCIA 
DE PROVA, CONFIGURAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL OU ATIPICIDADE 
DOS ATOS PREPARATÓRIOS DO ROUBO. INCONFORMIDADE ACUSATÓ-
RIA QUE OBJETIVA A PRONÚNCIA DO RÉU PELA PRÁTICA DOS DELITOS 
DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. 1 - ARGUIÇÃO DE 
NULIDADE. Arguição de nulidade que apesar de não referida na sentença, já havia 
sido rejeitada de forma tácita anteriormente. Alegação de ofensa aos princípios do 
contraditório e da ampla defesa que não se reconhece presente. Desnecessidade de 
reabertura da instrução e de reinquirição das testemunhas, em razão de “aditamen-
to” da denúncia que visava apenas corrigir erro material na capitulação do delito. 
Denúncia que descrevia a prática de tentativas de homicídio, mas capitulava os fatos 
na forma consumada, sem mencionar a incidência do artigo 14, inciso II, do Código 
Penal. Ausência de prejuízo para o réu, que se defende dos fatos narrados, não da 
tipificação que o Ministério Público lhes empresta na denúncia. Rejeição da argui-
ção, pois não se declara nulidade de que não tenha resultado algum prejuízo para a 
parte, o processo não sendo um fim em si mesmo. 2 – MÉRITO. Havendo prova da 
materialidade e indícios suficientes da autoria e do “animus necandi”, em razão da 
escolha e do uso do instrumento, o feito deve ser remetido a julgamento pelo Júri. 
Ausência de “animus necandi” não demonstrada de modo certo e inequívoco pela 
defesa, e, nesta fase processual, a dúvida qualificada enseja a pronúncia. Fato de os 
ofendidos serem policiais civis que não indica, estreme de dúvida, tratar-se de crime 
de resistência. Encontrando base nos relatos dos ofendidos e nas circunstâncias ob-
jetivas que cercaram os fatos, a qualificadora vai mantida. Indicativos suficientes da 
prática de atos executórios do roubo, frustrado em razão da motorista do carro-for-
te ter conseguido realizar manobra após a colisão com o caminhão, e em virtude da 
pronta intervenção policial. Meio escolhido que não pode ser considerado absoluta-
mente inidôneo para a consumação do delito. Crime impossível não caracterizado. 
Alvo que esteve sob monitoramento policial, que, embora tenha frustrado a ação, 
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não necessariamente impedia a consumação do delito. Réu que confessa estar parti-
cipando de assalto, negando apenas o porte de arma. Análise que caberá aos jurados. 
Existência de prova da materialidade do roubo tentado e de indícios suficientes da 
autoria, não havendo como afastar, por ora, a possibilidade de o réu ter se associado 
a bando armado e concorrido para a prática dos delitos imputados. Circunstâncias 
objetivas dos fatos que fornecem indicativos suficientes da precedente vinculação e 
estabilidade do grupo. Ação organizada, com utilização de armas de uso restrito e 
veículos objetos de ilícito com placas adulteradas. Dúvida qualificada que enseja a 
pronúncia. Aquisição, porte, posse e transporte de armas de fogo de uso restrito que 
constituíram meio para execução do roubo ao veículo de transporte de valores, em 
que as armas de fogo foram utilizadas como instrumentos. Princípio da consunção 
corretamente aplicado. Absolvição mantida. Reforma da decisão em relação aos de-
litos de receptação, em relação aos quais não é possível a aplicação da consunção. A 
utilização de veículos de origem ilícita não pode ser tomada como meio necessário 
e inerente para a execução do roubo, que poderia ser praticado sem a prévia recep-
tação de carros. Réu que admite ser o condutor do veículo Cruze. Pronúncia que se 
faz impositiva no caso concreto. Decote das imputações fatos da denúncia, diante 
da ausência de elementos que permitam identificar o condutor daqueles veículos. 
Ação que não pode ser praticada de modo coletivo. Pronúncia em relação às demais 
condutas imputadas. Prisão cautelar mantida, em razão da persistência dos moti-
vos que ensejaram seu decreto. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. APELO 
MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Crime nº 70068998202, 
Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques 
Tovo, julgado em 11/10/2016). 

Inteiro Teor - Data de Julgamento: 11/10/2016
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Apelação Crime 
Número: 70068045574 
Relator: Sylvio Baptista Neto 
Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 

EMENTA: TRÁFICO DE ENTORPECENTES (Fagner e Tales). PROVA. PALAVRA 
DO POLICIAL. VALOR. CONDENAÇÕES MANTIDAS. ASSOCIAÇÃO PARA 
O TRÁFICO (Fagner e Tales). DEMONSTRADA. CONDENAÇÕES IMPOSTAS. 
TRÁFICO DE ENTORPECENTES (Jordan) E POSSE DE ARMA DE FOGO (Fag-
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ner). AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE OS FATOS. ABSOLVIÇÕES MANTIDAS. 
I - Os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências que culminaram com a 
acusação da prática de crimes, por parte dos apelantes, devem ser analisados como 
os de qualquer outra pessoa. Não se imagina que, sendo o policial uma pessoa idônea 
e sem qualquer animosidade específica contra o agente, vá a juízo mentir, acusando 
falsamente um inocente. Aqui, em prova convincente, os policiais civis informaram 
que, cumprindo mandado de busca e apreensão, confirmaram as denúncias de come-
timento de tráfico de entorpecentes, por parte dos apelantes. II - A prova do processo 
mostrou que os recorridos estavam associados para o tráfico de entorpecentes. Para a 
tipificação do delito previsto no artigo 35, a lei não exige tempo de durabilidade desta 
associação, mas apenas a constatação desta hipótese, ao afirmar que a prática do crime 
pode ser reiterada ou não. Embora criando outro tipo penal para o fato, em verdade, 
como se vê de sua redação, o legislador tem o objetivo de punir com mais rigor quem 
está praticando o tráfico em concurso de outros agentes, como se faz, por exemplo, 
no roubo ou furto qualificados pelos concursos de pessoas. A lei se preocupa com o 
concurso, e não com uma eventual quadrilha ou bando que, sim, exige, além da quan-
tidade mínima de pessoas, a estabilidade. III - Tem-se afirmado que, para a prolação 
de um decreto penal condenatório, é indispensável prova robusta que dê certeza da 
existência do delito e seu autor. A livre convicção do julgador deve sempre se apoiar 
em dados objetivos indiscutíveis. Caso contrário, transformar o princípio do livre con-
vencimento em arbítrio. É o que ocorre no caso em tela, como registrou o Magistrado, 
absolvendo os apelados Jordan e Fagner, o primeiro pela prática dos crimes de tráfico 
de entorpecentes e associação ao tráfico, e o segundo pelo delito de posse de arma de 
fogo. DECISÃO: Apelos defensivos desprovidos. Apelo ministerial parcialmente pro-
vido. Unânime. (Apelação Crime nº 70068045574, Primeira Câmara Criminal, Tribu-
nal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, julgado em 05/10/2016). 

Inteiro Teor - Data de Julgamento: 05/10/2016
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Apelação Crime
Nº 70062811351 
Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira
Órgão Julgador: Oitava Câmara Criminal 

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLA-
MENTE MAJORADO. RÉU A.C.S.M.O. MANUTENÇÃO DO DECRETO CON-
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DENATÓRIO. RÉU M.E.L. DA S. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. 
PROVA SUFICIENTE. RÉU R.M.C. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA. CRIME DE 
FORMAÇÃO DE QUADRILHA. MANTIDA A ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA 
DAS PENAS. - PRELIMINAR DE NULIDADE PELA IMPOSIÇÃO DO USO DE 
ALGEMAS PELO ACUSADO. REJEITADA. Não há falar em nulidade, conside-
rando que a providência foi justificada pelo Juízo “a quo” no perigo que o agente 
representava à integridade física das pessoas presentes no ato. Ausência de afron-
ta à Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal - ROUBO DUPLA-
MENTE MAJORADO. RÉU A.C.S.M.O. MANUTENÇÃO DO DECRETO CON-
DENATÓRIO. RÉU M.E.L.DAS. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 
CONDENAÇÃO. As provas existentes no caderno processual são suficientes para 
o julgamento de procedência do pedido condenatório, deduzido na denúncia em 
relação aos acusados, à exceção de Rafael. Materialidade e autoria suficientemente 
demonstradas pela prova produzida. Uníssonos relatos das vítimas acerca dos acon-
tecimentos, assegurando a participação dos réus Alberto e Max. Reconhecimentos 
pessoais na fase inquisitorial e em juízo. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PRO-
BANTE. Conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova testemunhal 
consistente na palavra da vítima tem suficiente valor probante para o amparo de um 
decreto condenatório. Os relatos das vítimas, ao se mostrarem seguros e coerentes, 
especialmente em relação ao reconhecimento dos réus Alberto e Max, merecem ser 
considerados elementos de convicção de alta importância. ROUBO DUPLAMEN-
TE MAJORADO. MANUTENÇÃO DO DECRETO ABSOLUTÓRIO. RÉU R.M.C. 
O conjunto de provas existente no caderno processual é frágil quanto à autoria do 
delito, mostrando-se, por conseguinte, insuficiente para o julgamento de procedên-
cia do pedido condenatório deduzido na denúncia. Incidentes, no caso, portanto, 
os postulados constitucionais da presunção de inocência e da reserva legal em sua 
maior expressão, ao fundarem a absolvição dos acusados, pela aplicação da máxima 
“in dubio pro reo”, por força da insuficiência de provas. ROUBO. MAJORANTE 
PELO EMPREGO DE ARMA. Segundo o entendimento tranquilo desta Câmara, 
são prescindíveis para a configuração da majorante descrita no art. 157, §2º, inc. 
I, do CP, a apreensão da arma e a certificação de sua efetiva potencialidade lesi-
va, se nos autos do processo criminal restou suficientemente comprovada, por ou-
tros meios, a utilização do artefato para a intimidação da vítima. FORMAÇÃO DE 
QUADRILHA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL, COM 
REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. O tipo penal exige, para a composição 
do crime, a associação de mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim 
de cometer crimes. Ausente a demonstração de vínculo associativo, permanente e 
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estável entre os acusados. AGRAVANTE PELA REINCIDÊNCIA. CONSTITUCIO-
NALIDADE. É tranquilo: Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, HC 93969/
RS, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, que pacificou o entendimento segundo o qual 
“o recrudescimento da reprimenda imposta resulta da opção do paciente em con-
tinuar delinquindo” (HC 92203/RS, Relator Min. EROS GRAU). E outra não é a 
posição do STJ, que segue a Corte Suprema, afirmando a constitucionalidade da 
previsão do art. 61, inc. I, do CP. Não é correto, portanto, afirmar que existe a dupla 
valoração de um mesmo fato jurídico (“bis in idem”). A exacerbação da pena por 
esta circunstância de caráter pessoal é medida amparada pelas bases do nosso or-
denamento, e justifica-se pela verificação da circunstância de maior reprovabilidade 
da conduta do agente que volta a delinquir, mesmo depois de ter sido destinatário 
de reprimenda penal pelo Estado, em razão da prática de crime. Princípio constitu-
cional da individualização das penas (art. 5º, inc. XLVI, da CF). DOSIMETRIA DA 
PENA. RÉU A.C.S.M.O. Basilar fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclu-
são, pela nota negativa conferida aos vetores antecedentes criminais, consequências 
e circunstâncias do delito. Mantidos os aumentos pelas agravantes de reincidência 
e das previstas nos artigos 62, inciso I, e 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código 
Penal. Vencido o Relator no ponto. Diminuição da pena pela atenuante de confissão 
espontânea. O artigo 385 do Código de Processo Penal permite o reconhecimento 
de circunstância agravante, quando alegada pelo Ministério Público. Pelo concurso 
de agentes e pelo emprego de arma de fogo, majorada a pena em 3/8 (três oitavos). 
Pena definitiva inalterada. Regime inicial fechado. Pena de multa reduzida para 40 
(quarenta) dias-multa, à razão unitária mínima. Suspensa a exigibilidade das custas, 
diante da precária situação econômica do réu, assistido, durante todo o processo, 
pela Defensoria Pública. DOSIMETRIA DA PENA. RÉU M.E.L. DA S. Basilar fixa-
da em 06 (seis) anos de reclusão, pela nota negativa conferida aos vetores culpabi-
lidade, antecedentes criminais, consequências e circunstâncias do delito. Aumento 
da pena em 06 (seis) meses pela reincidência, e em 03 (três) meses pela agravante 
etária. Vencido o relator no ponto. Pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma 
de fogo, majorada a pena em 3/8 (três oitavos). Pena definitiva fixada em 09 (nove) 
anos, 03 (três) meses e 11 (onze) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial 
fechado. Pena de multa fixada em 50 (cinquenta) dias-multa, à razão unitária mí-
nima. Condenação ao pagamento de metade das custas processuais. EXECUÇÃO 
PROVISÓRIA DA PENA. Adesão ao entendimento assentado pelo plenário do STF 
no julgamento do HC 126.292/SP. Possibilidade de se executar provisoriamente a 
pena confirmada por esta segunda instância, sem ofensa ao princípio constitucional 
da presunção da inocência. Determinada a execução provisória da pena. Prelimi-
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nar rejeitada, à unanimidade. Apelos providos, por maioria. (Apelação Crime nº 
70062811351, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio 
Leite Dias Teixeira, julgado em 29/06/2016). 

Inteiro Teor - Data de Julgamento: 29/06/2016
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Apelação Crime  Apelação 
Nº 70056904394 
Relator: Sandro Luz Portal 
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal 

EMENTA: APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO 
TRÁFICO. APREENSÃO DE “CRACK”, COCAÍNA E MACONHA. CONDENA-
ÇÃO. RECURSO DAS RÉS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. Tratando-se de autoria co-
letiva ou conjunta, a denúncia pode conter narrativa genérica, sem especificações 
pormenorizadas da conduta de cada agente, desde que possibilitado o exercício do 
direito de defesa. Precedentes. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔ-
NICAS. (I) ORIGEM EM DENÚNCIA ANÔNIMA. Quando existentes indícios 
suficientes a demonstrar a prática criminosa, pode a “noticia criminis” embasar o 
deferimento de procedimentos investigativos, em busca de elementos que corrobo-
rem as informações prévias. (II) NULIDADE DA DECISÃO. A interceptação tele-
fônica que embasou a presente ação penal foi autorizada mediante fundamentada 
decisão judicial, com base nas informações preliminares prestadas pela autoridade 
policial, sendo imprescindível a medida interceptiva, para fins de prosseguimento 
da ação penal. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. Os depoimentos dos 
policiais civis responsáveis pela investigação não apresentam distorções de conte-
údo, confirmando, de forma uníssona, os dizeres inquisitoriais. Ausência de prova 
de que os policiais objetivassem prejudicar, de modo espúrio, as acusadas. PROVA 
COLHIDA EM SEDE POLICIAL. Os depoimentos prestados pelos usuários na fase 
pré-processual encontram-se subsidiados por outros elementos colhidos sob o cri-
vo do contraditório e da ampla defesa, podendo ser levado a efeito na formação da 
culpa. Inteligência do art. 155, do CPP. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DRO-
GAS. Demonstrada a associação das rés com os demais agentes do bando, visando 
à prática de atos de tráfico de drogas, inclusive com divisão de tarefas delineadas, 
encontra-se evidenciada a “societas sceleris”. TRÁFICO PRIVILEGIADO. O tráfico 
de entorpecentes ocorreu de forma associada, delito reconhecido, evidenciando que 
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os apelantes se dedicavam a uma organização criminosa, fato impeditivo da aplica-
ção da causa especial de redução da pena. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 
Exame conjunto do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da legislação especial, 
que autoriza a manutenção da pena em patamar superior ao mínimo legal, pro-
porcional às circunstâncias graves do crime e à natureza do entorpecente. PENA 
DE MULTA. Não está a autoridade judiciária autorizada a modular a incidência da 
pena de multa, conforme a condição econômica do condenado, pois esta decorre 
do reconhecimento da violação à norma incriminatória, configurando pena acessó-
ria, que deve guardar proporção com a pena corporal. SUBSTITUIÇÃO POR SAN-
ÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITO. Embora aplicada pena privativa de liberdade 
não superior a quatro anos à ré B.R.B., não é possível a substituição da pena diante 
das circunstâncias desfavoráveis do delito, não preenchendo a ré os requisitos pre-
vistos no inciso III, do artigo 44 do Código Penal. REGIME CARCERÁRIO. A pena 
cominada à acusada G.T.S.H. será superior a oito anos, com regime inicial fechado, 
para o cumprimento da sanção privativa de liberdade. APELOS DESPROVIDOS. 
(Apelação Crime nº 70056904394, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Sandro Luz Portal, julgado em 20/10/2016). 

Inteiro Teor - Data de Julgamento: 20/10/2016
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Apelação Crime 
Nº 70037145513 
Relator: Odone Sanguiné 
Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal 

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO 
PARA O TRÁFICO. ARTS. 33, “CAPUT”, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. 
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES 1. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE 
DROGAS CONFIGURADO. A expressiva quantidade da droga apreendida indica 
claramente o intuito de traficar. 2. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Para a comprovação do delito de associação para o 
tráfico, mostra-se necessário que estejam presentes os seguintes requisitos básicos: (a) 
um vínculo associativo permanente para fins criminosos; (b) uma predisposição co-
mum para a prática de uma série indeterminada de delitos; (c) contínua vinculação 
entre os associados. 3. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. 3.1. Não obstante 
o art. 7º da Lei n° 12.015/2009 ter revogado a Lei n° 2.252/1954, o art. 5º desse recen-
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te diploma legal acrescentou o art. 244-B à Lei n° 8.069/1990 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente), permanecendo a punibilidade consoante o critério da continuidade 
normativo-típica. 3.2. Prescindível a comprovação que a adolescente, após concorrer 
para o fato delituoso, tenha ingressado definitivamente na criminalidade, uma vez 
que a figura típica de corrupção de menores é crime de mera conduta, ou seja, basta a 
demonstração de sua participação na prática delituosa na companhia de maior de 18 
anos. À UNANIMIDADE, PROVERAM OS RECURSOS DEFENSIVOS DE DOIS 
DOS TRÊS RÉUS E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DO TERCEIRO 
RÉU. (Apelação Crime nº 70037145513, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justi-
ça do RS, Relator: Odone Sanguiné, julgado em 07/04/2011). 

Inteiro Teor - Data de Julgamento: 07/04/2011
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Apelação Crime 
Nº 70037900198 
Relator: Odone Sanguiné  
Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 
11.343/2006. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. 
1. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFI-
CO CONFIGURADOS. 1.1. Depoimentos de testemunhas policiais que, em regra, 
possuem plena eficácia probatória, ausentes elementos concretos que coloquem em 
dúvida a veracidade de suas declarações. Precedentes do STF e STJ. 1.2. Versão escu-
satória dos denunciados que derruiu, diante do contexto probatório. Demonstrado 
pela prova o envolvimento de todos os denunciados na venda de drogas no local dos 
fatos, bem como sua associação para a prática do ilícito. Apreensão de bens empe-
nhados por usuários, bem como de cadernetas com contabilidade da atividade ilícita, 
demonstram o envolvimento dos acusados, de forma permanente, para o cometimen-
to do crime. 2. PENA REDIMENSIONADA. 3. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DA MI-
NORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. Acusados associados para 
o cometimento do crime de tráfico de drogas, mostra-se impossível a concessão da 
benesse, pois não preenchidos os requisitos estabelecidos no próprio § 4º do art. 33 
da Lei nº 11.343/2006, quais sejam, não fazer parte de organização criminosa e não 
se dedicarem às atividades criminosas. 4. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. 
INVIABILIDADE. Impossível o afastamento da sanção pecuniária cumulativa, visto 
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que de cominação obrigatória determinada pelo dispositivo legal em que o réu restou 
incurso. Por outro lado, a situação econômica do réu deverá ser apurada pelo juízo da 
execução. Não há que se falar em ofensa ao princípio da pessoalidade da pena com a 
imposição da multa, pois executada somente contra o patrimônio do apelante, e ten-
do em vista que esse princípio constitucional não abrange os desdobramentos sociais 
da pena. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. UNÂNIME. 
(Apelação Crime nº 70037900198, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Odone Sanguiné, julgado em 17/03/2011). 

Inteiro Teor - Data de Julgamento: 17/03/2011 
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Apelação Crime 
Nº 70001793132
Relator: Antônio Carlos Netto de Mangabeira
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal

EMENTA: APELACAO CRIME. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. COAUTORIA. 
COMPROVACAO INEQUÍVOCA DE QUE A PORÇÃO DE MACONHA APRE-
ENDIDA EM PODER DO RÉU E A MESMA SUBSTÂNCIA ENCONTRADA EM 
SUA RESIDÊNCIA, DESTINAVAM-SE À MERCANCIA. DEPOIMENTOS DOS 
POLICIAIS QUE REALIZARAM DIGÊNCIAS A CULMINAREM COM A PRI-
SÃO EM FLAGRANTE DOS RÉUS CORROBORADOS PELAS DECLARAÇÕES 
JUDICIAIS DE TESTEMUNHAS USUÁRIAS DE DROGA, QUE AFIRMARAM 
TER ADQUIRIDO A DROGA DO ACUSADO E DE SUA COMPANHEIRA EM 
VARIAS OCASIÕES. O FATO DE SER USUARIO DE “CANNABIS SATIVA” NAO 
EXCLUI, POR SI SÓ, A CONDIÇÃO DE TRAFICANTE, POIS É COMUM QUE O 
CONSUMIDOR PASSE AO COMERCIO ILÍCITO PARA SUSTENTAR O SEU VÍ-
CIO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTI-
GO 16 DA LEI Nº 6.368/1976. EVIDENCIADA, OUTROSSIM, A COLABORAÇÃO 
DA COMPANHEIRA DO RÉU NA VENDA DE ENTORPECENTES, IMPÕE-SE 
MANTER A CONDENAÇÃO DESTA NAS IRAS DO ARTIGO 12 DA LEI DE TO-
XICOS. DEMONSTRADA A ASSOCIACAO DO CASAL PARA A PRATICA DES-
TE DELITO, CORRETA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA 
PREVISTA NO ARTIGO 18, INCISO III, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. RECUR-
SO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. 
PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO NAS IRAS DO ARTIGO 309 
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DA LEI Nº 9.503/1997. SE NÃO RESTOU COMPROVADA A SITUAÇÃO DE RIS-
CO REAL, DE PERIGO CONCRETO, IMPRESCINDÍVEL AO CARACTERIZAR 
DAQUELE DELITO, NAO HÁ QUE SE FALAR EM TIPICIDADE DA CONDUTA 
PRATICADA PELO DENUNCIADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PLEITO SUB-
SIDIÁRIO DE CONDENAÇÃO DO RÉU NO ARTIGO 32 DA LEI DE CONTRA-
VENÇÕES PENAIS. REVOGAÇÃO PARCIAL DESTE DISPOSITIVO PELA LEI 
Nº 9.503/1997, QUE REGULOU TODAS AS AÇÕES RELATIVAS AO DIREITO 
PENAL DO TRÂNSITO TERRESTRE DE QUALQUER NATUREZA, FAZENDO 
COM QUE A SIMPLES CONDUTA DE DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO SUBSISTA 
COMO INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO, 
PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DA ATENUANTE DA CONFISSAO ES-
PONTÂNEA. ACUSADOS A NEGAREM O TRÁFICO, ADMITINDO APENAS 
QUE O RÉU PORTAVA DROGA PARA O PRÓPRIO USO. EMBORA EQUIVO-
CADA A APLICACAO DAQUELA ATENUANTE, A SENTENÇA TRANSITOU 
EM JULGADO PARA O MINISTERIO PÚBLICO QUANTO A ESTE ASPECTO, 
NAO PODENDO SER ALTERADO O APENAMENTO, FACE À VEDAÇÃO DA 
“REFORMATIO IN PEJUS”. CRIME HEDIONDO. REGIME DE CUMPRIMENTO 
DA PENA. ARTIGO 2, § 1º, DA LEI Nº 8.072/1990. INCONSTITUCIONALIDA-
DE, POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO E DA HUMA-
NIDADE DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIALMENTE FECHA-
DO PARA O CUMPRIMENTO DAS SANÇÕES CARCERÁRIAS IMPOSTAS AOS 
RÉUS. VOTO VENCIDO DO DESEMBARGADOR-REVISOR QUANTO A ESTE 
ASPECTO. POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS DE-
FENSIVOS. POR MAIORIA, IMPROVERAM O RECURSO MINISTERIAL, RES-
TANDO VENCIDO, EM PARTE, O DESEMBARGADOR-REVISOR, QUE ALTE-
RAVA O REGIME PARA O INTEGRALMENTE FECHADO. (Apelação Crime nº 
70001793132, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio 
Carlos Netto de Mangabeira, julgado em 20/12/2001). 

Inteiro Teor - Data de Julgamento: 20/12/2001 
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Apelação Criminal 
Processo: 0002870-85.2015.8.24.0054
Relator: Rodrigo Collaço
Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal

EMENTA: ESTADO DE SANTA CATARINA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA Ape-
lação nº 0002870-85.2015.8.24.0054, de Rio do Sul - Relator: Des. Rodrigo Collaço 
- APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O 
TRÁFICO (ARTS. 33, “CAPUT”, E 35, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CON-
DENATÓRIA.   PRELIMINARES. ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PRE-
VENTIVA PELOS RÉUS MICHAEL E ALINE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS 
DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUE AINDA PERDURAM.    SUSCITADA NULI-
DADE NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊN-
CIA DA CÓPIA DO PROCESSO RELATIVO À QUEBRA DO SIGILO DAS CO-
MUNICAÇÕES AOS AUTOS PRINCIPAIS. IMPERTINÊNCIA. AUTOS DIGITAIS 
APENSOS. ARGUMENTADA DIFICULDADE DA OBTENÇÃO DE SENHA DE 
ACESSO. INACOLHIMENTO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA NÃO VERIFICADA 
DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL. PRECLUSÃO. FATO QUE DEVERIA 
TER SIDO REPORTADO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. 
MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DOS RÉUS 
MICHAEL, PATRICK E ALINE, FUNDADA NA CARÊNCIA DE PROVAS. MA-
TERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. NARRATIVAS DOS POLICIAIS 
QUE ATUARAM NAS INVESTIGAÇÕES E NO FLAGRANTE UNIFORMES E 
ROBUSTAS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO 
PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPERTI-
NÊNCIA. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIOS DE ENTORPECENTES QUE 
NÃO AFASTA A CULPABILIDADE OU CARACTERIZAÇÃO DO NARCOTRÁ-
FICO. INVIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO OU DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA 
POSSE DE DROGAS PARA O CONSUMO PRÓPRIO.     ASSOCIAÇÃO PARA O 
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDA-
MENTE DEMONSTRADAS. PROVA OBTIDA POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO 
TELEFÔNICA QUE DEMONSTRA O VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE 
E ESTÁVEL ENTRE OS CORRÉUS MICHAEL E PATRICK. NEGATIVA DE AU-
TORIA QUE NÃO ENCONTRA SUSTENTÁCULO NOS ELEMENTOS COLIGI-
DOS. COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO 
ASSOCIATIVO. CONDENAÇÕES MANTIDAS.     DOSIMETRIA. RÉU PATRICK. 
PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA 
(ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. 
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DENUNCIADO QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA. ALMEJADA 
APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE, À VIS-
TA DA DEDIDAÇÃO DO DENUNCIADO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. RÉU 
MICHAEL. PRIMEIRA FASE. REQUERIDO AFASTAMENTO DO AUMENTO DE 
1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE, SOB O ARGUMENTO DE QUANTIDA-
DE INEXPRESSIVA DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. INVIABILIDADE. 
21 PEDRAS DE “CRACK” (8,6 GRAMAS) E UM CIGARRO DE MACONHA (0,9 
GRAMAS). MAJORAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) MANTIDA. TERCEIRA FASE. 
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO DITO “PRIVILEGIADO” 
(ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006). IMPERTINÊNCIA. DEDICAÇÃO DO DE-
NUNCIADO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. BENESSE INVIÁVEL.     RÉ ALINE. 
PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL INERENTE 
À QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MIGRAÇÃO PARA A TERCEIRA 
FASE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. TERCEIRA ETAPA. APLICA-
ÇÃO DA BENESSE CONTIDA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. RE-
DUÇÃO PELA METADE, ANTE A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA 
APREENDIDA (11 GRAMAS DE COCAÍNA). PENA DEFINITIVA MINORADA 
PARA 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 250 (DUZENTOS E 
CINQUENTA) DIAS-MULTA.    REGIME INICIAL DE RESGATE DA REPRIMEN-
DA. PLEITO DE ABRANDAMENTO. INVIABILIDADE PARA OS RÉUS PATRI-
CK E MICHAEL, EM RAZÃO DO “QUANTUM” DAS CORRELATAS PENAS. 
MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. MODIFICAÇÃO EM RELAÇÃO À RÉ 
ALINE PARA O REGIME INICIAL SEMIABERTO. ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO 
DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 
INVIABILIDADE. DIVERSIDADE E NOCIVIDADE DOS ESTUPEFACIENTES 
QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE SUFICIÊNCIA DA PENA ALTERNATIVA.     
PRETENDIDA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE, EM 
RAZÃO DO “QUANTUM” DAS REPRIMENDAS.    DETRAÇÃO PENAL. INACO-
LHIMENTO À MÍNGUA DA DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS 
REQUISITOS.    ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA, EM RAZÃO DE 
SUSCITADAS DIFICULDADES FINANCEIRAS. MATÉRIA QUE COMPETE AO 
JUÍZO DA EXECUÇÃO.    POSTULADA RESTITUIÇÃO DOS BENS. AUSÊNCIA 
DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA DO DINHEIRO. ÔNUS QUE COMPETIA À DE-
FESA. DEVOLUÇÃO AO RÉU MICHAEL DOS DEMAIS UTENSÍLIOS APREEN-
DIDOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR SEU EMPREGO 
NO EXERCÍCIO DA NARCOTRAFICÂNCIA.    RECURSO DO RÉU PATRICK 
DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS MICHAEL E ALINE PARCIALMENTE 
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PROVIDOS. (TJSC, Apelação Criminal nº 0002870-85.2015.8.24.0054, de Rio do Sul, 
rel. Des. Rodrigo Collaço, j. 17-11-2016).

Inteiro Teor - Data de Julgamento: 17/11/2016
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Apelação Criminal
Nº 0002888-91.2014.8.24.0135
Relator: Rui Fortes
Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A SAÚDE E A INCOLU-
MIDADE PÚBLICAS.  TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚ-
BLICO.   PRELIMINARES. AVENTADA NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELE-
FÔNICA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE E INDISPENSABILIDADE DA MEDI-
DA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO PROCESSO. DECISÕES JUDICIAIS 
AUTORIZANDO E RENOVANDO A ESCUTA DEVIDAMENTE FUNDAMENTA-
DAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DESTINADA AO RECONHECIMENTO DE 
VOZ. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA LEI Nº 9.296/1996.   ALEGADA INÉPCIA 
DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. PEÇA ACUSATÓRIA QUE DESCREVE DE 
FORMA CLARA E OBJETIVA O FATO CRIMINOSO E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. 
REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS.   SUSTENTADA INÉPCIA DA 
DENÚNCIA, AO ARGUMENTO DE QUE OS POLICIAIS, EM SEUS DEPOIMEN-
TOS NA FASE INVESTIGATIVA, NADA TERIAM ESCLARECIDO ACERCA DA 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTRUTURA E MODO DE OPERAÇÃO DO 
GRUPO DEVIDAMENTE DESCRITOS, DE FORMA PORMENORIZADA, NA 
PEÇA ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.   PLEITO DE NULIDADE DA 
DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE NÃO 
TEVE ACESSO AOS AUTOS PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR. 
INOCORRÊNCIA. ACUSADOS QUE, POR MEIO DE PROCURADORES QUE 
POSTERIORMENTE FORAM SUBSTITUÍDOS, TIVERAM ACESSO AO PROCES-
SO, APRESENTARAM DEFESA PRELIMINAR E REALIZARAM PEDIDOS, OS 
QUAIS FORAM DEVIDAMENTE ANALISADOS PELO TOGADO. TESE DE INE-
XISTÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO E AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PRELI-
MINARES QUE NÃO SE VERIFICAM NO CASO EM TELA. PRETENSA NULIDA-
DE DO EXAME TOXICOLÓGICO. ALEGADA IRREGULARIDADE NA 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/TJSC/0002870-85.2015.8.24.0054.pdf
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INTIMAÇÃO DA PARTE, E NOS QUESITOS COMPLEMENTARES QUE NÃO FO-
RAM RESPONDIDOS PELO “EXPERT”. INOCORRÊNCIA. QUESITOS PREJUDI-
CADOS OU JÁ RESPONDIDOS PELO PERITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DE-
FESA, QUE AFASTA A NULIDADE, A TEOR DO ART. 563 DO CPP. ALEGADO 
CERCEAMENTO DE DEFESA PELO RÉU ELENILSO, AO ARGUMENTO DE QUE 
ERA MERO USUÁRIO DE DROGAS. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE AUTORIA 
QUE NÃO CARACTERIZA CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES RE-
JEITADAS.   MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 
PLEITOS ABSOLUTÓRIOS POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE, NA 
ESPÉCIE. MATERIALIDADE DOS CRIMES E AUTORIAS AMPLAMENTE DE-
MONSTRADAS. INVESTIGAÇÃO POLICIAL QUE DUROU 3 (TRÊS) MESES E RE-
VELOU A PRÁTICA INTENSA DO NARCOTRÁFICO NA REGIÃO DE NAVE-
GANTES/SC. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DEMONSTRANDO A 
ORGANIZAÇÃO HIERÁRQUICA DO GRUPO INVESTIGADO E SEU MODO DE 
OPERAÇÃO. RÉUS QUE, DURANTE OS 3 (TRÊS) MESES DE INVESTIGAÇÃO, 
MANTIVERAM VÍNCULO PERMANENTE E ESTÁVEL VOLTADO À PRÁTICA 
DO COMÉRCIO ESPÚRIO DE MACONHA, COCAÍNA, LSD, ECSTASY E PASTA
-BASE. PRISÃO EM FLAGRANTE QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE 486 G DE 
MACONHA, 6 PLANTAS DE MACONHA, DIVERSOS TELEFONES CELULARES 
CONTENDO MENSAGENS RELACIONADAS AO TRÁFICO E APROXIMADA-
MENTE 50 MIL REAIS EM ESPÉCIE.   RECURSO DE ELENILSO. TESE DE QUE A 
DROGA ENCONTRADA EM SUA RESIDÊNCIA ERA DE TERCEIRA PESSOA. AU-
SÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO. ALEGAÇÃO DE QUE OS RÉUS SEQUER 
SE CONHECIAM, QUE VAI DE ENCONTRO À PALAVRA DOS PRÓPRIOS ACU-
SADOS. INVESTIGAÇÃO QUE REVELOU QUE O RÉU OCUPAVA POSIÇÃO DE 
LIDERANÇA NO GRUPO, ATUANDO NA VENDA DE DROGAS, NEGOCIAÇÃO 
DE PREÇOS E ADMINISTRANDO LOJA DE CONVENIÊNCIA, USADA COMO 
PONTO DE ENCONTRO DO GRUPO CRIMINOSO. ACUSADO QUE ERA CON-
SULTADO PARA RESOLVER CONTENDAS DO GRUPO.   RECURSO DE WIVER-
SON. ALEGADA AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS OU DINHEIRO COM 
O RÉU. IRRELEVÂNCIA. PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NO CRIME, AMPLA-
MENTE DEMONSTRADA POR MEIO DAS LIGAÇÕES E MENSAGENS REALIZA-
DAS A PARTIR DO TELEFONE DO APELANTE, E QUE FORAM INTERCEPTA-
DAS E TRANSCRITAS NOS AUTOS, DEMONSTRANDO QUE O RÉU ATUAVA 
NA VENDA A VAREJO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO, 
PELA DEFESA, DO CONTEÚDO DAS LIGAÇÕES. ADEMAIS, APREENSÃO DE 
DROGAS QUE É PRESCINDÍVEL À COMPROVAÇÃO DO CRIME DE NARCO-
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TRÁFICO, QUANDO EXISTENTES OUTRAS PROVAS EVIDENCIANDO A MA-
TERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVA.   RECURSO DE PEDRO. ALEGADA AU-
SÊNCIA DE PROVAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 
APREENSÃO DE PLANTAS DE MACONHA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. 
INTERCEPTAÇÕES QUE COMPROVAM SUA PARTICIPAÇÃO NO TRÁFICO, 
VENDENDO DROGAS PARA USUÁRIOS E REPASSANDO PARA OUTROS TRA-
FICANTES DA REGIÃO.   RECURSO DE ELOIRSETE E SUÉLEN. ELOIRSETE 
IDENTIFICADO COMO UM DOS LÍDERES DO GRUPO, RESPONSÁVEL PELA 
DISTRIBUIÇÃO DA DROGA A OUTROS AGENTES QUE REALIZAVAM O CO-
MÉRCIO ILÍCITO. RÉU QUE TAMBÉM VENDIA DIRETAMENTE PARA USUÁ-
RIOS E COBRAVA DÍVIDAS DO TRÁFICO. ACUSADO QUE ADMINISTRAVA 
UMA EMPRESA DE LAVAÇÃO AUTOMOTIVA, UTILIZADA COMO PONTO DE 
VENDA DE DROGAS. SUÉLEN, COMPANHEIRA DE ELOIRSETE, QUE RECEBIA 
E REPASSAVA DROGAS, COBRAVA DÍVIDAS, RECEBIA VALORES E GUARDAVA 
RECADOS, ALÉM DE INFORMAR AOS MEMBROS DO GRUPO ACERCA DA 
MOVIMENTAÇÃO DA POLÍCIA.   ALEGAÇÃO DE QUE OS RÉUS ERAM USUÁ-
RIOS DE DROGA, TENDO SIDO ABORDADOS COM APENAS 9G DE MACO-
NHA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA AS CONDUTAS DO ART. 33, § 3º, 
OU DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS, OU ABSOLVIÇÃO ANTE A APLICAÇÃO 
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. INTERCEPTAÇÕES 
TELEFÔNICAS DEMONSTRANDO QUE OS RÉUS COMERCIALIZAVAM DRO-
GAS COM FINS LUCRATIVOS, E EVITAVAM MANTER ENTORPECENTES EM 
SUA CASA, GUARDANDO-OS EM ESCONDERIJOS OU NA MÃO DE “LARAN-
JAS”. QUANTIDADE APREENDIDA IRRELEVANTE NO CASO CONCRETO. 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL NESTE TIPO DE CRIME.   
PLEITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APREENDIDOS. ALEGAÇÃO DE QUE 
O DINHEIRO PROVINHA DA VENDA DE UM VEÍCULO, DE UMA EMPRESA DE 
LAVAÇÃO, E DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM. AFASTAMENTO. VEÍCULO SU-
POSTAMENTE VENDIDO À VISTA PARA UMA EMPRESA DE REVENDA DE 
AUTOMÓVEIS, POR MEIO DE CONTRATO VERBAL. CARRO QUE ESTAVA 
COM DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR E EM NOME DE TERCEIRO, E EMPRESA 
ADQUIRENTE QUE, APÓS PAGAR PELO CARRO, IMEDIATAMENTE O EM-
PRESTOU PARA O VENDEDOR (RÉU). ARGUMENTO QUE NÃO CONVENCE, 
NEM RESTOU DEMONSTRADO DE MANEIRA SATISFATÓRIA. SUPOSTA VEN-
DA DE UMA SEGUNDA EMPRESA DE LAVAÇÃO DE CARROS, E PRÁTICA DE 
AGIOTAGEM, QUE IGUALMENTE NÃO RESTARAM COMPROVADAS. PERDA 
DOS VALORES MANTIDA.   PRETENSO AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL 



ArticulistA:
DesembArgADor José muiños Piñeiro Filho

Revista JuRídica • edição nº 15 165

DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO V, DA LEI DE DROGAS. MAJO-
RANTE NÃO APLICADA NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO NO 
PONTO.   RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂN-
CIA JUDICIAL DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS (QUANTIDADE DE ENTORPE-
CENTE) A TODOS OS RÉUS, E NÃO APENAS A ELENILSO, COM QUEM A DRO-
GA FOI ENCONTRADA. ACOLHIMENTO. ACUSADOS QUE PRATICAVAM O 
TRÁFICO DE FORMA ASSOCIADA, COM NÍTIDA DIVISÃO HIERÁRQUICA DE 
TAREFAS. ENTORPECENTES QUE ERAM ADQUIRIDOS PELOS LÍDERES DO 
GRUPO E REPASSADOS PARA OS DEMAIS AGENTES. DROGA QUE NÃO PER-
TENCIA APENAS À ELENILSO, MAS A TODO O GRUPO CRIMINOSO. AJUSTE 
DA PENA DEVIDO.   PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO, 
DECORRENTE DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DOS ENTORPECENTES. 
INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO QUE DEVE LEVAR EM 
CONSIDERAÇÃO APENAS A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (CER-
CA DE MEIO KILO DE MACONHA).   ALMEJADO RECONHECIMENTO DA 
CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO V, DA LEI DE DROGAS 
(TRÁFICO INTERESTADUAL). IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE 
PROVAS DA ORIGEM DO ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUSA DE AU-
MENTO NÃO RECONHECIDA.   DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA 
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º AO ART. 33 DA LEI DE 
DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. BENESSE INCOMPATÍVEL COM A CONDENA-
ÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, QUE DE-
MONSTRA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.   PEDIDO DE AFASTA-
MENTO DA AGRAVANTE DO ART. 62, INCISO I, DO CP, PARA ELOIRSETE, E 
RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO 
ART. 29, § 1º, DO CP, PARA SUÉLEN. INVIABILIDADE. ELOIRSETE IDENTIFICA-
DO COMO UM DOS LÍDERES DO GRUPO CRIMINOSO. COMPROVAÇÃO DE 
QUE SUÉLEN TINHA INTENSA PARTICIPAÇÃO NA ASSOCIAÇÃO CRIMINO-
SA.   PRETENSA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA 
DO ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP (INCAPACIDADE RELATIVA), OU DO 
ART. 46 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO QUE COMPROVA SE-
REM OS RÉUS CAPAZES DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO ATO, E DE SE 
DETERMINAREM DE ACORDO COM ESSE ENTENDIMENTO.   PEDIDO DE 
PRISÃO DOMICILIAR OU AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. ANÁLISE DOS REFERI-
DOS PEDIDOS DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PLEITOS 
NÃO CONHECIDOS.   PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ACOLHI-
MENTO. VALOR INDIVIDUAL DO DIA-MULTA FIXADO EM 2/30 DO SALÁRIO 
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MÍNIMO PARA ELOIRSETE E ELENILSO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE 
A CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS AGENTES. VALOR FIXADO ACIMA DO MÍ-
NIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO. ADEQUAÇÃO PARA O MÍNIMO LE-
GAL. RECURSO ACOLHIDO NO PONTO. DECISÃO QUE SE ESTENDE AO COR-
RÉU ELENILSO, COM FULCRO NO ART. 580 DO CPP.   PLEITO DE 
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS LEGAIS REFERENTES ÀS MATÉ-
RIAS SUSCITADAS NO APELO. DESNECESSIDADE. TESES RECURSAIS SUFI-
CIENTEMENTE ENFRENTADAS NO PRESENTE ACÓRDÃO.   RECURSOS DE 
WIVERSON, ELENILSO E PEDRO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO 
DE ELOIRSETE E SUÉLEN PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE 
PROVIDO, APENAS PARA MINORAR O VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA 
PARA O MÍNIMO LEGAL. DECISÃO QUE SE ESTENDE AO CORRÉU ELENILSO, 
A TEOR DO ART. 580 DO CPP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECI-
DO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR A PENA DOS RÉUS.   EXE-
CUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SENTENÇA CONFIRMADA POR ESTE TRIBU-
NAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. NOVA ORIENTAÇÃO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC Nº 126.292/SP), ADOTADA POR ESTA CÂ-
MARA CRIMINAL. MUDANÇA DO TÍTULO DA PRISÃO. PROVIDÊNCIA DE-
TERMINADA DE OFÍCIO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA PREJUDICA-
DO. (TJSC, Apelação Criminal nº 0002888-91.2014.8.24.0135, de Navegantes, rel. Des. 
Rui Fortes, j. 25-10-2016).

Inteiro Teor - Data de Julgamento: 25/10/2016
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Apelação Criminal 
Nº 0004565-89.2009.8.24.0020
Relator: Volnei Celso Tomazini
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO 
TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33, “CAPUT”, E 35, “CAPUT”, AMBOS DA LEI N° 
11.343/2006). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSOS DEFENSI-
VO E MINISTERIAL.    ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME 
DE TRÁFICO DE DROGAS PELA DEFESA, E CONDENAÇÃO PELO CRIME DE 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PELA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AU-
TORIA DELITIVAS DE AMBOS OS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS. 
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RÉUS QUE PRETENDIAM REALIZAR A VENDA INTERMUNICIPAL DE DRO-
GAS E, PARA TANTO, UTILIZARAM-SE DE MENOR DE IDADE PARA EFETU-
AR O TRANSPORTE DOS ENTORPECENTES. ADOLESCENTE ABORDADO PE-
LOS POLICIAIS MILITARES NA POSSE DE 16 (DEZESSEIS) KG DE MACONHA. 
ACUSADOS QUE FORAM POSTERIORMENTE PRESOS EM FLAGRANTE NA 
POSSE DE 0,5 KG (MEIO QUILO) DE MACONHA. DEPOIMENTOS DOS POLI-
CIAIS MILITARES QUE, SOMADOS AO CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES 
TELEFÔNICAS, COMPROVAM A MERCANCIA ILÍCITA E O “ANIMUS” ASSO-
CIATIVO EXISTENTE ENTRE OS RÉUS PARA A FORMAÇÃO DE ORGANIZA-
ÇÃO CRIMINOSA, VOLTADA AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGADA 
CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL. 
PLEITO MINISTERIAL ACOLHIDO. APELO DEFENSIVO REJEITADO. DOSI-
METRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA 
PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI N° 11.343/2006, EM RAZÃO DO RECONHE-
CIMENTO DA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE 
DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DISPOSTA NO ART. 40, VI, 
DA LEI DE DROGAS, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA 
EMPREITADA CRIMINOSA. AUMENTO DE 1/6 QUE SE IMPÕE.   POSSIBILIDA-
DE DA EXECUÇÃO DA PENA, DE ACORDO COM A NOVA ORIENTAÇÃO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMA-
DA EM SEGUNDA INSTÂNCIA, QUE PERMITE O IMEDIATO CUMPRIMENTO 
DA REPRIMENDA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.    RECURSO MINISTERIAL 
CONHECIDO E PROVIDO. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVI-
DO. (TJSC, Apelação Criminal nº 0004565-89.2009.8.24.0020, de Criciúma, rel. Des. 
Volnei Celso Tomazini, j. 25-10-2016).

Inteiro Teor - Data de Julgamento: 25/10/2016

nnnnnn

Apelação Criminal 
Nº 0002683-19.2014.8.24.0020
Relator: Ernani Guetten de Almeida
Órgão Julgador: 3ª Câmara Criminal

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. 
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33 E 35 
DA LEI 11.343/2006). DENÚNCIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, 
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COM A CONDENAÇÃO APENAS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. 
RECURSO DE DEFESA.   PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 
DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE 111,4G DE “COCA-
ÍNA”, E 1,9G DE “MACONHA” NA POSSE DO APELANTE. PALAVRAS FIRMES 
E COERENTES DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA INVESTIGAÇÃO. CONFIS-
SÃO DO APELANTE NA FASE INDICIÁRIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNI-
CAS QUE REVELAM O CONTATO COM OS USUÁRIOS. CIRCUNSTÂNCIAS 
DO CASO E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE INCOMPATÍVEIS COM A 
ALEGAÇÃO DE USO PESSOAL. CONDENAÇÃO MANTIDA.    PLEITO DE 
APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. 
INVIABILIDADE. ATIVIDADE DE TRÁFICO EXERCIDA HÁ LONGA DATA. 
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. APELANTE QUE CONFESSOU, NA FASE 
INDICIÁRIA, ESTAR EXERCENDO O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES HÁ 
06 (SEIS) MESES, E QUE FAZIA DESSA ATIVIDADE SEU MEIO DE VIDA. DE-
DICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. PENA MANTIDA, IN-
CLUSIVE COM O AFASTAMENTO DOS PEDIDOS DE FIXAÇÃO DO REGIME 
ABERTO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 
RESTRITIVA DE DIREITOS.    EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSI-
BILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR ESTA CORTE 
DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. NOVA ORIENTAÇÃO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC Nº 126.292/SP) ADOTADA POR ESTA 
CÂMARA CRIMINAL (AUTOS Nº 0000516-81.2010.8.24.0048). EXPEDIÇÃO DE 
MANDADO DE PRISÃO QUE SE IMPÕE.    RECURSO CONHECIDO E DES-
PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal nº 0002683-19.2014.8.24.0020, de Criciúma, 
rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. 18-10-2016).

Inteiro Teor - Data do Julgamento: 18/10/2016
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Recurso em Sentido Estrito 
Nº 0153424-97.2015.8.24.0000 
Relator: Salete Silva Sommariva
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES 
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI Nº 11.343/2006, ARTS. 33, “CAPUT”, E 
35).   RECURSOS DEFENSIVOS - PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTER-
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CEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OUTROS 
MEIOS PARA A OBTENÇÃO DA PROVA - INCONSISTÊNCIA - MEDIDA AR-
RIMADA EM INDÍCIOS ACERCA DA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO 
ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - INTER-
CEPTAÇÕES DEFERIDAS E PRORROGADAS, POR MEIO DE DECISÕES DE-
VIDAMENTE FUNDAMENTADAS, EM RESPEITO AOS REQUISITOS DA LEI 
N. 9.296/1996 - MÉRITO - TRÁFICO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVI-
DAMENTE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁ-
VEIS PELAS INVESTIGAÇÕES EM HARMONIA E CONSONÂNCIA ENTRE 
SI, CORROBORADOS POR TESTEMUNHAS DEVIDAMENTE COMPROMIS-
SADAS EM JUÍZO - MENORES DE IDADE UTILIZADOS COMO MEIO À 
NARCOTRAFICÂNCIA - COMPROVADA A DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS 
ENTORPECENTES APREENDIDOS - CONDENAÇÕES MANTIDAS - ASSO-
CIAÇÃO PARA O TRÁFICO - UNIÃO ESTÁVEL E PERMANENTE, PARA O 
FIM DO COMETIMENTO DA NARCOTRAFICÂNCIA – “ANIMUS” ASSOCIA-
TIVO COMPROVADO, POR MEIO DE PROVAS JUDICIALIZADAS - CONDE-
NAÇÕES MANTIDAS - INSURGÊNCIA RELATIVA À DOSIMETRIA DA PENA 
- PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - INVIABI-
LIDADE - APREENSÃO DE “COCAÍNA” E “MACONHA” - MAIOR REPROVA-
BILIDADE DA CONDUTA - AUMENTO MANTIDO - FRAÇÃO READEQUA-
DA DE OFÍCIO - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - ACUSADO QUE CONFESSA, 
AINDA QUE PARCIALMENTE, A PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCI-
TO DE ENTORPECENTES - ELEMENTO DE CONVICÇÃO UTILIZADO PARA 
A CONDENAÇÃO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545 DO SUPERIOR TRI-
BUNAL DE JUSTIÇA - ATENUANTE DEVIDA - PRETENSA APLICAÇÃO DA 
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE 
DROGAS - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS CONCRETAS DE QUE O ACUSA-
DO ERA DEDICADO AO TRÁFICO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.   
RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.   APELAÇÃO - PRETENSA CONDE-
NAÇÃO DE CORRÉU POR OFENSA AOS ARTS. 35 DA LEI Nº 11.343/2006 E 16, 
“CAPUT”, DA LEI Nº 10.826/2003 - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - AUSÊN-
CIA DE PROVAS ACERCA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE O ACUSADO 
E OS DEMAIS RÉUS - INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS INSUFICIENTES 
PARA DEMONSTRAR OS ELEMENTOS DO TIPO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA 
- POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO - APREENSÃO DE UM 
CARTUCHO INTACTO DE CALIBRE 40, SEM ARMA DE FOGO - AUSÊNCIA 
DE TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA - PRECEDENTES - ABSOLVIÇÃO 
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MANTIDA.   RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INSURGÊNCIA QUANTO À 
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - RÉUS SOLTOS HÁ MAIS DE 1 
(UM) ANO, SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS ALTER-
NATIVAS IMPOSTAS PELO MAGISTRADO - INEXISTÊNCIA DE ABALO À 
ORDEM PÚBLICA OU OFENSA AOS DEMAIS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO 
PREVENTIVA - SOLTURAS MANTIDAS - RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Re-
curso em Sentido Estrito nº 0153424-97.2015.8.24.0000, de Chapecó, rel. Des. Salete 
Silva Sommariva, j. 27-09-2016).

Inteiro Teor - Data de Julgamento: 27/09/2016

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/TJSC/0153424-97.2015.8.24.0000.pdf
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DE SÃO PAULO



Teoria da Tipicidade e o crime de associação para o Tráfico ilíciTo de enTorpecenTes

Revista JuRídica • edição nº 15172

Apelação 
Nº 0070818-36.2014.8.26.0050   
Relator: Otávio de Almeida Toledo
Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal

Ementa: Tráfico. Art. 33, “caput”, da Lei de Drogas. Conduta de trazer consigo entor-
pecente destinado ao consumo por terceiros. Configuração. Materialidade e autoria 
demonstradas. Prova. Prisão em flagrante dos acusados. Apreensão de 86 gramas 
de cocaína. Negativa isolada de autoria. Validade dos depoimentos policiais, desde 
que não infirmados pela prova dos autos. Condenação mantida. Associação para o 
tráfico.  Artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/2006. Não configuração. Estabilidade e 
permanência não demonstradas segundo as diretrizes da ampla defesa e do contra-
ditório. Interceptação telefônica. Ausência de provas quanto a seu conteúdo. Sequer 
relatórios de investigação foram juntados aos autos. Absolvição, nos termos do art. 
386, VII, do CPP. Penas. Cabimento do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, aos réus pri-
mários e de bons antecedentes, sem comprovação de que se dedicam a atividades 
ilícitas ou integram organização criminosa. Cabimento da substituição e do regime 
inicial aberto diante das circunstâncias do caso. Apelos parcialmente providos.

Íntegra do Acórdão - Data do julgamento: 08/11/2016

nnnnnn

Apelação 
Nº 0000224-22.2013.8.26.0247   
Relator: Otávio Rocha
Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal

Ementa: Apelação - Tráfico ilícito de entorpecentes - Recurso defensivo - Absolvi-
ção por insuficiência probatória - Inviável o atendimento, ante o quadro probatório 
amealhado aos autos - Concessão de regime aberto e substituição da pena privativa 
de liberdade por restritivas de direitos - Recurso ministerial - Afastamento da apli-
cação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, e majoração das penas-base 
- Sentenciados que se dedicam à atividade criminosa - Associação para o tráfico - 
Provas robustas e aptas a embasar a condenação de dois dos acusados pela prática 
do delito do artigo 35 da Lei 11.343/2006 - Desprovimento do apelo defensivo e 
provimento do apelo ministerial, com reflexo nas penas.

Íntegra do Acórdão - Data do julgamento: 27/10/2016

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/TJSP/0070818-36.2014.8.26.0050.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/TJSP/0000224-22.2013.8.26.0247.pdf
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Apelação 
Nº 0032933-22.2014.8.26.0071   
Relator: Alexandre Almeida
Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal

Ementa: Associação para o tráfico - Denúncia - Descrição dos fatos e da conduta 
do réu - Possibilidade de conhecer a acusação e exercer a ampla defesa - Inépcia - 
Inocorrência - Preliminar rejeitada. Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante 
após denúncia anônima - Apreensão de grande quantidade de drogas de mais de um 
tipo - Depoimento dos policiais seguro, coerente e sem desmentidos - Ausência de 
indicação que tivessem razões para prejudicar o réu - Responsabilidade comprova-
da - Negativa isolada - Condenação mantida. Associação para o tráfico - Ausência 
de prova que indique que os réus estivessem previamente ajustados, de maneira per-
manente e estável, para a prática de tráfico - Mero concurso de agentes - Absolvição 
decretada. Tráfico de entorpecentes - Réu primário e menor de 21 anos na data do 
crime - Atenuante que deve ser observada, na segunda fase da dosimetria da pena. 
Tráfico de entorpecentes - Apreensão de grande quantidade de drogas de mais de 
um tipo - Indicação concreta de que está envolvido em organização que se dedica a 
essas atividades - Aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - Impossibilidade 
- Regime inicial fechado - Cabimento - Conversão da pena privativa de liberdade 
por restritiva de direitos - Pena superior a 4 anos - Não cabimento - Recurso par-
cialmente provido. 

Íntegra do Acórdão - Data do julgamento: 19/10/2016
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Apelação 
Nº 0011271-15.2014.8.26.0196   
Relator (a): Alexandre Almeida
Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal

Ementa: Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico - Sentença - Condenação 
contrária ao pedido absolutório do Ministério Público - Nulidade - Inocorrência - Inte-
ligência do art. 385, do Código de Processo Penal - Preliminar rejeitada. Tráfico de en-
torpecentes - Prisão em flagrante posterior à delação de menor inimputável e realização 
de campana - Apreensão de mais de 40 porções de cocaína - Depoimento dos policiais 

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/TJSP/0032933-22.2014.8.26.0071.pdf


Teoria da Tipicidade e o crime de associação para o Tráfico ilíciTo de enTorpecenTes

Revista JuRídica • edição nº 15174

seguro, coerente e sem desmentidos - Ausência de indicação de que tivessem razões 
para prejudicar os réus - Responsabilidade comprovada - Envolvimento de adolescentes 
bem demonstrado - Qualificadora do art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas - Ocorrência 
- Condenação mantida. Associação para o tráfico - Ausência de prova de que os réus 
estivessem conluiados de forma permanente, estável e com divisão de tarefas - Mero 
concurso de agentes - Absolvição decretada. Tráfico de entorpecentes - Réu primário e 
sem indicação de que pertença a organização criminosa - Aplicação do redutor previsto 
no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - Impossibilidade de aplicação, outrossim, ao cor-
réu reincidente - Inocorrência de “bis in idem” - Regime aberto - Incompatibilidade com 
a condição do reincidente e com a natureza do delito - Recursos parcialmente providos. 

Íntegra do Acórdão - Data do julgamento: 19/10/2016
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Apelação 
Nº 0008413-95.2015.8.26.0577 
Relator (a): Alexandre Almeida
Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal

Ementa: Tráfico de drogas - Defesa preliminar apresenta pela Defensoria Pública - 
Constituição de advogado que não arrola testemunha - Falta de manifestação sobre a 
questão durante todo o processo - Indicação apenas nas razões finais - Cerceamento 
de defesa - Inocorrência - Prejuízo não demonstrado - Preliminar rejeitada. Tráfico 
de entorpecentes - Réu que se diz usuário de drogas - Ausência de indicação de de-
pendência química - Questão ventilada somente nas alegações finais - Indeferimento 
justificado do pedido - Nulidade inexistente.  Tráfico de entorpecentes - Confissão 
judicial - Palavra dos policiais - Desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei 
nº 11.343/2006 - Impossibilidade - Condenação mantida. Associação para o tráfico - 
Ausência de prova que indique que o réu e o adolescente estivessem previamente ajus-
tados de maneira permanente e estável para a prática de tráfico - Mero concurso de 
agentes - Absolvição decretada.  Tráfico de entorpecentes - Réu primário - Apreensão 
de grande quantidade de drogas de mais de um tipo - Indicação concreta de que está 
envolvido em associação criminosa que se dedica a essas atividades - Aplicação do art. 
33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - Impossibilidade - Regime inicial fechado - Cabimento 
- Conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Pena superior a 
4 anos - Impossibilidade - Recurso parcialmente provido. 

Íntegra do Acórdão - Data do julgamento: 19/10/2016

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/TJSP/0011271-15.2014.8.26.0196.pdf
http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/TJSP/0008413-95.2015.8.26.0577.pdf
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Apelação 
Nº 0000107-49.2015.8.26.0574 
Relator: Camilo Léllis
Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal

EMENTA: Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o trá-
fico - Recurso defensivo - Luciano - Pretendida absolvição, com relação ao tráfico de 
drogas - Impossibilidade - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Vali-
dade da palavra dos policiais - Quantidade de entorpecentes e circunstâncias da apreen-
são que evidenciam a destinação à mercancia - Condenação bem decretada - Descabida 
a aplicação do redutor aludido no §4º do art. 33 da Lei de Drogas - Circunstâncias que 
evidenciam a dedicação deste réu às atividades criminosas - Regime fechado único ade-
quado à espécie - Substituição da sanção corpórea incompatível com a quantidade de 
pena aplicada - Recurso desprovido. Recurso ministerial - Pretendida condenação, nos 
exatos termos da denúncia - Possibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamen-
te demonstradas nos autos - Prova oral que, somada a outros elementos de convicção, 
comprova, à saciedade, o cometimento dos delitos imputados, pelos dois réus - Credi-
bilidade do depoimento dos policiais, sobretudo quando absolutamente harmônicos, 
como “in casu” - Circunstâncias dos fatos que afastam a negativa de Lucas, no sentido 
de que desconhecia a manutenção de drogas em sua residência e o exercício da narco-
traficância pelo corréu, seu companheiro amoroso - Estabilidade e permanência dos 
acusados para a prática reiterada do comércio ilícito de entorpecentes, evidenciada pelo 
arcabouço probatório - Condenações de rigor - Recurso provido. 

Íntegra do Acórdão - Data do julgamento: 18/10/2016

http://www4.tjrj.jus.br/AtosOficiais/bancodesentencas/RevistaJuridica/Edicao15/TJSP/0000107-49.2015.8.26.0574.pdf
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