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SENTENÇA:  RÉU  CHARLES  FRANCIVALDO
CONDENADO  PELO  MESMO  FATO  EM  DOIS
PROCESSOS  DISTINTOS  DE  COMARCAS
DIVERSAS. OS RÉUS JOSÉ ROBERTO PINTO,
PATRÍCIA  ALVES  DE  LACERDA,  SAMARA
DANTAS,  FRANCISCO  DE  ASSIS  BARBOSA,
FÁBIO  PIRES  DE  LACERDA  E  CHARLES
FRANCIVALDO  AMÂNCIO  PERSEGUEM  A
ABSOLVIÇÃO.  INADMISSIBILIDADE,  À
EXCEÇÃO DO RÉU CHARLES FRANCIVALDO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
QUANTO  AOS  DEMAIS.  TESTEMUNHO  DE
POLICIAIS.  VALIDADE.  PROVIMENTO  DO
RECURSO DO RÉU CHARLES FRANCIVALDO.
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  APELO  DO  RÉU
FÁBIO  PIRES  E  DESPROVIMENTO  DAS
DEMAIS APELAÇÕES.

A situação dos autos enquadra-se, perfeitamente,
à hipótese que autoriza o deferimento da medida
cautelar  de  interceptação  de  comunicação,  pois
havia indícios razoáveis de autoria dos crimes de
tráfico  de  entorpecentes  e  associação  para  o
tráfico; a prova a respeito não poderia ser feita por
outros  meios  disponíveis,  sendo  os  delitos  a
serem apurados punidos com pena de reclusão.
Além  disso,  tudo  foi  devidamente  autorizado
judicialmente.

A  peça  exordial  descreve,  de  forma
individualizada, a conduta criminosa, em tese, por
cada um praticada,  inclusive com transcrição de
depoimentos e trechos das Escutas Telefônicas.

Ademais, não se exige que o Ministério Público,
ao  narrar  a  conduta  de  membros  de  sociedade
criminosa, acusados da prática do crime previsto
no  artigo  35  da  Lei  11.343/06,  faça  exaustiva
descrição,  bastando  a  demonstração  da
participação na societas sceleris. 

Sabe-se  que  não  é  necessária  a  análise
minuciosa  de  todas  as  alegações  apresentadas
pela defesa, pois,  de uma maneira geral,  vigora
na doutrina e na jurisprudência o entendimento de
que não se anula sentença por não enfrentamento
frontal das teses da defesa quando, reflexamente,
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essas  puderem  ser  tidas  como  implicitamente
afastadas  pelo  enfrentamento  de  outras  teses
que, em um raciocínio de excludência lógica, seja
com elas incompatível.

Preliminarmente, o réu Charles Francivaldo alega
que haveria uma nulidade no presente processo,
consistente no fato de ter sido condenado duas
vezes pelo mesmo fato, nas comarcas de Piancó
e Coremas. Preliminar não conhecida em face da
não  juntada  aos  autos  dos  documentos
necessários à prova da alegação.

Restando  comprovadas  a  materialidade  e  a
autoria do delito descrito na denúncia, mostra-se
descabida a pretensão absolutória dos réus José
Roberto Pinto, Patrícia Alves de Lacerda, Samara
Dantas, Francisco de Assis Barbosa e Fábio Pires
de Lacerda, pois a evidência dos autos converge
para entendimento contrário.

A  simples  condição  de  policial  não  torna  a
testemunha impedida ou suspeita,  mormente  se
os  autos  não  apontam  motivos  no  sentido  de
incorreção em sua conduta ou de que detivesse
algum interesse em incriminar falsamente os réus.
 
A sentença foi bem lançada, tendo a Julgadora de
1º  grau  obedecido  a  todos  os  ditames  legais,
dando  os  motivos  de  seu  convencimento  em
estrita  consonância  com a  prova  constante  dos
autos  e  observando  rigorosamente  o  sistema
trifásico  de  fixação  da  reprimenda,  ditado  pelo
artigo 68 do Código Penal. 

Absolvição do réu Charles Francivaldo Amâncio.
Em  face  da  ausência  de  indícios  outros  que
militem contra tal acusado, de se entender que o
depoimento  policial  deveria  ao  menos  ser
acompanhado  pela  existência  de  Laudo
Toxicológico  ou  Auto  de  Apresentação  e
Apreensão do material supostamente encontrado
em  poder  do  réu. Assim,  ausente  prova  da
materialidade do crime, a absolvição é de rigor.

APELO  MINISTERIAL.  INSURGIMENTO
QUANTO À ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS JARDEL
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ALVES  DE SOUSA,  FRANCISCO  AURENILDO
JUCA,  RUI  PEREIRA  DE  ALMEIDA,  JOSÉ
SOARES E GERNIVON SOARES DE LACERDA.
PERSEGUE  A  CONDENAÇÃO  DE  FÁBIO
PIRES,  SAMARA  DANTAS  E  CHARLES
FRANCIVALDO,  NAS  PENAS  DO ART.  35  DA
LEI N. 11.343/06. PROVIMENTO PARCIAL.

Absolvições  mantidas,  à  exceção  de  Samara
Dantas, condenada por associação para o tráfico. 

No processo criminal vigora o princípio segundo o
qual,  para  alicerçar  um decreto  condenatório,  a
prova deve ser clara, positiva e indiscutível,  não
bastando à alta probabilidade acerca do delito e
de sua autoria. Persistindo a dúvida, mínima que
seja,  impõe-se a absolvição,  pois  a  inocência é
presumida  até  que  se  demonstre  o  contrário.
Desta  forma,  é  suficiente  que  a  acusação  não
produza  provas  capazes  de  infundir  a  certeza
moral no espírito do julgador, para que se decrete
a absolvição do envolvido. 

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da  Paraíba,  por  unanimidade, em  REJEITAR  AS  PRELIMINARES,  E,  NO
MÉRITO,  NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS PATRÍCIA
LACERDA, JOSÉ ROBERTO PINTO, FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA E
SAMARA DANTAS,  DAR PROVIMENTO PARCIAL AO  APELO DE FÁBIO
PIRES,  DAR  PROVIMENTO  AO  RECURSO  DO  RÉU  CHARLES
FRANCIVALDO  AMÂNCIO,  PARA  ABSOLVÊ-LO  E  DAR  PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
APENAS PARA CONDENAR SAMARA DANTAS, NAS PENAS DO ART. 35
DA LEI  Nº  11.343/06,  NEGANDO  PROVIMENTO  QUANTO  AOS  DEMAIS
PEDIDOS.  OFICIE-SE,  QUANTO  AO  RÉU  CHARLES  FRANCIVALDO
AMÂNCIO.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos Apelatórios interpostos por José Roberto

Pinto (razões de fls. 2551/2561 – Vol. XII), Patrícia Alves de Lacerda (razões

de fls. 2227/2240 – Vol. X),  Samara Dantas (razões de fls. 2460/2463 – Vol.
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XI),  Francisco de Assis Barbosa (razões de fls. 2290/2298 – Vol. X),  Fábio

Pires de Lacerda (razões de fls. 2653/2654 – Vol. XII),  Charles Francivaldo

Amâncio (razões  de  fls.  2446/2449  –  Vol.  XI),  e  pelo  representante  do

Ministério  Público (razões  de  fls.  2465/2478  –  Vol.  XI)  contra  sentença

proferida pelo  Juízo de Direito da Comarca de Coremas (fls. 2183/2220 –

Vol. X).

Na sentença referida, assim julgou o Magistrado:

Condenação Total:

José Roberto Pinto: condenado nas penas dos arts. 33, 35 e 40,

II da Lei de Drogas.

Patrícia  Alves  de  Lacerda  e  Francisco  de  Assis  Barbosa:

condenados nas penas dos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas. 

Condenação parcial:

Fábio  Pires,  Samara  Dantas  e  Charles  Francivaldo foram

condenados nas penas do art. 33 da Lei de Drogas.

Absolvição:

Jardel  Alves,  Francisco  Aurenildo  Juca,  Rui  Pereira,  José

Soares, Gernivon Soares e Sandra Cristina foram absolvidos.

Os  réus  José  Roberto  Pinto, Patrícia  Alves  de  Lacerda,

Samara Dantas,  Francisco de Assis Barbosa,  Fábio Pires de Lacerda e

Charles  Francivaldo Amâncio  perseguem a absolvição,  suscitando alguns

deles preliminares.

O  representante  do  Ministério  Público  se  insurge  contra  as

absolvições dos réus  Jardel  Alves de Sousa,  Francisco Aurenildo Juca,  Rui

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n.  0000976-04.2008.815.0561

Pereira de Almeida, José Soares e Gernivon Soares de Lacerda e pleiteia a

condenação  dos  réus  Samara  Dantas,  Fábio  Pires  e  Charles  Francivaldo

Amâncio nas penas do art. 35 da Lei n.11.343/06.

Contrarrazões  pelo  representante  do  Ministério  Público  às  fls.

2465/2478 – Vol. XI e fls. 2656/2660 – Vol. XII.

Contrarrazões ao apelo ministerial: Rui Pereira de Almeida, José

Soares e Gernivon Soares ao recurso da acusação às fls. 2651/2652 – Vol. XII;

Charles Francivaldo Amâncio às fls. 2664/2667 – Vol. XII; Francisco Aurenildo

Juca às fls. 2751/2753 – Vol. XIII; Jardel Alves de Sousa às fls. 2754/2756 –

Vol.  XIII;  Samara  Dantas  às  fls.  2775/2777  –  Vol.  XIII;  Fábio  Pires  às  fls.

2778/2780 – Vol. XIII, todos pelo desprovimento do recurso. 

A  douta  Procuradoria  Geral  de  Justiça,  em  Parecer  de  fls.

2790/2820 – Vol. XIII, opinou pelos desprovimentos dos apelos dos réus e do

recurso do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Conheço  dos  recursos,  presentes  os  requisitos  legais  de

admissibilidade. Analiso-os, conjuntamente, em razão da identidade da matéria

neles versada. 

Narra a exordial acusatória que, “[...] No dia 14 de julho de 2008,

foi  desarticulada,  numa  ação  conjunta  das  Polícias  Civil  e  Militar,  uma

Organização  Criminosa,  que  vinha  atuando  há  algum  tempo  na  região  de

Coremas, voltada para o tráfico de drogas, em especial, cloridrato de cocaína,

popularmente  conhecida  por  crack.  A  operação,  denominada  “Rede  de

Arrasto”,  conseguiu,  em  cumprimento  a  mandados  judiciais,  prender

inicialmente  18  integrantes  da  súcia  criminosa,  bem como,  apreender  farto

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n.  0000976-04.2008.815.0561

material  que,  efetivamente,  confirmou a existência e modo de execução da

ORCRIM, ainda, tendo sido apreendido na residência de um dos acusados 11

pedras de crack [...].”

Prossegue a denúncia descrevendo que:

Desvelou-se que a Organização Criminosa tinha como
principal  articulador  um Policial  Militar,  o  denunciado
JOSÉ  ROBERTO  PINTO,  vulgo  “Bebé”  ou  “Cabo
Roberto”, que adquiria a droga e associava-se a seus
asseclas para distribuição e posterior venda no varejo
aos consumidores finais, usuários da região do vale do
Piancó, especialmente nesta cidade de Coremas.

Na verdade,  toda a rede criminosa foi  descoberta  a
partir  de  informes  anônimos,  convolados  em  notícia
crime,  que  redundaram  na  instauração  de  Inquérito
Policial. […]

Insta  ressaltar  que,  diante  da  impossibilidade  de  se
investigar pelos meios usuais, haja vista o alto poder
de intimidação da quadrilha, foram interceptados, com
autorização  judicial,  vários  terminais  telefônicos
pertenentes  aos  denunciados,  tendo,  através  dos
monitoramentos,  sido  colacionados  importantes
informações acerca da dinâmica de funcionamento da
ORCRIM,  baseada  em  estrutura  hierarquizada  com
divisão  de  tarefas  bem  definidas,  tendo  a  atividade
delituosa  em  tela  se  desenvolvido  de  forma
permanente há algum tempo. […]

Deflui-se  do  caderno  inquisitorial  embasador  da
presente peça exordial, que o desígnio da organização
criminosa  era  voltado  para  a  comercialização  da
substância  entorpecente  onde,  JOSÉ  ROBERTO
PINTO,  FÁBIO  PIRES  DE  LACERDA,  JARDEL
ALVES  DE  SOUSA,  FRANCISCO  AURENILDO
JUCA,  PATRÍCIA  LACERDA  DA  SILVA,  RUI
PEREIRA DE ALMEIDA,  JOSÉ SOARES,  SAMARA
DANTAS,  FRANCISCO  DE  ASSIS  BARBOSA,
GERNIVON  SOARES  DE  LACERDA,  CHARLE
FRANCIVALDO AMANCIO e SANDRA CRISTINA DE
AZEVEDO  PINTO,  previamente  ajustados,  reuniam-
se,  com identidade de objetivo,  de forma contínua e
reiterada  para  a  prática  de  delito,  qual  seja,  a
comercialização  de  substâncias  capazes  de  causar
dependência  física  ou  psíquica,  sem  possuir  para
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tanto, qualquer autorização legal ou regulamentar.

Desse modo, JOSÉ ROBERTO PINTO , vulgo “Bebé”
ou  “Cabo  Roberto”,  era  o  mentor  da  ORCRIM,
adquirindo a droga a fornecedores de várias cidades
do sertão, dentre elas, Piancó, de onde comprava ao
também  denunciado  CHARLES  FRANCIVALDO
AMANCIO,  vulgo  “Charminho”,  que  foi  preso  em
flagrante no dia 06.08.2008, na cidade de Piancó-PB.

Como  residia  em  Itaporanga  e  trabalhava  como
Policial  Militar  nesta  cidade,  o  acusado  “Bebé”  era
auxiliado, naquela cidade (Itaporanga) por sua esposa
SANDRA  CRISTINA  DE  AZEVEDO  PINTO,  e,  no
transporte  da  droga  para  Coremas,  pelos  acusados
JARDEL  ALVES  DE  SOUSA  E  FRANCISCO
AURENILDO  JUCA,  vulgo  “Ica”,  que  também
distribuía  entre  os  demais  traficantes  FÁBIO PIRES
DE LACERDA, PATRÍCIA LACERDA DA SILVA, RUI
PEREIRA DE ALMEIDA,  JOSÉ SOARES,  SAMARA
DANTAS,  FRANCISCO  DE  ASSIS  BARBOSA  E
GERNIVON SOARES DE LACERDA,  após a venda,
todos prestavam contas ao chefe “Cabo Roberto”.

[…]

Como  dito  anteriormente,  o  policial  militar  JOSÉ
ROBERTO PINTO , vulgo “Bebé” ou “Cabo Roberto”, é
considerado  mentor  da  organização  criminosa.  Além
de  configurar  no  topo  da  cadeia  hieráquica,  José
Roberto  é  pessoa  extremamente  perigosa,
gananciosa,  de hábitos  cotidianos  voltados à  prática
crimes. […]

Consta  do  inquérito  policial  que  “Bebé”  traçava  as
diretrizes  do comércio  de entorpecentes,  definindo a
forma de distribuição, a quantidade de cada traficante,
o  valor  da  substância  entorpecente  (o  quantum  da
pedra de crack variava dependendo do seu tamanho,
geralmente, determinava-se que fossem vendidas pro
R$  10,00),  em  suma,  ele  dava  todo  o  suporte
econômico,  logístico  e  contábil  (na  linguagem  do
crime:  droga  =  documento  e  pessoas  =  gado).  Em
algumas  vezes  “Bebé”  tinha  contato  direto  com  o
usuário,  inclusive  usava  de sua condição  de policial
militar para ameaçar e facilitar a mercancia da droga.

Como  mencionado  acima,  grande  parte  da  droga
difundida por  JOSÉ ROBERTO PINTO na região de
Coremas  era  adquirida  junto  a  CHARLES
FRANCIVALDO  AMANCIO,  vulgo  “Charminho”,

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n.  0000976-04.2008.815.0561

fornecedor situado na cidade de Piancó-PB.

Ainda no desenrolar da Operação, com esteio na lisura
das  interceptações  telefônicas,  quando  da  prisão  de
“Charminho”  na  cidade  de  Piancó,  encontrou-se  em
seu  poder  com  550  g  de  cocaína,  dividida  em  três
tabletes e que por informações coligidas, desvelou-se
que o mesmo seria o responsável pela distribuição da
droga  em  toda  região  do  Vale  do  Piancó,
transacionando  diretamente  com  JOSÉ  ROBERTO
PINTO, em Coremas, e JARDEL ALVES DE SOUSA,
em Itaporanga.

JARDEL  ALVES  DE  SOUSA,  vulgo  “Jardel  de
Itaporanga”, também denunciado, era peça importante
na ORCRIM, homem de confiança de “Cabo Roberto”,
tinha participação efetiva nas transações, inclusive, ele
próprio adquirindo a droga e repassando para o chefe
da quadrilha. Em diálogo com um terceiro, “Bebé” diz
que JARDEL ALVES DE SOUSA sabe onde encontrar
droga “da boa”.

Os autos noticiam, ainda, que “Jardel de Itaporanga”,
guardava parte da droga, antes de distribuir, em sua
residência e ajudava a disseminar o “crack” entre os
traficantes desta cidade.

Ainda  em  Itaporanga-PB,  JOSÉ  ROBERTO  PINTO,
era auxiliado por sua esposa, SANDRA CRISTINA DE
AZEVEDO  PINTO,  cúmplice  extremamente  discreta,
ajudava  na  ocultação  de  substâncias  entorpecentes,
geralmente, em sua residência. […]

Finanalizando o núcleo de Itaporanga-PB, descreve-se
FRANCISCO  AURENILDO  JUCA,  vulgo  “Ica”,
elemento também formador do esquema que, além de
dever fidelidade canina ao primeiro acusado (quando
da  deflagração  da  operação  Rede  de  Arrasto,  “Ica”
tenta  evitar  a  prisão  do “Cabo  Roberto”),  repassava
informações  sobre  a  organização  criminosa,  bem
como,  ajudava  a  fracionar  as  predras  de  crack,
confeccionando-as  em  pequenas  embalagens  para
pronta  entrega,  conforme  confissão  do  próprio
acusado.

Neste aspecto particular  da entrega da droga,  surge
mais  um  elemento  da  ORCRIM,  o  denunciado
FRANCISCO  DE  ASSIS  BARBOSA,  vulgo  “Dida”,
mototaxista que se utilizava da profissão para buscar a
substância entorpecente em cidades vizinhas (Piancó,
Itaporanga, Sousa e no trevo de Piancó), conduzindo a
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esta cidade.

Além do transporte da droga, o denunciado participava
da “quebra” da predra de  crack,  assim como fornecia
diretamente  aos  usuários  (comercializando  a  droga),
dessa maneira, sendo um elo forte de ligação entre o
“Cabo Roberto” e os demais traficantes (“aviãozinho”).

A prova dos autos é farta quanto ao envolvimento do
acusado e sua participação na ORCRIM, em especial,
o  monitoramento  das  interceptações  telefônicas.
Igualmente  participava  do  disk-droga,  consoante  se
pode observar às fls. 40/43 (usuários tentam comprar
crack). “Dida” foi preso em flagrante delito no ato de
deflagração da operação (fls. 02/09, vol. II).

Passa-se agora a descrever o núcleo fixo na cidade de
Coremas, antecipando-se que FRANCISCO DE ASSIS
BARBOSA, vulgo “Dida”, também aqui reside:

Nesta cidade, descortinou-se, pelas investigações, que
exisitia  uma  teia  de  distribuição  de  substância
entorpecente,  abastecida  por  “Cabo  Roberto”,  que
tinha  como  instrumento  uma  espécie  de  disk-droga,
capitaneada principalmente por  PATRÍCIA LACERDA
DA  SILVA,  que  a  repassava  para  os  usuários  e
comparsas (“Dida”).

PATRÍCIA LACERDA DA SILVA,  amante  do  “Cabo
Roberto”,  tinha  participação  direta  na  venda  de
entorpecentes  uma  vez  que  quando  chegava  em
Coremas, “Roberto”  se homiziava na sua residência,
funcionando,  também,  como  ponto  de  apoio  para
guarda  e  distribuição  da  droga,  fato  este  inclusive,
confessado pela acusada em depoimento.

Registre-se  que  foi  apreendida  em  sua  residência,
parte  da  contabilidade  da  organização  criminosa,
anotadas  por  JOSÉ  ROBERTO  PINTO,  segundo  a
própria denunciada PATRÍCIA confirmou […]

Patrícia  foi  presa  em  flagrante  delito  quando  da
execução da operação, flagrada guardando 11 pedras
de crack e sua residência.

Dando  sequência  a  rede  criminosa  de  Coremas,
evidenciou-se  a  participação  efetiva  de  SAMARA
DANTAS,  ex-amante  de  “Dida”  e  que  tinha  forte
ligação  com “Bebé”  de  quem  recebia  diretamente  a
droga e repassava a outros integrantes, notadamente
a  FRANCISCO  DE  ASSIS  BARBOSA  e  PATRÍCIA
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LACERDA  DA  SILVA,  além  de  comercializar  com
usuários.

Há nos autos, a informação precisa de que a acusada
em certa ocasião teria, em companhia dos acusados
“Cabo Roberto” e “Ica”, comparecido em um Motel da
cidade  de  Itaporanga,  local  onde  “quebraram”  uma
pedra  de  crack,  acondicionaram  em  pequenas
embalagens para venda.

Completando a Organização em Coremas, idenficou-
se  a  participação  de  FÁBIO PIRES DE LACERDA,
vulgo  “Fabinho  de  Briguinha”,  de  RUI  PEREIRA DE
ALMEIDA,  vulgo  “Rui  Piranha”,  de  JOSÉ SOARES,
vulgo “Zé Piranha” ou “Zé do Rolo”, e de GERNIVON
SOARES  DE  LACERDA,  que,  pelo  apurado,
realizavam  o  mesmo  trabalho,  qual  seja,  recebiam
droga de “Roberto Pinto” e repassavam aos usuários.

“Fabinho  de  Briguinha”  e  Gernivon  apresentam-se
como ativos comerciantes de substância entorpecente
no bairro de Pombalzinho, nesta Comarca, chegando
até,  quando não tinha droga,  Gernivon,  a emprestar
seu aparelho celular  para  que o  usuário  mantivesse
contato com outros fornecedores.  “Fabinho”,  por  sua
vez,  no  mesmo  esquema,  foi  flagrado,  em  escutas
telefônicas, negociando drogas com o “Cabo Roberto”
e  com Patrícia  conforme  se  positivou  em trecho  de
gravação descrita abaixo […]

Quanto aos irmão Rui e Zé Piranha, por fim, tinham
estreita  relação  com  o  “Cabo  Roberto”.  Narram  os
autos  que  os  dois  adquriram  crack  no  valor  de  R$
1.100,00 (mil e cem reais), em troca de arma de fogo
com JOSÉ ROBERTO PINTO E JARDEL ALVES DE
SOUSA.  Na residência  de  JOSÉ ROBERTO PINTO
foram  encontrados  31  recipientes  de  vidro,  usados
para comércio ilegal de substância química (Loló).

Em  conclusão,  a  atuação  habitual,  organizada  e
reiterada para prática de crimes descritos na presente
denúncia encontra-se caracterizada em todo o acervo
probatório  do  inquérito.  Ademais,  autoria  e
materialidade (laudo de constatação de fls. 17) restam
sobejamente  demonstradas,  consoante  documentos
que  instruem  a  peça  inquisitorial,  não  devendo  ser
admitida a impunidade em nossa Comarca. (Fls. 02/30
– Vol. I)

Primeiramente,  examino  as  várias  preliminares  argüidas  pelos
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réus José Roberto Pinto (Razões de fls. 2551/2561 – vol. XII), Patrícia Alves de

Lacerda (Razões de fls. 2227/2240 – vol. X), Samara Dantas (Razões de fls.

2460/2463 – vol. XI), Francisco de Assis Barbosa (Razões de fls. 2290/2298 –

vol. X) e Charles Francivaldo (Razões de fls. 2446/2449 – vol. XI), em suas

extensas razões. 

1ª PRELIMINAR– LEGALIDADE DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS

(José Roberto Pinto)

Extrai-se  inicialmente  das  Razões  recursais  do  apelante  José

Roberto  Pinto,  a  alegação  de  que  as  provas  consistentes  nas  Escutas

Telefônicas teriam sido autorizadas precipitadamente, quando tal tipo de prova

deveria ser o último recurso a que se deveria recorrer, dando-se preferência a

outras modalidades de provas e investigações. 

No tocante às interceptações telefônicas, cumpre salientar que o

artigo 2º da Lei 9.296/96 estabelece:

Art.  2º  Não  será  admitida  a  interceptação  de
comunicações  telefônicas  quando  ocorrer
qualquer das seguintes hipóteses:
I  -  não houver  indícios  razoáveis  da  autoria  ou
participação em infração penal;
II  -  a  prova  puder  ser  feita  por  outros  meios
disponíveis;
III  -  o  fato  investigado  constituir  infração  penal
punida, no máximo, com pena de detenção.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser
descrita  com  clareza  a  situação  objeto  da
investigação,  inclusive  com  a  indicação  e
qualificação  dos  investigados,  salvo
impossibilidade  manifesta,  devidamente
justificada.

No  caso  em  tela,  depreende-se  do  exame  dos  autos  que  os

acusados já há algum tempo eram alvo de investigações por parte das Polícia
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Civil  e  Militar,  numa  ação  conjunta  então  denominada  operação  “Rede  de

Arrasto”,  a  qual  culminou  com  a  instauração  de  Inquérito  Policial,  tendo

chegado  ao  conhecimento  do  delegado  da  Polícia  Civil  do  Município  de

Coremas  a  ocorrência,  naquele  município,  de  intenso  comércio  de  “crack”.

Todos  os  denunciados  foram  monitorados  por  vários  dias  pelos  policiais,

havendo consistentes suspeitas de seus envolvimentos nos crimes de tráfico

de drogas e associação para o tráfico.

Como se vê, a situação dos autos enquadra-se, perfeitamente, à

hipótese que autoriza o deferimento da medida cautelar de interceptação de

comunicação, pois havia indícios razoáveis de autoria dos crimes de tráfico de

entorpecentes e associação para o tráfico; a prova a respeito não poderia ser

feita por outros meios disponíveis, sendo os delitos a serem apurados punidos

com  pena  de  reclusão.  Além  disso,  tudo  foi  devidamente  autorizado

judicialmente,  como se infere da Ordem de Interceptação Telefônica  de fls.

232/233 – Vol. II.

Destaque-se  que  o  delito  de  associação  para  o  tráfico  possui

natureza complexa, de difícil definição dos envolvidos, sendo a interceptação

telefônica medida cautelar adequada à espécie.

Forçoso concluir, portanto, não ter havido violação ao artigo 5º,

inciso  XII,  CF/88,  e  nem a  Lei  nº  9.296/96,  já  que  o  sigilo  telefônico  dos

acusados foi quebrado mediante decisão judicial fundamentada, sendo válida e

lícita a prova dela decorrente.

Colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - PROCESSUAL PENAL -
INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA -  VALIDADE  -
AUTORIZAÇÃO  JUDICIAL -  INEXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADES  NO  PROCEDIMENTO  DE
ESCUTA  -  PROVA  LÍCITA  -PRELIMINAR
REJEITADA - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O
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TRÁFICO  -  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS  -  ABSOLVIÇÃO  -
IMPOSSIBILIDADE  -  CAUSA DE  DIMINUIÇÃO
DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI
DE DROGAS - RECONHECIMENTO EM FAVOR
DE APENAS UM DOS APELANTES - REDUÇÃO
DA REPRIMENDA E ALTERAÇÃO DO REGIME
PRISIONAL FIXADA. 
- Não há violação ao artigo 5º, inciso XII, CRFB/88
e nem à Lei nº 9.296/96 se o sigilo telefônico dos
acusados foi quebrado mediante decisão judicial
fundamentada, sendo válida e lícita a prova dela
decorrente.  [...]  (TJMG  -  Apelação  Criminal
1.0024.12.342020-0/001,  Relator(a):  Des.(a)
Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL,
julgamento em 29/01/2014, publicação da súmula
em 10/02/2014)

Saliente-se  que  a  interpretação  restritiva  do  artigo  5º  da  Lei

9.296/96 não foi acolhida pelos Tribunais Superiores, que já se manifestaram

no  sentido  da  permissão  inclusive  das  prorrogações  das  interceptações

telefônicas,  tantas  vezes  quanto  for  necessário,  desde  que  por  decisão

devidamente fundamentada.

Preliminar rejeitada.

2ª  PRELIMINAR –  INÉPCIA  DA  DENÚNCIA  (Patrícia  Alves

Lacerda, Samara Dantas, Francisco de Assis Barbosa)

Analiso, agora, a preliminares arguidas pelos apelantes Patrícia

Alves Barbosa, Samara Dantas e Francisco de Assis Barbosa, pertinentes à

inépcia da denúncia, que não teria individualizado suas condutas, sendo peça

genérica.

Ao contrário do alegado pelas Defesas dos citados recorrentes, a

peça  exordial  descreve,  de  forma  individualizada,  a  conduta  criminosa,  em

tese,  por  cada  um  praticada,  inclusive  com  transcrição  de  depoimentos  e
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trechos das Escutas Telefônicas.

Ademais,  não  se  exige  que  o  Ministério  Público,  ao  narrar  a

conduta de membros de sociedade criminosa, acusados da prática do crime

previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, faça exaustiva descrição, bastando a

demonstração da participação na societas sceleris. 

Assim, "[,,,] se a peça acusatória narra, ainda que concisamente,

os fatos principais contra os quais deve o réu se defender, não há que se falar

em inépcia" (RT 753/611). 

Lado outro, preclusa encontra-se a alegação, pelo que deixo de

me estender na apreciação da matéria, face à extemporaneidade da alegação,

como pacífico na jurisprudência. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL -  TRÁFICO E
ASSOCIAÇÃO  PARA O  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
DROGAS - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO. 
-  PRELIMINAR:  INÉPCIA  DA  DENÚNCIA  -
PRECLUSÃO: 
-  É  extemporânea  a  alegação  de  inépcia  da
denúncia após a condenação. 
-  NULIDADE  INEXISTENTE  -  PRELIMINAR
REJEITADA.  [...]  (TJMG  -  Apelação  Criminal
1.0556.13.002294-1/001, Relator(a): Des.(a) Júlio
Cezar  Guttierrez  ,  4ª  CÂMARA  CRIMINAL,
julgamento em 18/11/2014)

Por tais motivos, rejeito a preliminar.

3ª PRELIMINAR –  CERCEAMENTO DE DEFESA.  SENTENÇA

QUE NÃO APRECIOU TODAS AS TESES DA DEFESA (Samara Dantas  e

Francisco de Assis Barbosa)

Os  réus  Samara  Dantas  e  Francisco  de  Assis  Barbosa
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alegam em suas razões recursais que as teses das defesas levantadas nas

Razões Finais de ambos (fls. 21/39/2143 e 2144/2150 – Vol. X), não teriam

sido apreciadas na Sentença, acarretando a sua nulidade. Não especificaram

quais teses defensivas não teriam sido analisadas pelo Juízo sentenciante. 

Conheço tais alegações em sede de Preliminar  porquanto

importam em nulidade da sentença.

Em que pesem as bem elaboradas razões defensivas, a meu

ver, a r. decisão hostilizada não incorre na mácula apontada, pois, mesmo não

exaurindo  casuisticamente  as  teses  defensivas,  o  decisum encontra-se

satisfatoriamente fundamentado, rechaçando devidamente as teses suscitadas

ainda que de maneira implícita. 

Com efeito,  da  análise  das  Razões  Finais  por  ambos  os

recorrentes  apresentadas,  extrai-se  que  de,  forma  semelhante,  tais  réus

pleiteiam a absolvição, a aplicação da causa de diminuição da pena do art. 33,

§ 4º da Lei de Drogas, e a fixação do regime inicial aberto de cumprimento da

pena.

Apenas  a  título  de  esclarecimento,  sabe-se  que  não  é

necessária  a  análise  minuciosa  de  todas  as  alegações  apresentadas  pela

defesa, pois, de uma maneira geral, vigora na doutrina e na jurisprudência o

entendimento de que não se anula sentença por não enfrentamento frontal das

teses  da  defesa  quando,  reflexamente,  essas  puderem  ser  tidas  como

implicitamente  afastadas  pelo  enfrentamento  de  outras  teses  que,  em  um

raciocínio de excludência lógica, seja com elas incompatível. 

Sobre o tema, de há muito lecionava Basileu Garcia: 

[…]  O  dispositivo  da  sentença  deve  resultar,
irrecusavelmente,  dos  motivos  apresentados,  sem
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incongruência, com a natural força segundo a qual as
boas premissas sugerem a conclusão a deduzir. 

Assim terá  o  prolator  da  sentença  justificado  a  sua
convicção, que é o que a lei deseja. Não necessitará,
ao fazê-lo, preocupar-se em dar resposta a todas as
questões  emergentes  no processo.  Muitas  serão de
improcedência manifesta e seria levar longe demais o
cumprimento  do  dever  de  motivação  o  pretender-se
que  o  juiz  tenha  de  demonstrar  as  mais
resplandecentes  evidências.  Do  seu  bom  senso
espera-se que selecione, para discutir, o que infunda
impressão  de  verossimilhança,  ou  mesmo  que  não
infunda, o que se entremostre de certo relevo para o
procurado desfecho. (GARCIA, Basileu.  Comentários
ao  Código  de  Processo  Penal.  Rio  de  Janeiro,
Forense, vol. III, p. 475-476). 

Nesse mesmo norte, a orientação jurisprudencial: 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
ART. 121, §§ 3º E 4º DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA
DE  APRECIAÇÃO  DE  TESE  DEFENSIVA PELO  V.
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. NULIDADE. I - Não se
tem  como  omissa  a  sentença  condenatória  que,
embora não se referindo,  expressamente,  a tese da
defesa,  fundamenta  a  condenação  com  base  nos
elementos  probatórios  reputados  válidos  para
caracterizar  o  crime  narrado  na  denúncia  e  sua
autoria.  Embora  seja  necessário  que  o  Magistrado
aprecie todas as teses ventiladas pela defesa, torna-se
despiciendo  a  menção  expressa  a  cada  uma  das
alegações se, pela própria decisão condenatória, resta
claro que o Julgador adotou posicionamento contrário.
(STJ, 5.ª Turma, RHC 12842/PR, Rel. Ministro Gilson
Dipp, DJU de 29.09.2003) 

CRIME  CONTRA  A  ORDEM  ECONÔMICA  -
AUSÊNCIA  DE  APRECIAÇÃO  DAS  TESES
DEFENSIVAS - NULIDADE - TESES APRECIADAS -
PRINCÍPIO  DA  ESPECIALIDADE  -  LEI  8176/91  -
NÃO-OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Não
se  exige  do  magistrado  análise  detida  dos  pontos
suscitados se, por raciocínio lógico, há o acolhimento
de  teses  de  acusação  que  são  analisadas  e
sopesadas em face de todo o contexto probatório e,
por  fim,  acolhidas  para  sustentar  a condenação.  [...]
(TJMG, 2.ª C.Crim., Ap. 1.0701.01.010448-0/001, Rel.
Des.  José Antonino Baía Borges,  v.u.,  j.  27.07.2006;
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pub. DOMG de 05.09.2006) 

No  caso  em  análise,  a  Magistrada,  embora  não  tenha

rechaçado as teses suscitadas pela defesa de forma casuística, deixou claro

tê-la rejeitado ao  demonstrar seu convencimento, com fulcro nas provas dos

autos, no sentido de que ambos os réus eram culpados do delito do art. 33 da

Lei  n.11.343/06,  bem como ao condenar  Francisco de Assis  com fulcro  no

artigo 35 da citada lei, com a devida demonstração das provas que embasaram

seu convencimento, o que rechaça a tese da absolvição.

Outrossim, concedeu a Juíza o benefício do art. 33, § 4º da

Lei supra citada à ré Samara Dantas, não o tendo concedido ao réu Francisco

de Assis, porquanto condenado nas iras do art. 35 da mesma lei.

Ainda, deixou de aplicar a ambos os recorrentes o regime

inicial  de  cumprimento  da  pena  pleiteado  conforme  os  fundamentos  que

demonstrou na sentença.

Mercê a todas essas considerações, rejeito a preliminar de

nulidade da Sentença por ausência de análise de teses defensivas expostas

nas Razões Finais.

4ª PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA. RÉU CHARLES

FRANCIVALDO CONDENADO PELO MESMO FATO EM DOIS PROCESSOS

DISTINTOS DE COMARCAS DIVERSAS.

Preliminarmente,  o  réu  Charles  Francivaldo  alega  que  haveria

uma nulidade no presente processo, consistente no fato de ter sido condenado

duas vezes pelo mesmo fato, nas comarcas de Piancó e Coremas. Afirma que

teria juntado às suas razões recursais as cópias da denúncia ofertada contra

ele  na  comarca  de  Piancó,  bem  como  da  sentença  prolatada  pelo  Juízo

daquela comarca. Todavia, tais cópias não estão acostadas às razões recursais
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de fls. 2446/2450 – Vol. XI, pelo que não conheço de tal preliminar, em face da

impossibilidade de se analisar o alegado.

MÉRITO

Como visto, cuidam os presentes autos de vários apelos tanto por

parte da acusação como das defesas, devendo ser analisados por parte, para

uma melhor clareza dos fatos.

RAZÕES DE PATRÍCIA ALVES DE LACERDA

No mérito, alega tal recorrente a ausência de provas para uma

condenação.  Sustenta  que  vagas  suspeitas  e  acusações  superficiais  não

servem de base para que seja declarada culpada, havendo apenas presunções

acerca  da  autoria.  Também  alega  não  haver  sido  comprovada  qualquer

participação sua  na organização  criminosa,  e  que não foi  provado  o  liame

subjetivo entre ela e os membros da quadrilha. Afirma que sua confissão foi

forçada e pleiteia a absolvição.

A  materialidade  do  delito  está  comprovada  pelo  Laudo  de

Constatação de fls.  96 – Vol.  I,  relativo ao material  encontrado na casa de

Patrícia pelos policiais, e pelas Escutas Telefônicas, além dos depoimentos das

testemunhas.

Da  mesma  forma,  a  autoria  restou  comprovada  pelas  Escutas

Telefônicas e depoimentos testemunhais colhidos na instrução judicial. Senão

vejamos.

Ainda na fase das investigações policiais, ao darem cumprimento

a mandado de busca na residência de Patrícia, foram encontradas onze pedras

de crack, além de anotações numa folha de papel – fls. 156 – Vol. I, referentes
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à  venda  da  droga.  Na  ocasião,  Patrícia  informou que  a  droga  pertencia  à

Roberto Pinto, seu amante, o qual lhe pedia para guardar na sua residência,

além de lhe pedir que também vendesse a droga, estabelecendo inclusive o

preço (Interrogatório de fls. 73/74 – Vol. I).

Já  em  Juízo,  mudou  o  teor  de  seu  depoimento,  passando  a

afirmar que toda a droga pertencia ao cabo Roberto Pinto, porém a mesma,

apesar de guardá-la em casa, não tinha conhecimento de que se tratava de

droga,  o  que  só  ocorreu  no  momento  em  que  foi  presa.  Afirma  que  seu

companheiro lhe informava que tratava-se de ração para galo de briga, e que

chegou  a  entregar  encomendas  deixadas  por  Roberto  à  pessoas  que  lhe

telefonavam, sem saber, contudo, que se tratava de crack (fls. 1678/1683 – Vol.

VIII).

Todavia, o depoimento prestado na fase administrativa é que foi

absorvido pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório, a despeito das

negativas de Patrícia e da afirmação de que confessou por estar sob pressão

psicológica.

Com  efeito,  os  policiais  que  participaram  das  investigações

informaram ao Juízo que:

[...]  participou  de  algumas  ações  na  cidade  de
Coremas relativa a operação “Rede de Arrasto”;
[...]; que apenas ao cumprir o mandado de busca
na residência de Patrícia foram encontradas nove
ou onze pedras de crack,  não lembra ao certo;
[...]; que quando a droga foi apreendida na casa
de Patrícia esta afirmou que as drogas pertenciam
ao cabo Roberto Pinto; [...] que conheceu Patrícia
com as investigações; [...] . PM Antonio Marcos de
Araújo. Fls. 1553/1554 – Vol. VIII.

De  logo  se  adiante  que,  na  conformidade  da  uníssona

orientação doutrinária e jurisprudencial,  não há restrições ao depoimento de
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policial  que funcionou no auto de prisão em flagrante ou das investigações,

notadamente quando prestados sob compromisso e em juízo, sob o crivo do

contraditório.

Além do mais,  não há nos autos indício algum de que os

policiais  não  agiram  escorreitamente,  ou  de  que  detinham  a  intenção  de

incriminar falsamente a acusada.

Como ensina Fernando Capez, "[...] não é possível a mera

afirmação de suspeita, pela mera condição funcional; ademais, os policiais, por

serem agentes públicos, também gozam da presunção de legitimidade, atributo

dos atos praticados pela Administração Pública." (in, Curso de Processo Penal,

Editora Saraiva, 2ª edição, 1998, p. 271).

Colaciono o seguinte aresto:

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES.  NULIDADE  DA  SENTENÇA
CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE
ACUSAÇÃO.  DEPOIMENTOS  PRESTADOS  EM
JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS.  VALIDADE.
REVOLVIMENTO  DO  ACERVO  FÁTICO-
PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  É  da
jurisprudência  desta  Suprema  Corte  a  absoluta
validade,  enquanto  instrumento  de  prova,  do
depoimento  em  juízo  (assegurado  o  contraditório,
portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito
policial  ou  que  presenciou  o  momento  do  flagrante.
Isto  porque  a  simples  condição  de  ser  o  depoente
autoridade policial  não se traduz na sua automática
suspeição  ou  na  absoluta  imprestabilidade  de  suas
informações. (...) Ordem denegada. (STF. HC 87662 /
PE.  Relator(a):   Min.  CARLOS  BRITTO.  DJ  16-02-
2007 PP-00048)

Por  sua  vez,  os  testemunhos  colhidos  ao  longo  da  instrução

corroboram de forma uníssona as provas levantadas durante as investigações

policiais. Manoel Gilmar Pereira de Araújo, ouvido em Juízo informou que:
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[...] que o depoente era consumidor de drogas [...]; que
de outra vez comprou droga a Patrícia; que comprou
de Patrícia pedra de crack; que pagou o preço de vinte
reais;  que  procurou  Patrícia  por  duas  vezes  para
comprar a droga; que a compra foi realizada na própria
residência  de  Patrícia;  que  ao  todo  comprou  oito
pedras de Patrícia; [...] que a última compra de drogas
a Patrícia já referida ocorreu aproximadamente quinze
dias antes da prisão; [...]. Fls. 1555/1556 – Vol. VIII.

A testemunha Elidiana Nogueira narrou à Juíza que:

[...] ligou para Patrícia para comprar drogas para uns
“meninos de fora” que estavam no bar do peixe; que
ao  ligar  para  Patrícia  perguntou  se  ela  tinha
“mesclado”.  Que a mesma respondeu que não tinha
ou  não  sabia,  não  se  lembra  exatamente  das
respostas;  que em seguida a depoente perguntou se
ela vendia pedra. Ela respondeu com “hum hum”, em
um sinal afirmativo; [...] que resolveu ligar para Patrícia
à  procura  das  drogas  porque  já  tinha  ouvido
comentários  de  que  a  mesma  vendia,  então  a
depoente pensou que ela tivesse o “mesclado”;  [...].
Fls. 1557/1558 – Vol. VIII.

Ainda, a testemunha Roberto Wilson Moura Filho relatou sob o

crivo do contraditório que:

[...]  dos acusados conhece Patrícia; que a conheceu
ao  comprar  drogas;  que  a  última  vez  que  tinha
comprado droga à Patrícia foi aproximadamente há um
mês antes da prisão da mesma; que comprava crack;
que comprava ao preço de dez reais cada pedra de
crack; que comprou por cerca de três ou quatro vezes
drogas a Patrícia; [...]; que quando conheceu Patrícia
foi no momento em que a mesma se apresentou para
oferecer drogas; que os objetos pagos para consumo
de drogas foi um colchão, ferro de passar e outros que
não  lembra;  [...];  que  quando  precisava  comprar  a
droga se dirigia pessoalmente até a casa de Patrícia
[...]. Fls. 1559 – Vol. VIII.

Como se vê, há farto material probatório contra a apelante, sendo
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inegável que sua confissão na fase administrativa, no sentido de que vendia

drogas a mando de Roberto Pinto é que foi absorvida pela prova produzida em

Juízo. A despeito de sua negativa perante o Juízo, não há dúvidas de que a

apelante Patrícia rotineiramente praticava o comércio ilegal de drogas, estando

incursa no art. 33 da Lei de Drogas, tudo em conluio com o cabo Roberto Pinto,

fatos  estes  corroborados  ainda  pelas  Escutas  Telefônicas,  cujo  relatório

demonstra,  à  saciedade,  o  envolvimento  da  acusada  com  a  Organização

Criminosa, a exemplo dos seguintes diálogos:

Em  ligação  ocorrida  no  dia  03/07/08  entre  DIDA e
Roberto Pinto. DIDA X ROBERTO:

[...]  DIDA:  Fala  pra  Roberto  que  Patrícia  está
vendendo 2 (pedras) por 15 (quinze) reais e que desse
jeito o negócio não anda.
ROBERTO: Diz que vai ligar para ela e dizer que não é
para vender nesse preço.
ROBERTO:  Fala  para  DIDA pegar  com  Patrícia  20
(pedras) e guardar com ele (DIDA).
ROBERTO: Fala que deixou 50 (pedras) com ela.
DIDA: Diz que ainda tem gu:ardado.
ROBERTO: Diz que ele pegasse as 20 com Patrícia
mesmo assim.
ROBERTO:  Diz  que  se  Patricia  perguntar  pelo
dinheiro, DIDA falasse que iria prestar conta a ele.
DIDA: Diz que quem tá vendendo é ele (DIDA) e ela
(Patrícia) e que Roberto tem que botar moral. 
(RELATÓRIO DE ESCUTAS TELEFÔNICAS, fls. 269 –
Vol. II)

Em ligação ocorrida no dia 29/06/08, por volta das 09:48 horas,

Patrícia fala com um homem não identificado (HNI) e este pede “uma boa”

(pedra de crack), por R$ 15,00 (quinze reais). Transcrição:

PATRÍCIA: Dá não, a bicha é boa toda, mande Daniel
vir olhar pra você ver.
HNI: Pronto, eu vou mandar uns 15 real (R$ 15,00),
você manda “uma boa pra mim” (pedra), por Daniel.
PATRÍCIA:  Homi,  tem  2  (pedras)  de  10  (R$  10,00)
aqui, mande os vinte R$ 20,00, que eu mando as 2
(pedras) de 10 (R$ 10,00).
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HNI: É por que eu só tenho 5 conto (R$ 5,00), ajeite aí
pra mim.
PATRÍCIA: Pronto, eu vou mandar as 2 (pedras) de 10
(R$ 10,00) por 15 (R$ 15,00), tá bom assim.
HNI: Tá bom.
(RELATÓRIO DE ESCUTAS TELEFÔNICAS, fls.
275 – Vol. II)

Em ligação ocorrida no dia 29/06/08, às 20:26h, PATRÍCIA fala

com ROBERTO sobre vinte pedras de crack, e que Samara só lhe entregara

dezoito.  Transcrição  às  fls.  276/278  do  RELATÓRIO  DE  ESCUTAS

TELEFÔNICAS. Este diálogo demonstra claramente que havia um acordo de

comercialização entre Roberto Pinto,  Francisco de Assis Barbosa e Patrícia

Lacerda.  A forma como se operava a distribuição da droga,  assim como a

conduta  dos  denunciados retro  referidos,  conduz  a  inegável  associação  ao

delito de tráfico, restando configurada a existência do   animus   associativo.

Restou apurado que eles se associaram, em caráter  estável  e

duradouro, com divisão clara de tarefas, no intuito de realizarem o tráfico de

entorpecentes, na região de Coremas.

Dessa maneira,  a condenação de Patrícia Lacerda pela prática

dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 era de rigor, não

sendo possível proceder-se a sua absolvição.

A sentença foi  bem lançada,  nos termos dos arts.  59 e 68 do

Código Penal, restando a apelante condenada nos termos dos arts. 33 e 35 da

Lei n. 11.343/06, em concurso material, a uma pena total definitiva de 10 (dez)

anos e 9 (nove) meses de reclusão e 1480 (hum mil quatrocentos e oitenta dias

multa), a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

RAZÕES DE JOSÉ ROBERTO PINTO e FRANCISCO DE ASSIS

BARBOSA
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Acostadas às fls. 2551/2561 – Vol. XII, dos presentes autos, as

Razões do apelante José Roberto Pinto, nas quais pleiteia-se, no mérito, a

absolvição.  Alega-se  que  não  há  provas  suficientes  a  embasarem  a

condenação do réu, uma vez que nenhuma droga foi apreendida em seu poder.

Aduz-se que há apenas fragmentos de conversas no Relatório de

Escutas Telefônicas,  que incriminam de forma dúbia o apelante, bem como

sustenta  que  a  acusada  Patrícia  estaria  mentindo  ao  afirmar  que  a  droga

encontrada na residência daquela pertencia a ele, José Roberto. 

Nega que fosse líder de qualquer organização criminosa, a qual

nunca existiu.

Por fim, sustenta não ter condições financeiras de arcar com a

pena de multa aplicada na sentença, bem como alega ter sido a pena aplicada

excessiva,  perseguindo a  aplicação do benefício  do art.  33,  §  4º  da Lei  n.

11.343/06.

Por  sua  vez,  diante  da  evidência  dos  fatos  incriminadores,  o

recorrente Francisco de Assis Barbosa, em razões de fls. 2290/2298 – Vol.

X,  alega que era  contratado eventualmente  para  o transporte  de  pequenos

pacotes, de forma que, caberia-lhe, no máximo, a função de “mula”. Entende

que não traficava  porque não vendia  a droga.  Também afirma que não há

provas contra ele em relação à associação para o tráfico.

Aduz ainda que a sentença não teria analisado todas as teses da

defesa e que a pena aplicada foi exacerbada, pleiteando a fixação da pena

mínima e a aplicação do benefício do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, no

patamar de 2/3 (dois terços) e absolvição do art. 35 da mesma Lei.

Exsurge  dos  autos  que  o  acusado  Roberto  Pinto  tinha  um
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envolvimento amoroso com a acusada Patrícia Lacerda, fato confirmado não só

pela própria Patrícia, mas por outros denunciados (Interrogatório de Samara

Dantas  –  fls.  1664/1667  –  Vol.  III;  Interrogatório  de  José  Soares  –  fls.

1671/1674 – Vol. VIII) e evidenciado nas Escutas Telefônicas.

Pois bem, conquanto negue veementemente a propriedade das

drogas  encontradas  na  residência  de  Patrícia,  os  diálogos  mantidos  pelo

acusado José Roberto Pinto com Patrícia, Francisco de Assis Barbosa, o “Dida”

e  outros,  revelam  à  saciedade  seu  conhecimento  sobre  a  existência  das

drogas,  bem como o seu comércio  intenso pelo mesmo, agindo como líder

daquilo  que  chega  a  chamar  de  “negócios”,  numa  verdadeira  operação

comercial em série e organizada, agindo tanto na cidade de Itaporanga, onde

residia com sua esposa, Sandra Cristina, como em Coremas, onde trabalhava

como Policial Militar e mantinha relacionamento amoroso com Patrícia Lacerda.

Em diálogo extraído do Relatório de Escutas Telefônicas, às fls.

245/248 – Vol.  II,  ocorrido no dia 26/06/08, às 18:06h, ROBERTO conversa

com um homem não identificado (HNI)  sobre o valor  e  locais de venda de

drogas,  citando  inclusive  Francisco  de  Assis  Barbosa,  o  “Dida”.  Vejamos a

transcrição:

[...] ROBERTO: O DIDA apareceu por aí hoje, ou
não?
HNI: Quem:
voltou lá do triângulo?
HNI: Voltou do triângulo.
ROBERTO:  Deixa  eu  dizer.  Vamos  para  Pato
amanhã comprar aquele negócio. Sim, quanto é
lá?
HNI: Ham?
ROBERTO: Quanto é o grama?
HNI: Da boa? Daquela boa...se 10 (dez) gramas
sai duzentos e trinta, sai a como?
ROBERTO: 26 (vinte e seis).
HNI: 26 (vinte e seis) né?
ROBERTO: 23 (vinte e três)
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ROBERTO: Rapaz um menino aqui disse que em
Souza tem sabe de quanto?
HNI: Quanto?
ROBERTO: Dezesseis (R$ 16,00) ou é dezessete
(R$ 17,00)
HNI: Eu acredito mesmo.
ROBERTO: Mas eu não tenho o canal lá não, mas
tem um bicho aqui, sabe?
HNI: Hum.
ROBERTO:  Que  ele  sabe  lá  a  parada  onde  é,
mas só que ele é igual a lobisomem, só trabalha a
noite, ele é mototaxi, mas só trabalha depois das
dez, fica até as duas horas da manhã aí vaza.
HNI: Aí tu tá querendo ir para Patos?
ROBERTO: O que tu acha, pega daquela mesmo
ali pertinho ou pega em Patos?
HNI: Daquela fraca é aonde? Tem a fraca aí perto,
é?
ROBERTO: Como é?
HNI: Não entendi direito não, fala de novo.
ROBERTO:  Dessa  aí  que  a  gente  tem aí,  é  aí
pertinho em Piancó.
HNI:Porque não manda pegar da fraquinha logo
não para fazer o teste.
[...]
ROBERTO: Então pronto. Amanhã eu tô indo praí
comprar pra gente espatifar tudo, tá ligado? Eu tô
com  dinheiro  ali  de  comprar  umas  vinte,  aí  a
gente desmancha.
HNI: Pronto. Aqui nós desmancha, aqui.
ROBERTO:  Agora  a  gente  faz  das  grandes
daquela de vinte e cinco reais né? Tá certo?
HNI: Tá certo. Compra lá dessa de Piancó mesmo
só pra final de semana.
ROBERTO: Como é?
HNI: Compra da fraquinha logo, né?
ROBERTO: É porque é festa,  vai  faltar  muito  e
tudo rola, aí vamos aproveitar para juntar dinheiro
e comprar da boa.
HNI: Da boa o povo endoidece.
ROBERTO:  Depois  da  festa  começa  o  pinga
pinga, aí tem que ser da boa. Então amanhã eu tô
aí cedo para a gente cortar esses negócio.
HNI:  Quantos  gramas  tu  vai  pegar  dessa  de
Piancó?
ROBERTO: Vinte.
HNI: Vinte gramas?
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ROBERTO: é. 
HNI: Corta do tamanho normal.
ROBERTO: É vamos cortar grande, do tamanho
normal que tem aí e do mesmo preço também.
[...]

Ao longo de todo o Relatório de Escutas Telefônicas, observa-se

claramente  o  acusado  José  Roberto  Pinto  como  articulador  e  líder  da

organização criminosa, negociando com fornecedores não identificados, bem

como em ligações nas quais dá diretrizes à “Dida”, Francisco de Assis Barbosa,

e à Patrícia.

In casu, diante da prova colhida, entendo ter restado comprovado

a  existência  de  vínculo  associativo  entre  os  apelantes  José  Roberto  Pinto,

Patrícia Lacerda e Francisco de Assis Barbosa, não havendo dúvidas quanto

ao  efetivo  envolvimento  deles  numa  organização  criminosa  voltada

especificamente para o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, na região

de Coremas e Itaporanga, conforme apurado pela equipe de policiais civis e

militares  responsáveis  pela  investigação  que  alicerçou  a  denúncia.

                    Outrossim, tem-se que restou comprovada a evidente ligação entre

a substância entorpecente apreendida na residência da acusada Patrícia e os

demais envolvidos.

             Estes elementos indiciários, harmônicos, convergentes e concatenados

indicam  seguramente  que  José  Roberto  Pinto  era  um  dos  integrantes  e

também líderes da rede criminosa e que Patrícia e Francisco Barbosa eram

responsáveis  pela  distribuição  das  drogas.

                Resulta claro, ainda, que a associação entre eles não era meramente

ocasional, mas sim estável e com características de permanência, vez que se

comunicavam com freqüência e sempre tratando de assuntos relacionados a
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drogas.

Há nos Relatórios de Interceptações Telefônicas várias conversas

entre José Roberto Pinto e Francisco de Assis Barbosa e deste com pessoas

não identificadas (fls. 252/252; 262/264; 265/269; 282 – Todos do Vol. II), as

quais demonstram à saciedade o envolvimento do acusado Francisco de Assis

Barbosa, o “Dida”, no comércio de drogas, tendo pleno conhecimento também

do conteúdo do material que transportava, não sendo relevante sua alegação

de que tinha apenas o papel de “mula” e que não participava da Organização

Criminosa. 

Destaque-se o depoimento judicial de Manoel Gilmar Pereira de

Araújo, usuário de drogas, o qual informou que:

[…] conhece DIDA, Francisco de Assis Barbosa e já
chegou uma vez a comprar duas predras de crack ao
mesmo, ao preço de cinco reais cada; […] que quando
procurou  DIDA para  comprar  drogas  o  fez  porque
havia informação de que o mesmo era acostumado a
vender […] . Fls. 1555/1556 – Vol. VIII.

Aliás,  como sabido,  ainda que o recorrente Francisco de Assis

Barbosa  fosse  apenas  o  responsável  pelo  transporte  da  droga,  não

comercializando, seria alcançado pelo art. 33 da Lei de Drogas, o qual engloba

e  tipifica  várias  ações,  dentre  elas,  “transportar”.  

                    Dessa maneira, há que ser mantida a condenação dos recorrentes

pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, bem como  sua

submissão nas iras do art. 35 da mesma lei, circunstância esta que impede,

como  bem  decidiu  a  Magistrada,  a  aplicação  em  seu  favor  da  minorante

descrita no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, a qual para sua incidência exige

que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades

criminosas,  nem  integre  organização  criminosa.
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            Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  (...).
RÉU CONDENADO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
83/STJ.  AGRAVO  REGIMENTAL  A QUE  SE  NEGA
PROVIMENTO. (...)  3.  Este Tribunal  Superior  possui
entendimento  pacífico  de  que  é  inaplicável  a  causa
especial  de  diminuição  de pena  do  parágrafo  4º  do
artigo  33  da  Lei  nº  11.343/2006  ao  réu  também
condenado pelo crime de associação pra o tráfico de
drogas tipificado no artigo 35 da mesma lei. Incidência
do óbice do enunciado 83 da Súmula deste STJ. [...]
(AgRg  no  AREsp  157178  /  SP,  Rel.  Ministra  Maria
Thereza  de  Assis  Moura,  DJe.  12/06/2013)

Quanto às penas aplicadas aos réus José Roberto e Francisco de

Assis Barbosa, observa-se que a Julgadora bem observou os critérios dos arts.

59 e 68 do Código Penal, não se observando a alegada exacerbação. Extrai-se

da  decisão  condenatória  que  a  maioria  das  circunstâncias  judiciais  foram

desfavoráveis  aos  réus  e,  mesmo  assim,  as  penas  bases  do  recorrente

Roberto  foram  aplicadas  apenas  2  (dois)  anos  acima  do  mínimo  legal,

enquanto as penas-base de Francisco de Assis foram fixadas nos patamares

mínimos cominados pela lei. Nada há, portanto, para se corrigir.

Outrossim, a defesa de José Roberto pede a isenção das penas

de multas, alegando serem as condições financeiras do réu insuficientes para

arcar com aquelas. Como sabido, a multa é preceito secundário das normas

dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343 /06, não havendo previsão legal para a isenção

do  pagamento,  ainda  que  se  trate  de  réu  pobre.  A condição  financeira  do

acusado é levada em conta por ocasião do estabelecimento do valor do dia-

multa, o qual, saliente-se já foi fixado em patamares altos nos próprios tipos

penais citados. 
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No caso específico do citado recorrente, observa-se que houve

apenas uma pequena exacerbação em face do mínimo legal fixado legalmente,

pelo que não há como se atender ao pleito da defesa.

RAZÕES DE FÁBIO PIRES DE LACERDA

Em arrazoado acostado às fls. 2653/2654 – Vol. XII,  o acusado

Fábio Pires de Lacerda pleiteia a sua absolvição, com fulcro no brocardo in

dubio pro reo, alegando que a condenação teve por base provas frágeis.

Extrai-se da sentença que referido acusado foi condenado com

fulcro no art. 33 da Lei n. 11.343/06, a uma pena definitiva de 2 (dois) anos de

reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, tendo sido beneficiado com a causa de

diminuição da pena do § 4º do art. 33, no patamar de 2/3 (dois terços).

Com relação ao delito do art. 35 da Lei de Drogas, entendeu a

Julgadora a quo que não restou comprovado o seu envolvimento permanente

com a Organização Criminosa, conquanto mantivesse contato eventual  com

esta.

Com efeito, há provas suficientes da materialidade e autoria do

crime de tráfico em relação a tal apelante, como se vê dos diálogos mantidos

pelo mesmo com José Roberto e Patrícia, registrados no Relatório de Escutas

Telefônicas (Fls. 244 e 278/279 – Vol. II).

Mais uma vez, recorro ao depoimento judicial de Manoel Gilmar

Pereira de Araújo, usuário de drogas, o qual informou que:

[…]  que  o  depoente  era  consumidor  de  drogas  e
chegou a comprar drogas de “Fabinho de Briguinha”;
que a droga adquirida de Fabinho era maconha; que
“Fabinho  de  Briguinha”  tem  um  mercadinho  e  o
depoente adquiriu a droga no próprio mercadinho; que
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pagou dez reais por uma bola de maconha amarrada
em um saco pequeno; que efetuou essa compra por
três vezes ao acusado Fabinho; que cada compra era
uma  “bolinha”;  que  chegou  ao  nome  de  Fabinho
indicado por  outros  usuários  […]  .  Fls.  1555/1556 –
Vol. VIII.

Não há dúvidas de que Fabio Pires comercializava droga, como

demonstrado,  tendo  eventualmente  mantido  contato  com  José  Roberto  e

Patrícia, o que, a princípio, não demonstra, estreme de dúvidas, que o mesmo

mantivesse o vínculo permanente necessário para que se considere que ele

fazia parte da Organização Criminosa liderada por José Roberto. De se manter,

portanto, sua condenação com fulcro apenas no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Todavia,  da leitura da sentença, observa-se que a douta Juíza

deixou  de  converter  a  pena  corporal  aplicada  ao  apelante  Fábio  Pires  em

penas  restritivas  de  direitos,  sob  o  fundamento  de  que  seria  vedada  tal

substituição aos crimes hediondos e equiparados.

Ocorre  que  é  entendimento  pacífico  na  jurisprudência  que  é

possível sim tal substituição nos crimes de tráfico, conforme acórdãos abaixo

transcritos:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO  DE RECURSO.  NÃO  CABIMENTO.
TEMA  NÃO  ENFRENTADO  NA  ORIGEM.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NÃO  CONHECIMENTO.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
PENAS  ALTERNATIVAS.  VEDAÇÃO  GENÉRICA  E
APRIORÍSTICA.  INCONSTITUCIONALIDADE.
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
[...]
3. A vedação genérica e apriorística de substituição da
pena privativa  de liberdade por  restritiva  de direitos,
nas  condenações  por  crime  hediondos  ou
equiparados,  como  é  o  caso  do  tráfico  ilícito  de
entorpecentes, restou superada em face da declaração
de  inconstitucionalidade  do  art.  44  da  Lei  n.
11.343/2006.
4.  Habeas  corpus  não  conhecido,  mas  concedida  a
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ordem,  de  ofício,  para  determinar  a  concreta
verificação do cabimento das penas alternativas.
(STJ. HC 116.259/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA  TURMA,  julgado  em  16/12/2014,  DJe
03/02/2015)

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO
PRÓPRIO.  DESCABIMENTO.  TRÁFICO  DE
DROGAS.  PENA FIXADA EM  2  (DOIS)  ANOS E  6
(SEIS)  MESES  DE  RECLUSÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE DA OBRIGATORIEDADE
DO REGIME INICIAL FECHADO (STF, HC 111.840).
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE  POR  RESTRITIVA  DE  DIREITOS.
HABEAS  CORPUS  NÃO  CONHECIDO.  ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
-  A norma legal  que  vedava  a  substituição da pena
privativa  de  liberdade  por  restritiva  de  direitos  aos
condenados por crime de tráfico de entorpecentes (art.
33,  §  4º,  Lei  n.  11.343/2006)  foi  declarada
inconstitucional  pelo  STF (HC 97.256/RS),  e  já  teve
sua  execução  suspensa  pelo  Senado  Federal
(Resolução n. 5 de 16.2.2012). Logo, não há qualquer
óbice a concessão da benesse legal aos condenados
pelo crime de tráfico de drogas desde que preenchidos
os requisitos legais.
- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de
ofício,  para  determinar  que  o  Juízo  das  Execuções
examine,  à  luz  do  art.  44  do  Código  Penal,  a
possibilidade  de  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade  por  restritivas  de  direitos,  bem como para
que,  afastado  o  óbice  legal,  fixe  o  regime  mais
adequado para o início do cumprimento da pena. (STJ.
HC  307.902/SP,  Rel.  Ministro  ERICSON  MARANHO
-DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/SP,
SEXTA  TURMA,  julgado  em  16/12/2014,  DJe
03/02/2015)

Sendo  assim,  considerando  que  as  circunstâncias  judiciais  de

Fábio Pires não lhe são de todo desfavoráveis, bem como o fato de terem sido

reconhecidos seus bons antecedentes, a ponto de fazer jus ao benefício do §4º

do art.  33 da Lei n. 6.343/06 em seu percentual máximo, concedo-lhe, com

fulcro no art. 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade

por duas penas restritivas de direitos, nas modalidades a serem especificadas
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pelo Juízo da Execução Penal.

Dá-se, portanto,  provimento parcial  ao presente recurso para,

mantendo-se  a  sentença  condenatória,  conceder  ao  réu  Fábio  Pires  a

substituição da pena privativa de liberade.

RAZÕES DO RECURSO DE SAMARA DANTAS

Em sede de razões apelatórias, quanto ao mérito, persegue a ré

Samara Dantas a absolvição, alegando que não teve nenhuma participação no

delito que lhe foi imputado, eis que não há provas suficientes da materialidade

e autoria, não tendo sido encontrada nenhuma droga em seu poder.

Pleiteia  ainda  a  redução  da  pena  para  o  mínimo  legal  e  a

aplicação do benefício do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 no patamar de 2/3

(dois terços), bem como o fracionamento do pagamento da pena de multa em

50 (ciquenta) parcelas. Também alega que deve ser feita a detração da pena

em face do período que permaneceu presa antes da prolatação da sentença.

 Compulsando-se os autos, extrai-se que, inicialmente, chegou-se

ao nome da acusada Samara durante as investigações policiais, por ter sido a

mesma mencionada por  mais de um dos investigados,  dentre eles,  Patrícia

Lacerda, a qual, ainda em sede policial, ao ser interrogada narrou que:

[…]  há cerca de 02 meses começou a ter  um caso
amoroso com o CB Roberto Pinto,  e vem mantendo
essa relação até os dias atuais; […] Roberto deixava a
droga em sua casa e dizia que se aparecesse alguém,
vendesse as pedras, em média, R$ 10,00 reais cada
uma; […] Que Dida eram quem ia buscar a droga em
sua casa para vender para os viciados de Coremas;
Que no dia 28.06.2008, SAMARA chegou em sua casa
e deixou apenas 04 pedras de crack; Que SAMARA
vende da droga de Roberto Pinto […] Fls. 73/74 – Vol.
I.
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Conquanto  Patrícia  não  tenha  se  referido  à  Samara  no  seu

interrogatório  judicial,  as  informações  supra  transcritas  foram  confirmadas

pelas conversas gravadas no Relatório de Escutas Telefônicas e, em face de

sua  evidência,  a  própria  Samara,  ao  ser  interrogada  pela  Magistrada,  não

negou  que  efetivamente  tenha  entregue  “encomendas”  à  Patrícia,  todavia

alega  que  não  tinha  conhecimento  de  seu  conteúdo.  Eis  a  transcrição  de

trechos de seu interrogatório em Juízo:

Que  não  sabia  que  Cb  Roberto  era  envolvido  com
drogas, até o momento em que começou a frequentar
um bar em Itaporanga, quando Cb Roberto começou a
frequentar;  Que  a  interrogada  na  época  estava
desempregada  e  costumava  fazer  programas;  Que
certa  ocasião  foi  convidada  por  Francisco  Aurenildo
Juca  para  um  programa;  Que  nesta  ocasião  Cb
Roberto perguntou para a interrogada e Francisco se
poderia também ir em sua companhia sendo que ele
Cb Roberto iria levar uma garota para ele;  […] Que
meia  hora  depois  Cb  Roberto  chega  de  mototáxi
sozinho carregando uma bolsa preta; Que viu quando
Cb  Roberto  tirou  uma  massa  branca  de  dentro  da
bolsa  e  ficou  cortando  com  gilete  dizendo  que  iria
consumir;  Que  enquanto  Cb  Roberto  estava
quebrando a  droga a interrogada chamou Francisco
Ica  para  ir  embora;  […]  Que certa  vez  Cb  Roberto
pediu que a interrogada entregasse R$ 20,00 reais a
Patrícia  e  R$  20,00  a  Dida  (Francisco  de  Assis
Barbosa), dizendo que o de Dida era para pagar uma
corrida de mototáxi  mas nada afirmou a respeito do
dinheiro  de  Patrícia;  […]  Que  em  outra  ocasião
Roberto Pinto pediu a depoente que entregasse uma
encomenda a Patrícia; Que a encomenda era bastante
embrulhada e a interrogada não deu para ver o que
era;  que  o  conteúdo  da  embalagem  devia  ser  de
volume aproximado de uma xícara de chá;  […]  Fls.
1665/1666 – Vol. VIII.

A partir de tais evidências, as Escutas Telefônicas revelaram que

na  verdade  Samara  tinha  conhecimento  do  conteúdo  das  encomendas,

restando provadas não só a materialidade como também a autoria do delito do

art. 33 da Lei de Drogas.  Senão vejamos:
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Conversa de Roberto e Dida:

DIDA: Foi um cara diferente lá em SAMARA, ela me
deu a informação todinha e disse que era um policial
de cabelo branco.
ROBERTO: Disse o quê?
DIDA: Um cara foi lá em SAMARA, tá ligado? Atrás de
comprar e ela não vendeu não. Ligou pra mim e deu a
informação  do  cara,  aí  eu  suspeitei  que  era  aquele
velho policial.
[…]
ROBERTO:  Vou  mandar  se  ligar  só  para  o  pessoal
passar para conhecido.
DIDA: Aí eu disse, tem que dar um tempo.
ROBERTO:  Exatamente,  mas  diga  a  ela  que  tenha
cuidado e só para o pessoal de casa, que é conhecido.
[...] Fls. 257/259 – Vol. II.

Conversa de Roberto e Patrícia: 

ROBERTO: Oi.
PATRÍCIA: Zé?
ROBERTO: Oi.
PATRÍCIA: Tu mandou as coisas para Ricardo?
ROBERTO:  Eu  ia  perguntar  para  SAMARA se  tinha
mandado, por que?
PATRÍCIA:  Ricardo falou que não chegou nada para
ele e eu disse não sei não Ricardo.
ROBERTO: Ligue para SAMARA, se ela não deixou,
eu vou deixar de moto. Fls. 259 – Vol. II.

Conversa entre DIDA e SAMARA:

DIDA: Pergunta a SAMARA se ela ganhou “algum na
cortada” (corte das pedras) de ontem a tarde.
SAMARA: Pergunta que cortada.
DIDA: Pergunta se não estavam ela, ICA e ROBERTO
para cortar lá.
SAMARA:  Diz  que  foi  ligeiro,  foi  só  par  eles  não
entrarem só.
DIDA: Falou que cortaram o bagulho todinho lá.
SAMARA: Disse que não cortaram nada, que não tinha
nada para cortar que era bem miudinho.
SAMARA: Pergunta se ele vai pegar os negócios que
estão aqui.
DIDA: Perguntou quantos ela entregou a PATRÍCIA.
SAMARA: Diz que foi  vinte,  e o resto era para ficar
com ele (DIDA).
DIDA: Perguntou quantos.
SAMARA: Disse que não contou, e não sabe se é vinte
ou mais. […] Fls. 265 – Vol. II.
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Da análise atenta das provas produzidas e demonstradas acima,

percebe-se que não só Samara Dantas tinha conhecimento do conteúdo dos

pacotes que entregava a Dida e a Patrícia, o que já foi referido, como também

tinha  envolvimento  com  a  Organização  Criminosa,  sendo  mencionada  por

membros ativos como José Roberto Pinto,  Patrícia  Lacerda e Francisco de

Assis Barbosa, o “Dida”,  de forma frequente,  e não apenas eventual,  tendo

papel permanente no desenvolvimento das atividades da Organização.

Resulta claro, ainda, e como já referido, que a associação entre

os denunciados supra referidos não era meramente ocasional,  mas possuía

características de estabilidade e permanência, vez que eles se comunicavam

com freqüência, sempre envolvendo assuntos relacionados a drogas.

Dessa maneira, assiste razão ao representante do  Parquet,  em

suas Razões de fls. 2465/2478 – Vol. XI, quando persegue a condenação da ré

Samara Dantas também  pela prática  do delito  previsto  no artigo  35 da Lei

11.343/06.

Sendo assim, tenho por comprovado nos autos que a acusada em

questão praticou o delito  do  art.  35 da Lei  n.  11.343/06,  pelo  que a tenho

também como incursa nas penas de tal artigo, passando à dosimetria da pena:

Culpabilidade: A circunstância da culpabilidade não se apresenta

apta a majorar a pena base no caso em testilha, pois a acusada não agiu com

dolo  que  ultrapasse  os  limites  da  norma  penal,  o  que  torna  sua  conduta

inserida no próprio tipo.

Antecedentes:  Infere-se  a  inexistência  de  antecedentes

desfavoráveis.

Conduta  Social  e  Personalidade do agente: Verifica-se   que
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dos  autos  não  é  possível  fazer  qualquer  valoração  negativa  de  tais

circunstâncias,  inexistindo  elementos  idôneos  para  efetivar  uma  aferição

completa de tais circunstâncias.

Motivos do crime: Estes são os fatores psíquicos que levaram a

ré  à   prática   do   crime.   No   presente   caso,   não   se   presta   como

fundamento   idôneo   para  majorar  a  pena,  pois  em  nada  ultrapassa  a

normalidade do tipo penal.

Circunstâncias:  As  circunstâncias  do  crime  não  apresentam

qualquer particularidade a distingui-las de casos semelhantes, encontrando-se

relatadas nos autos, nada tendo a se valorar.

Consequências:  As  consequências  do  crime  são  normais  à

espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal.

Comportamento da vítima: A vítima em nada contribuiu com a

conduta da ré.

Como sabido, o aplicador da  lei, ao  fixar as penas dos crimes

previstos  na  Lei  nº  11.343/2006,  deve  observar  todas  as  circunstâncias

judiciais  do  artigo  59  do  Código  Penal,  com  base  na  linha  interpretativa

preconizada no  artigo  42  da  Lei  11.343/2006,  que  dispõe  que  devem  ser

consideradas  com preponderância  sobre  o  previsto  no  art.  59  do  Código

Penal,  a  natureza  e  a quantidade  da  substância  ou  do  produto,  a

personalidade  e  a  conduta  social  do agente.  In casu, observa-se que a

natureza da droga traficada pela acusada, o crack  -  é substância possuidora

de  alto  grau  de  lesividade,  em  face  do  seu  elevado  poder  viciante,

gerando grande abalo na saúde pública. 

Assim, entendo que, aplicando-se os  critérios preconizados pelo
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artigo 42,  da  Lei   nº   11.343/2006,  e  considerando  a  inexistência  de

circunstâncias  judiciais  desfavoráveis  (artigo  59,  do  Código Penal),  a  pena-

base deva ser  fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, não se verifica a ocorrência de

qualquer  circunstância  atenuante  ou  agravante.

Em terceira fase, diante da  inexistência de causas de aumento  e

diminuição  de  pena,  mantenho  a   pena   definitiva relativa  ao  crime  de

associação para o tráfico em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Fixo a pena de multa em 735 (setecentos e trinta e cinco)  à razão de  1/30

(um  trinta  avos)  do  salário mínimo  vigente  à  época  do  fato  para  o  crime

de associação para o tráfico.

Na sentença, a ré restou condenada pelo crime do art. 33 da Lei

n. 11.343/06, à uma pena definitiva de 02 (dois) anos e 01 (mês) de reclusão e

200 (duzentos) dias multa, uma vez que foi aplicado em seu favor o benefício

do § 4º do referido artigo 33. 

Entretanto,  considerando  que  a  acusada integrava  organização

criminosa, dedicando-se à atividade criminosa, vedada a incidência da causa

especial de redução de pena descrita no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, pelo

que decoto da sentença condenatória  a redução operada,  restando  a pena

definitiva pelo crime do art. 33 da Lei de Drogas fixada em 06 (seis) anos e

03  (meses)  de  reclusão  e  600  (seiscentos)  dias  multa, considerando  a

avaliação das circunstâncias judiciais já operadas pelo Magistrada de 1º grau,

as quais impedem a fixação da pena no seu mínimo legal.

Feitas  estas  considerações,  presente  o  concurso  material

de crimes  artigo  69,  do  Código  Penal,  verifico  que  a  somatória  das

penas  privativas  de liberdade aplicadas resulta na pena de 09 (nove) anos e
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09  (nove)  meses  de  reclusão,  em  regime  inicialmente  fechado  e

pagamento de multa de 1335 (mil trezentos e trinta e cinco) dias multa à

razão de 1/30  (um  trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos

fatos.

Em relação ao pedido de parcelamento da pena de multa, cabe ao

Juízo  da  Execução  avaliar  a  miserabilidade  jurídica  do  sentenciado,

examinando as condições sócio-econômicas para o pagamento da multa sem

prejuízo  para  seu  sustento  e  de  sua  família.  Igualmente,  caberá  ao  Juízo

mencionado a detração da pena,  em face do período de tempo em que a

recorrente esteve encarcerada antes da prolatação da sentença condenatória.

Colaciono o seguinte julgado:

TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.  DOSIMETRIA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART.
33  DA LEI  11.343/06  JÁ  CONSIDERADA.  REGIME
INICIALMENTE  FECHADO  EXPRESSAMENTE
PREVISTO NO  §  2º  DO  ART.  2º  DA LEI  8.072/90.
PENA  DE  MULTA.  POSSIBILIDADE  DE
PARCELAMENTO  DO  VALOR  FIXADO,  NOS
TERMOS  DO  ART.  50  DO  CP.  NO  ENTANTO,  O
REQUERIMENTO  DEVER  SER  FORMULADO
PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO, QUE DEVERÁ
FIXAR  AS  CONDIÇÕES  DO  PARCELAMENTO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.  VOTO VENCIDO
PARCIALMENTE.  (TJMG  102310813459030011  MG
1.0231.08.134590-3/001(1),  Relator:  DOORGAL
ANDRADA, Data de Julgamento: 13/01/2010, Data de
Publicação: 03/02/2010) Grifo nosso.

Pelas razões expostas, nego provimento ao recurso da ré Samara

Dantas, restando agravada sua situação tendo em vista o pleito condenatório

formulado pelo membro do Parquet, ao qual se dá provimento nesta parte.

RAZÕES DO RÉU CHARLES FRANCIVALDO
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No arrazoado de fls. 2446/2449 – Vol. X, quanto ao mérito, o réu

Charles Francivaldo Amâncio persegue a absolvição sob a alegação de falta de

provas. Aduz que a operação de apreensão de drogas guardadas pelo mesmo

teria sido uma prova forjada pelos Policiais que o prenderam e que a confissão

extrajudicial teria sido obtida mediante tortura.

Por  sua vez,  o  policial  militar  Paulo Roberto  de Souza,  o  qual

participou das investigações, relatou ao Juízo que:

[…]  durante  as  investigações  descobriu-se  uma
ligação  entre  Charles  Francivaldo  Amâncio,  vulgo
“Charminho”  e  o  CB  José  Roberto  Pinto;  que  ao
prosseguir com a investigação e cumprir mandado de
prisão contra “Charminho”, este conduziu os policiais
até onde se encontrava a droga por ele guardada em
quatidade  superior  a  meio  quilo,  sendo  esta
apreendida e tendo “Charminho” afirmado que a droga
era de um primo seu que trouxe de São Paulo -SP
[…];  que  a  conduta  adotada  por  “Charminho”  para
traficar  a  droga,  por  ser  iniciante  no  ramo,  não  era
discreta, por isso toda a cidade de Piancó-PB tomou
conhecimento, visto que o mesmo chegou a distribuir
a  droga  gratuitamente  em  algumas  festividades  em
Piancó; […] Fls. 1434/1438 – Vol. VII.

No entanto, há que se considerar algumas questões em relação à

materialidade do delito que se imputa ao presente acusado. Diferentemente

dos demais réus, observa-se que não há outra prova contra o mesmo a não ser

o depoimento do policial militar que participou do flagrante. Ou seja, não há

provas de que fizesse parte da Organização Criminosa, não há menção ao seu

nome nas conversas das Escutas Telefônicas e nenhuma outra testemunha,

por  exemplo,  algum adicto,  relatou  ter  comprado entorpecente  ao  presente

recorrente.

Daí  que,  conquanto  haja  uma  presunção  de  veracidade  dos

depoimentos  prestados  por  policiais,  entendo  que  há  de  existir  alguma
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evidência em desfavor do acusado, o que não sói acontecer no presente caso.

Pelo menos não logrou a acusação demonstrar nada mais contra ele, a não ser

o depoimento do policial. 

E,  como  dito,  em tal  depoimento  o  policial  informa  que  foram

apreendidos pacotes de substância entorpecente supostamente pertencentes a

Charles  Francivaldo.  Entretanto,  não  há  nos  autos  Auto  de  Apreensão  ou

qualquer Laudo  Toxicológico,  conquanto em depoimento em Juízo tenha o

policial informado que entregaram o material na delegacia.

O  representante  do  Parquet,  inclusive,  se  insurge  contra  sua

absolvição pelo delito do art. 35 da Lei de Drogas, alegando que tal réu seria o

fornecedor do Cabo José Roberto, mas, nada traz de novo ou relevante para

fundamentar seu inconformismo, a não ser a prova aqui já mencionada.

Daí  que,  em face  da  ausência  de  indícios  outros  que  militem

contra o acusado Charles Francivaldo, entendo que o depoimento do policial

deveria ao menos ser acompanhado pela existência de Laudo Toxicológico ou

Auto de Apresentação e Apreensão do material supostamente encontrado em

poder do réu.

Assim, ausente prova da materialidade do crime, a absolvição do

réu, ora apelante, é de rigor.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para absolver o acusado

Charles Francivaldo Amâncio, com base no disposto no artigo 386, VII, do CPP.

RAZÕES  DO  RECURSO  DO  REPRESENTANTE  DO

MINISTÉRIO PÚBLICO

Acostadas às fls. 2465/2478 as razões recursais do representante

do Parquet, nas quais se insurge, inicialmente, contra as absolvições dos réus:
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Jardel Alves de Sousa, Francisco Aurenildo Juca, Rui Pereira de Almeida, José

Soares e Gernivon Soares de Lacerda.

Aduz que Jardel Alves de Sousa era encarregado do transporte

e  distribuição  da  droga,  sendo  esta  sua  função  dentro  da  Organização

Criminosa,  além  de  também  buscar  drogas  em  Piancó  junto  à  Charles

Francivaldo. Transcreve as degravações das Escutas Telefônicas e pleiteia a

sua condenação nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06. 

No entanto, analisando-se atentamente os autos, observa-se que

a prova produzida pela acusação contra tal réu deixou dúvidas no espírito da

Julgadora de 1º grau. Com efeito, conquanto o nome “Jardel” seja mencionado

na  Escuta  Telefônica  referida  nas  presentes  razões  e  também pelo  policial

Paulo Roberto (fls. 1434 – Vol. VII), nenhum dos demais acusados incriminou

de forma contundente tal réu ou foi o mesmo mencionado pelas testemunhas

ministeriais, sendo que o mesmo nega terminantemente todas as acusações. 

Ressalte-se que quando é citado numa conversa telefônica entre

Roberto e “Dida”, fala-se apenas em Jardel, não se precisando mais nenhuma

outra  característica  que  indentifique  tal  acusado.   Conquanto  haja  indícios

contra tal denunciado, tais indícios não foram solidificados durante a instrução

criminal, deixando dúvidas no íntimo da Magistrada.

O  mesmo  se  dá  em  relação  aos  acusados  Rui  Pereira  de

Almeida, José Soares e Gernivon Soares de Lacerda.

Segundo alega o membro do Ministério Público, Rui Pereira de

Almeida e José Soares traficavam entorpecentes e davam suporte logístico

com  o  fornecimento  de  armas  para  a  Organização  Criminosa.  Igualmente,

afirma que Gernivom fazia parte da associação criminosa para o tráfico de que

tratam os  presentes  autos.  Baseia  suas  acusações  no  depoimento  de  Ana
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Paula Pereira de Sousa, a qual, segundo afirma, teria informações privilegiadas

que delineiam a presença e atuação de tais acusados na associação criminosa.

Ocorre que tal testemunha citada nas razões ministeriais não foi

ouvida em Juízo, apenas em sede policial, de forma que os indícios surgidos

com suas informações não foram absorvidos de forma contundente pela prova

produzida em Juízo. Permaneceu o mesmo sentimento de dúvida no espírito

da Julgadora  a quo.

O próprio policial militar Paulo Roberto de Sousa (fls. 1435 – Vol.

VII), afirmou à Magistrada que nada sabia declinar acerca das condutas dos

irmãos Rui Pereira de Almeida e José Soares. E nenhuma outra testemunha

ministerial se refere à conduta de tais acusados.

Da mesma forma em relação à  Gernivon Soares de Lacerda,

com relação a quem o policial supra mencionado também nada sabia declinar

acerta de sua conduta, ou houve qualquer incriminação contra o mesmo pelas

demais testemunhas ministeriais.

No  processo  criminal  vigora  o  princípio  segundo  o  qual,  para

alicerçar  um  decreto  condenatório,  a  prova  deve  ser  clara,  positiva  e

indiscutível,  não  bastando  à  alta  probabilidade  acerca  do  delito  e  de  sua

autoria. Persistindo a dúvida, mínima que seja, impõe-se a absolvição, pois a

inocência  é  presumida  até  que  se  demonstre  o  contrário.  Desta  forma,  é

suficiente que a acusação não produza provas capazes de infundir a certeza

moral no espírito do julgador, para que se decrete a absolvição do envolvido. 

Tanto na doutrina como na jurisprudência dos tribunais, é pacífico

o entendimento no sentido de que um decreto condenatório somente é possível

diante de um juízo de certeza. 
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Para  Heleno  Cláudio  Fragoso,  "  […]  nenhuma pena  pode  ser

aplicada sem a mais completa certeza da falta. A pena, disciplinar ou criminal,

atinge a dignidade, a honra e a estima da pessoa, ferindo-a gravemente no

plano moral, além de representar a perda de bens ou interesses materiais". (In

Jurisprudência Criminal, 3ª ed., 2º vol. p. 807). 

Nesse sentido, é o entendimento que predomina nos tribunais : 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO.  INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.  IN DUBIO PRO REO.  ABSOLVIÇÃO
MANTIDA.  APELO  MINISTERIAL  DESPROVIDO.
Conjunto probatório frágil e insuficiente para derrubar
a  presunção  de  inocência  e  embasar  um  juízo
condenatório.  Caberia  ao  Ministério  Público,  como
autor da ação penal, no desempenho de suas funções,
comprovar  o  fato  e  a  autoria  do  delito  e,  em  seu
mister,  não  logrou  êxito.  Na  ausência  de  outros
elementos de prova e demais indicativos de autoria,
impera a absolvição, com fundamento no princípio in
dubio pro reo. À unanimidade negaram provimento ao
apelo  ministerial.  (Apelação Crime Nº  70030950703,
Sexta  Câmara  Criminal,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator:  Mario  Rocha  Lopes  Filho,  Julgado  em
30/07/2009) 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO  QUALIFICADO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELO MINISTERIAL
DESPROVIDO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. O contexto
probatório  não  traz  a  certeza  e  tranquilidade
indispensáveis  a um decreto condenatório.  O Direito
Penal não se compadece com meras suposições ou
conjecturas, pois, na ausência de outros elementos de
prova  e  demais  indicativos  de  autoria,  impera  a
absolvição, com fundamento no princípio do in dubio
pro  reo.  Absolvição  com fundamento  no  artigo  386,
inciso  VII  do  Código de Processo Penal  mantida.  À
UNANIMIDADE  NEGARAM  PROVIMENTO  AO
APELO  MINISTERIAL.  (Apelação  Crime  Nº
70030339592,  Sexta  Câmara  Criminal,  Tribunal  de
Justiça  do  RS,  Relator:  Mario  Rocha  Lopes  Filho,
Julgado em 09/07/2009)

APELAÇÃO  -  ROUBO  MAJORADO  -  PROVA
INSUFICIENTE ACERCA DA AUTORIA - APLICAÇÃO
DO  PRINCÍPIO  DO  "IN  DUBIO  PRO  REO"  -
ABSOLVIÇÃO. No processo criminal vigora o princípio
segundo  o  qual,  para  alicerçar  um  decreto
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condenatório,  a  prova  deve  ser  clara,  positiva  e
indiscutível, não bastando a alta probabilidade acerca
do  delito  e  de  sua  autoria.  Persistindo  a  dúvida,
mínima  que  seja,  impõe-se  a  absolvição,  pois  a
inocência  é  presumida  até  que  se  demonstre  o
contrário.  (TJMG.  Número  do  processo:
1.0384.07.057588-9/001. Relator do Acórdão:  PAULO
CÉZAR DIAS. Publicação:  05/08/2009)    

Daí  que,  inexistindo prova suficiente para a condenação,  a  via

correta a ser seguida nestes autos era mesmo a absolvição do acusado, dentro

do  clássico  princípio  do  in  dubio  pro  reo.  Cabendo  o  ônus  da  prova  ao

Ministério  Público,  não se  desincumbiu  este  de provar  a  autoria  dos supra

citados  acusados,  o  que  afasta  incontinente  um  édito  condenatório,  -  em

obediência ao postulado constitucional da presunção da inocência -, diante da

insuficiência do conjunto probatório. 

Portanto,  vista  sob  qualquer  ângulo,  a  decisão  hostilizada  não

merece reparo nesta parte. 

Quanto ao réu Francisco Aurenildo Juca, há que se fazer uma

ressalva. A douta Juíza a quo o absolveu, porém nada fundamentou acerca das

razões que ampararam sua decisão.

Ocorre  que  o  membro  do  Ministério  Público  pleiteia  a  sua

condenação,  afirmando  que  Francisco  Aurenildo  fazia  parte  da  associação

criminosa,  tendo  a  função  de  preparar  a  droga  para  o  varejo,  além  de

transportá-la e cuidar do seu armazenamento. Baseia seu convencimento nas

conversas das Escutas Telefônicas e no depoimento de Samara Dantas.

Pois bem. Analisando atentamente toda a prova apontada pela

acusação, observa-se que, a princípio, há sim indícios do envolvimento de tal

réu com a associação e também com o tráfico. Porém, ao contrário do que

ocorre com os demais réus que foram condenados, tais indícios permanecem
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tênues, deixando dúvidas acerca da possibilidade de sua condenação. Senão

vejamos.

Quando Samara se refere ao mesmo em seu depoimento de fls.

1664//1667 – Vol. VIII, é para relatar um fato ocorrido no qual a mesma teria ido

a um motel com tal réu, sendo que lá teria chegado José Roberto com certa

quantidade de crack para quebrar em pedaços, tendo Francisco Aurenildo pego

um pedaço  para  consumir,  saindo  em  seguida  com  Samara.  Ao  final  esta

afirma que o mesmo seria apenas viciado.

O mesmo fato é mencionado por Samara em conversa com “Dida”

por telefone  - Relatório de Escuta Telefônica de fls. 265 – Vol. II.  Ainda no

Relatório mencionado há uma conversa entre Roberto e Francisco Aurenildo às

fls. 259/260. Tais conversas levantam sim suspeitas contra Francisco, mas tais

suspeitas não se consubstanciaram, ao longo da instrução, em certeza capaz

de ensejar uma condenação.

Os  policiais  ouvidos  pelo  Juízo  não  trouxeram  maiores

esclarecimentos, nada sabendo informar acerca de tal acusado, o qual também

não  foi  incriminado  pelas  testemunhas  ministeriais  ouvidas.  Diante  de  tal

quadro probatório, razoável a aplicação do brocardo in dubio pro reo, devendo

o réu Francisco Aurenido Juca ser absolvido das imputações da denúncia.

Persegue ainda a acusação a condenação dos réus Fábio Pires,

Samara  Dantas  e  Charles  Francivaldo,  nas  penas  do  art.  35  da  Lei  n.

11.343/06.

Quanto a Fábio Pires afirma que, inicialmente, tal acusado pode

até ter transportado os usuários aos seus fornecedores inocentemente, mas a

perpetuação  de  tal  conduta  o  fez  passar  a,  conscientemente,  operar  como

traficante,  revendendo  a  droga,  e  também teria  papel  específico  dentro  da
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organização criminosa. Cita depoimentos testemunhais e trechos das Escutas

Telefônicas.

Quando da análise das Razões Recursais do réu Fábio Pires, já

houve pronunciamento acerca da impossibilidade de se condenar tal réu pelo

delito  de  associação  para  o  tráfico,  pelo  que  remeto  ao  fundamentos  ali

pronunciados.

No  tocante  à  Samara  Dantas,  também remeto  ao  mérito  das

razões recursais de tal apelante, nas quais foi provido o apelo do Ministério

Público nesta parte, condenando-se tal acusada nas penas do art. 35 da Lei de

Drogas.

Por  fim,  quando  da  análise  do  recurso  do  réu  Charles

Francivaldo,  analisadas  detidamente  as  provas  processuais,  chegou-se  à

conclusão da impossibilidade de sua condenação nas penas do art. 33 da Lei

n.  11.343/06,  por  falhas  observadas  nas  provas  produzidas  na  instrução

probatória, o que também não permite a sua condenação pelo art. 35 da citada

lei,  conforme  fundamentação  já  delineada  quando  da  apreciação  do  seu

recurso.

Pelo  exposto,  NEGO  PROVIMENTO aos  recursos  dos  réus

Patrícia  Lacerda,  José  Roberto  Pinto,  Francisco  de  Assis  Barbosa  e

Samara  Dantas,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  ao  recurso  do  réu  Fábio

Pires, DOU PROVIMENTO ao recurso do réu Charles Francivaldo Amâncio,

para  absolvê-lo, E  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  ao  recurso  do

representante do Ministério Público, apenas para condenar Samara Dantas

nas penas da art.  35 da Lei  n.  11.343/06,  negando provimento quanto aos

demais pedidos.

É como voto. 
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Presidiu a sessão, com voto, o Exmo. Sr. Des. João Benedito da

Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 14 (quatorze  ) dias do mês de abril do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


