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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001105-74.2015.815.0751 – 5ª Vara da Comarca de
Bayeux PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
1º APELANTE: Anderson Henrique Peres de Araújo
ADVOGADO: Antonio Teodósio da Costa Júnior e Nicácio Ribeiro Cavalcanti
2º APELANTE: Agustavo Roque da Silva 
ADVOGADO: Antonio Teodósio da Costa Júnior e Nicácio Ribeiro Cavalcanti
3º APELANTE: Elinaide Francisca de Oliveira da Silva
ADVOGADO: Edson Jorge Batista Júnior e Chrystofanes Oliveira Fernandes
APELADO: Ministério Público Estadual

APELOS  CRIMINAIS.  TRÁFICO  DE  DROGA.
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.
CONDENAÇÕES.  RÉUS  PRESOS  EM
FLAGRANTE.

1. Réus presos em praça pública quando as rés faziam a
entrega cerca de R$ 10.000,00 aos mesmos. Apreensão
de entorpecentes.

PRIMEIRO  APELO.  CONDENAÇÃO  POR
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.  PEDIDO
ABSOLUTÓRIO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  IMPOSSIBILIDADE  DE
ABSOLVIÇÃO.  PEDIDO  SUBSIDIÁRIO  DE
DIMINUIÇÃO  DA PENA.  REPRIMENDA ACIMA
DO  MÍNIMO  EM  ABSTRATO.  QUALIDADE  E
QUANTIDADE  DA  DROGA  CONSIDERADAS.
MANUTENÇÃO.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

1. Associação para o tráfico. Pretensão absolutória. Tese
da negativa de autoria. Comprovado o vínculo entre o
apelante  e  os  demais  réus.  Apelante  que  dirigia  o
veículo  utilizado  pelo  outro  réu  há  algum  tempo,
inclusive  quando  receberam  o  valor  de  quase  R$
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10.000,00 das rés. Manutenção da condenação em todos
os seus termos.

2.  Pedido  subsidiário  para  diminuição  da  pena.
Reprimenda  fixada  considerando  quantidade  e
qualidade  da  droga  para  majorar  a  pena  base.  Pena
adequada e correta.

3. Desprovimento recursal.

SEGUNDO  APELO.  RÉU  CONDENADO  POR
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.  PRELIMINAR  DE  INCOMPETÊNCIA
DO  JUÍZO.  NÃO  ARGUIÇÃO  NO  MOMENTO
OPORTUNO.  PRECLUSÃO.  MÉRITO.  RÉU
CONHECIDO  DO  MEIO  POLICIAL  COMO
TRAFICANTE  NA  REGIÃO.  TESE  DEFENSIVA
FANTASIOSA  SOBRE  O  RECEBIMENTO  DA
IMPORTÂNCIA  DE  QUASE  R$  10.000,00  PARA
EFETUAR DEPÓSITO BANCÁRIO SEM SABER DA
ORIGEM  E  DESTINAÇÃO  DO  DINHEIRO.
APREENSÃO  DE  ENTORPECENTES  NA
RESIDÊNCIA  DO  APELANTE.  VALIDADE  DOS
DEPOIMENTOS  DOS POLICIAIS  QUE,  ALIADOS
ÀS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS, CORROBORA A
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DELITIVAS.
PEDIDO  SUBSIDIÁRIO.  PRETENSÃO  DE
REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. REPRIMENDA DE
AMBOS  OS  DELITOS  BEM  DOSADA.
CONSIDERAÇÃO  DA  QUANTIDADE  E
QUALIDADE DA DROGA PARA FIXAÇÃO ACIMA
DO  MÍNIMO  LEGAL.  DESPROVIMENTO  DO
APELO.

1. Preliminar de incompetência do juízo pelo local da
infração. Matéria de competência territorial, relativa de
prorrogável.  Não  arguição  no  momento  oportuno.
Preclusão. Rejeição.
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2.  Mérito.  Condenação  por  Tráfico  e  Associação.
Pedido  absolutório.  Apelante  conhecido  do  meio
policial como traficante na Capital e adjacências como
integrante de facção criminosa. Tese defensiva de que
recebeu quase R$ 10.000,00 sem saber da origem do
dinheiro  para  efetuar  um  depósito  bancário  sem
conhecer  os  dados  do  destinatário  justificada  pela
autodefesa.  Conjunto  probatório  firme  e  seguro.
Necessária certeza para a condenação pela traficância e
pela associação. Manutenção da condenação.

3. Pedido subsidiário para redução da pena imposta.  A
quantidade  e  qualidade  da  droga  são  fundamentos
idôneos  para  fixar  a  pena  base  acima  do  mínimo
abstratamente previsto para os delitos previstos na Lei
11.343/2006. Manutenção das penas impostas em todos
os seus termos.

4. Desprovimento do apelo.

TERCEIRO  APELO.  CONDENAÇÃO  POR
TRÁFICO E POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRELIMINAR DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR.
REJEIÇÃO.  MÉRITO.  PEDIDO  ABSOLUTÓRIO.
APELANTE  PRESA  EM  FLAGRANTE  QUANDO
ESTAVA  EM  COMPANHIA  DE  ACUSADA  QUE,
MESMO PORTANDO A DROGA, FOI ABSOLVIDA
DO  DELITO  DE  TRÁFICO  DE  DROGAS.
NECESSÁRIA A IGUAL ABSOLVIÇÃO DO DELITO
DE  TRÁFICO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
INCONTESTES  QUANTO  AO  DELITO  DE
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.  APELANTE
RESPONSÁVEL, NA DIVISÃO DE TAREFAS, PELA
GUARDA  E  TRANSPORTE  DO  DINHEIRO  DO
TRÁFICO. PENA FINAL E CONDIÇÕES PESSOAIS
QUE  PERMITEM  A  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA
PRIVATIVA DE  LIBERDADE  POR  RESTRITIVAS
DE  DIREITOS.  PROVIMENTO  EM  PARTE  DO
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RECURSO.

1.  Preliminar  de  vinculação  ao  julgador  ao  pedido
absolutório do representante ministerial. Ao Ministério
Público  cabe  a  promoção  da  ação  penal  pública,  na
forma da lei,  e ao Juiz compete a prestação da tutela
jurisdicional,  que  se  encerra  no  momento  em  que
proferir a sentença. Não há inconstitucionalidade no art.
385,  do Código de Processo Penal,  frente o art.  129,
“caput”, da Constituição Federal, ainda que a sentença
seja  proferida  em  desacordo  com  pleito  absolutório
formulado  pelo  Órgão  Ministerial.  Entendimento
consolidado do STJ. Rejeição da preliminar.

2.  Mérito.  Quanto  ao  tráfico,  a  apelante  deve  ser
absolvida; já que a corré que estava portando a droga no
momento  da  prisão  em  flagrante  foi  absolvida  deste
delito.  Menos  fundamento  resta  para  condenar  a
apelante  que  estava  em  companhia  da  mesma.
Absolvição que se impõe.

3. Quanto à associação para o tráfico. Versão defensiva
sem amparo nos autos. Somente a autodefesa justifica a
alegação de que receberia uma importância tão alta em
dinheiro,  quase  R$  10.000,00  (dez  mil  reais),  para
entregar  a  alguém  que  não  conhece,  sem  qualquer
desconfiança  da  origem  do  dinheiro.  Apelante  já
abordada  anteriormente  por  policiais  nas  mesmas
circunstâncias.  Função bem definida dentro do tráfico
de  guarda  e  transporte  de  dinheiro.  Manutenção  da
condenação.

4.  Pedidos  alternativos  de  diminuição  da  pena  e  de
aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33, Lei
11.343/2006. Reprimenda bem dosada, fixada acima do
mínimo  em  abstrato  em  razão  da  qualidade  e
quantidade da droga.  Impossibilidade de aplicação do
redutor,  já  que  a  apelante,  condenada  por  associação
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para o tráfico, se dedica às atividades criminosas.

5.  Com a absolvição da apelante quanto ao delito de
tráfico  de  drogas,  modifica-se  o  regime  inicial  de
cumprimento  da  pena  e  substitui-se  a  privativa  de
liberdade por restritivas de direitos.

6. Provimento em parte do apelo.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados;

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  rejeitar  as  preliminares  e  negar
provimento  aos  apelos  de  Anderson  Henrique  Peres  de  Araújo  e  de  Agustavo
Roque da Silva,  dando provimento em parte ao apelo de Elinaide Francisca de
Oliveira da Silva para absolvê-la do delito de tráfico de drogas, restando a pena em
03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois)
dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos a critério
do Juízo das Execuções Penais. Foi determinada a expedição de Alvará de Soltura.
Quanto aos outros dois apelantes, não havendo recurso especial ou extraordinário,
foi determinado o encaminhamento dos autos ao juízo de origem para execução
definitiva. Caso haja, foi determinada a expedição de guia de execução provisória
antes do encaminhamento do processo à Presidência do Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

Perante a 5ª Vara da Comarca de Bayeux, Anderson Henrique
Peres de Araújo, Agustavo Roque da Silva, Daniele Carlos da Silva Brandão e
Elinaide  Francisca  de  Oliveira  da  Silva,  devidamente  qualificados,  foram
denunciados como incursos nas sanções dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, c/c
art. 29 e 69 do Código Penal.

Narra  a  inicial  acusatória  que,  em 06/08/2015,  policiais  em
serviço  fizeram a  prisão  em flagrante  dos  quatro  denunciados  quando as  duas
últimas compareceram ao “coreto do Bairro da Imaculada”, aonde já estavam os
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dois primeiros, em uma motocicleta, e entregaram a eles uma caixa de sapatos que
continha o valor de R$ 9.955,00 (nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais),
oriundo do tráfico, que deveria ser conduzido para depósito em João Pessoa.

Continua a inicial que, em diligências, em poder de Daniele
Carlos foram encontrados nove gramas de crack e sete gramas e nove décimos de
maconha.  Com Agustavo foi  encontrado quarenta  e  sete  gramas de cocaína na
forma de crack.

Instruído regularmente  o processo e  oferecidas  as  alegações
finais  pelas  partes  (fls.  289/294,  396/298,  299/302  e  303/306,  Vol.  II,  o  juiz
singular  julgou  parcialmente  procedente  a  pretensão  punitiva  do  estado  para
condenar Agustavo Roque da Silva e Elinaide Francisca de Oliveira da Silva por
infração aos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006; e Danielle Carlos da Silva Brandão e
Anderson Henrique Peres de Araújo por infração ao art. 35 da Lei 11.343/2006,
absolvendo estes dois últimos do delito de tráfico (fls. 331/359, Vol. II).

Recurso apelatório de Anderson Henrique Peres de Araújo às
fls. 366, Vol. II, cujas razões se encontram às fls. 395/406, Vol. II, pugnando por
sua absolvição do delito de associação para o tráfico, sob a alegação de que não
houve formação de vínculo associativo entre ele e as rés, que sequer conhecia. Em
pedido alternativo, pugnou pela diminuição da pena.

Recurso apelatório de Agustavo Roque da Silva às fls.  367,
Vol. II, com razões às fls. 375/394, Vol. II, com preliminar de incompetência do
juízo  pelo  local  da  infração.  No  mérito,  sob  a  tese  de  fragilidade  de  provas,
pleiteou por sua absolvição do delito de tráfico e de associação para o tráfico. Em
pedido subsidiário, pela diminuição das penas a si impostas.

Recurso apelatório de Elinaide Francisca de Oliveira da Silva
às  fls.  369,  Vol.  II.  Decisão  às  fls.  407/410,  Vol  III,  deixando de  receber  esta
apelação, a qual foi posteriormente recebida conforme decisão de fls. 425/428, Vol.
III.

Em  suas  razões,  fls.  442/462,  Vol.  III,  discorreu,  em
preliminar, sobre o Ministério Público ter pedido sua absolvição nas razões finais
e, mesmo assim, restou condenada. No mérito, pugnou por sua absolvição, sob a
alegação  de  fragilidade  de  provas  para  uma  condenação  por  tráfico  e  por
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associação para o tráfico. Em pedidos alternativos, pugnou pela aplicação da causa
de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e pela diminuição da
pena.

Certidão  de  que  a  sentença  transitou  em julgado  para  a  ré
Daniele Carlos e para o MP à fl. 371v, Vol. II.

Contrarrazões  ministeriais  aos  recursos  de  Anderson  e
Agustavo às fls. 412/417, Vol. III, e ao recurso de Elinaide às fls. 463/468, Vol. III.
Opinando pelo desprovimento de todos os recursos.

Seguiram os autos, já nesta instância, à douta Procuradoria de
Justiça que, em parecer, opinou pelo desprovimento dos recursos  (fls. 486/495,
Vol. III).

É o relatório.

VOTO

Por  se  tratar  de  três  recursos  apelatórios,  com preliminares
distintas,  tenho  por  bem  analisá-los  individualmente  para  melhor  prestação
jurisdicional.

1 DO PRIMEIRO APELO – Anderson Henrique

1. 1 Do Juízo de Admissibilidade

Ao  analisar  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento dos recursos, verifica-se que eles estão presentes, sobretudo quanto
aos requisitos da tempestividade, eis que interposto em 18/02/2016 (fl. 366, Vol.
II)  e  o  réu  foi  intimado em 12/02/2016,  uma sexta-feira  (fl.  371,  Vol.  II)  –  e
adequação, além não depender de preparo, por se tratar de ação penal pública, em
observância à Súmula n° 24 do TJPB.

Logo, conheço do apelo.
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1. 2 Do Pedido Absolutório – Associação

Conforme  relatado,  o  apelante  Anderson  Henrique  foi
absolvido da acusação de tráfico de drogas; mas restou condenado por Associação
para o Tráfico.

Em suas  razões,  aduz  que  não  houve  formação  de  vínculo
associativo entre ele e as rés, que sequer conhecia.

Em seu interrogatório judicial, consoante mídia de fls. 279, o
ora apelante disse que apenas foi chamado para ir com Agustavo até Bayeux; que
não  conhece  as  duas  denunciadas;  que  os  dois  estavam  sós  no  coreto,  mas
desconhecia o que Agustavo iria fazer em Bayeux; que as duas meninas chegaram
e deixaram o dinheiro com ele, logo depois, a polícia abordou todos; que não sabe
dizer de quem era o dinheiro; que já foi usuário de maconha, mas não é mais; que
não sabe dizer quanto tinha em dinheiro; que, até hoje, não sabe porque foi preso;
que nenhuma das duas acusadas falou com o interrogado.

A tese do apelante de que, sequer conhecia as rés e que não
houve formação de vínculo associativo entre todos os envolvidos no crime vai de
encontro ao apurado nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais civis
que procederam à prisão em flagrante do mesmo.

Pelo  que  se  colhe  dos  autos,  o  réu  Agustavo  (segundo
apelante) é conhecido do meio policial, especificamente da polícia especializada no
combate ao tráfico, como um dos integrantes da facção denominada “Alcaeda” e
que o ora apelante, Anderson, o acompanhava há algum tempo, dirigindo um carro
locado.

George  Cordeiro  Montenegro,  agente  de  investigação  da
Delegacia de Entorpecentes, disse que conhece os acusados presentes na sala de
audiência; que estavam fazendo diligências no coreto e viram as duas mulheres,
Danielle e Elinaide, entregando uma caixa de sapato aos dois homens, que estavam
parados em frente a uma padaria; que estavam apenas os dois no carro, do lado de
fora  do  carro;  que  os  agentes  acharam a  atitude  suspeita  e  foram  abordar  os
homens no carro; que, quando deram a volta no carro, as mulheres saíram na moto;
que abordaram os dois, viram o dinheiro, e foram atrás das mulheres, com quem
fora apreendida droga; que encontraram muito dinheiro, que eles disseram que era
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por volta de  R$ 10.000,00 para depositar;  que iriam ligar  para  alguém quando
chegasse na Lagoa para saber os dados bancários e que iriam ganhar cerca de R$
50,00 para fazer esse serviço; que tem conhecimento que Agustavo participa da
facção Alcaeda; que o outro estava acompanhando-o; ambos estavam num palio,
que disseram ser alugado.

Isoylle Cássio Pereira dos Santos, policial civil, mesma mídia,
disse que já conhecia Agustavo, mas não conhecia os demais. Narrou que estava
diligenciando em Bayeux, no coreto, onde sabiam que sempre havia pessoas por lá
comercializando drogas; que estavam passando, umas 16:00 horas, e viram quado
um carro estacionou, com Agustavo e outro rapaz dentro, e chegaram duas moças
em uma moto, desceram as duas, e entregaram uma caixa de sapato aos dois que
estavam no carro.

Afirmou que, quando todos estavam juntos, as versões eram
todas diferentes;  uma das moças disse que só tinha recebido uma ligação para
entregar esse dinheiro no coreto, a outra, dizia que só estava fazendo companhia;
mas, depois foi dada voz de prisão dada a todos. Ademais, continua a testemunha,
como a investigação envolvia o tráfico na região de Bayeux, houve um tempo em
que foi feito um levantamento fotográfico recente e esta mesma jovem estava na
mesma  situação  no  mutirão,  naquele  momento  não  foi  presa  porque  era
insuficiente o que estava fazendo lá naquele dia. Neste momento do depoimento, o
depoente identificou a ré Danielle como sendo que estava no local naquele dia,
com Agustavo.

Narrou a testemunha que existe um grupo de traficantes, tanto
dentro de Bayeux como de João Pessoa; Agustavo já era  conhecido da polícia
como sendo da área de João Pessoa, no Cristo; que ele, no momento da prisão,
disse  que  não diria  nada  porque  senão seria  morto;  da  mesma forma,  as  duas
meninas disseram temer pela própria vida.

Segundo  disse  Anderson  no  momento  da  prisão,  o  mesmo
trabalharia na Ceasa. A testemunha verificou que existia a locação de um carro
feita em nome de terceiro; mas, investigaram e souberam que o carro já estava com
Agustavo há muito tempo; que o mesmo não é habilitado e  Anderson também
parece que não é, mas dirigia para Agustavo; que o proprietário do carro esteve na
delegacia e disse que locou o carro a um terceiro.
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Disse a testemunha que foi a 1ª vez que esteve com Anderson,
que não é conhecido da polícia; que age no combate ao entorpecente há cerca de 9
a 10 anos; que nunca ouviu falar dele; que, no momento da prisão, Agustavo disse
que Anderson estava dirigindo o carro e que seria filho de um cidadão que fazia um
comércio na ceasa; o depoente afirmou não saber informar que Anderson sabia se
estaria ali para receber o dinheiro; mas, no momento da entrega da caixa, ambos
estavam fora do carro; e quando entraram no carro foram abordados; que os dois
estavam juntos,  ambos  desceram e foram ao encontro  das  duas  para  receber  a
caixa.

Pelo  que  se  vê,  não  se  mostra  verossímil  que  o  apelante
estivesse em companhia de uma pessoa reconhecidamente envolvida com o mundo
do tráfico, dirigindo para ela, em sua companhia, e fosse, inocentemente, buscar
uma caixa com cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim,  por  óbvio,  que  o  ora  apelante  e  os  outros  três
envolvidos  faziam  parte  de  uma  associação  envolvida  com  o  tráfico  de
entorpecentes.

1.3 Da Pena

Em pedido alternativo, pugnou pela diminuição da pena.

Consoante  sentença,  a  pena  base  imposta  ao  ora  apelante
restou em 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e
dois) dias-multa, tendo sido considerada a natureza da droga apreendida, maconha
e cocaína, para o maior rigor no estabelecimento da sanção.

É sabido que, nos termos do art.  42 da Lei 11.343/2006, na
fixação da pena, nos delitos que envolvam entorpecentes, o juiz considerará, com
preponderância  sobre  o  previsto  no  art.  59  do  Código  Penal,  a  natureza  e  a
quantidade da substância.

A  pena  base  foi  tornada  definitiva  dada  a  ausência  de
agravantes, atenuantes, minorante ou majorante.

Assim, adequada e correta a pena fixada em 1º grau, a qual é
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mantida em todos os seus termos.

2 DO SEGUNDO APELO – Agustavo

2.1 Do Juízo de Admissibilidade

Ao  analisar  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento dos recursos, verifica-se que eles estão presentes, sobretudo quanto
aos requisitos da tempestividade, eis que interposto em 18/02/2016 (fl. 367, Vol.
II)  e  o réu foi  intimado em 12/02/2016,  uma sexta-feira (fl.  360v,  Vol.  II)  – e
adequação, além não depender de preparo, por se tratar de ação penal pública, em
observância à Súmula n° 24 do TJPB.

Logo, conheço do apelo.

2.2 Preliminar de incompetência do juízo

Em  sede  de  preliminar,  discorre  o  apelante  sobre  a
incompetência do juízo pelo local da infração, pois foi em João Pessoa, em uma
casa no bairro do Cristo Redentor, que foi apreendida a substância entorpecente.

A incompetência do Juízo é matéria de competência territorial,
relativa e prorrogável, que deveria ter sido arguida no momento oportuno, sob pena
de preclusão.

No caso dos autos, não consta nenhuma insurgência na defesa
preliminar  (fls.  233/235,  Vol.  I);  de  modo que a  ausência  de  qualquer  menção
anterior, prorrogou a competência territorial.

A  remansosa  jurisprudência  do  STF  reconhece  o  caráter
relativo das regras de competência territorial:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS
CORPUS.  HOMICÍDIO.  ALEGAÇÃO  DE
INCOMPETÊNCIA.  PRECLUSÃO.
COMPETÊNCIA  RATIONE  LOCI.
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RELATIVA E PRORROGÁVEL.  PRINCÍPIO
DO PROMOTOR NATURAL. LEI ORGÂNICA
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE
DE  DESIGNAÇÃO  EXCEPCIONAL  E
FUNDAMENTADA PARA O EXERCÍCIO DAS
FUNÇÕES PROCESSUAIS AFETAS A OUTRO
INTEGRANTE.  UNICIDADE  E
INDIVISIBILIDADE  DA  INSTITUIÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DE
DESVIO  DE  FINALIDADE.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO
EVIDENCIADO.  1.  […].  2.  A  competência
ratione loci é relativa e prorrogável,  de modo
que eventual insurgência deve ser suscitada no
momento  processual  oportuno,  sob  pena  de
preclusão.  3.  […].  7.  Habeas  corpus  não
conhecido.  (STJ;  HC  332.583;  Proc.
2015/0195321-0;  SE;  Sexta  Turma;  Rel.  Min.
Nefi Cordeiro; DJE 23/08/2016). Grifos nossos.

CONSTITUCIONAL.  Processo  penal.  Recurso
ordinário em habeas corpus. Operação “lava jato”.
Critérios  para  definição  de  competência  na
primeira  instância.  Prevenção  da  décima  quarta
Vara  Federal  da  subseção  judiciária  de
Curitiba/PR. Supressão de instância. Matéria não
submetida  a  apreciação  no  juízo  de  origem.
Recurso  não  conhecido.  01.  Conforme
precedentes  desta  corte  (HC  51.101/GO,  Rel.
Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em
02/05/2006;  HC  164.717/PR,  Rel.  Ministra
Laurita  Vaz,  Quinta  Turma,  julgado  em
17/05/2012;  AgRg  no  AREsp  218.585/AL,  Rel.
Ministra  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  Sexta
Turma,  julgado  em  20/08/2013)  e  do  Supremo
Tribunal Federal,  “a competência  ratione loci é
relativa e prorrogável. [...] não tendo a defesa
alegado  o  vício  no  momento  oportuno,  nem
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oposto  exceção  de  incompetência,  ocorre  a
preclusão  da  matéria,  fixando-se  a
competência no juízo perante em que tramita a
ação  penal” (RHC  100.969/DF,  Rel.  Ministro
Ricardo  Lewandowski,  Primeira  Turma,  julgado
em 27/04/2010; RHC 119.965, Rel. Ministra Rosa
Weber, Primeira Turma, julgado em 22/04/2014).
02.  Recurso não conhecido.  (STJ;  RHC 55.811;
Proc.  2015/0014205-4;  PR;  Quinta  Turma;  Rel.
Des.  Conv.  Newton  Trisotto;  DJE  23/03/2015).
Grifos nossos.

Destarte, rejeito a preliminar.

2. 3 Do Mérito

2. 3. 1 Pedido Absolutório – Tráfico e Associação

Consoante relatado, o apelante Agustavo Roque da Silva foi
condenado, em 1º grau, por tráfico e por associação para o tráfico.

Em suas razões, pleiteia a absolvição de ambos os delitos.

Interrogado  em juízo,  mídia  às  fls.  279,  disse  que  conhece
Anderson, mas não conhece as duas denunciadas; que o delito que cometeu foi só
pegar o dinheiro. Disse que Júnior, da Ceasa, lhe ligou pedindo para ir pegar esse
dinheiro; que foi um rapaz que se identificou como Júnior, que o conhece e sabe
que ele trabalha descarregando lá na Ceasa, ligou perguntando se ele poderia pegar
esse dinheiro com uma pessoa em Bayeux; tendo o apelante dito que pegaria o
dinheiro por R$ 50,00, já que “faz transporte alternativo” na feira; que o Júnior
passou o telefone de uma pessoa para combinar para receber o dinheiro; que, como
não  conhece  Bayeux,  chamou  Anderson,  cuja  mãe  mora  em  Bayeux  e  ele  já
conhece a cidade; que o apelante e Anderson trabalha na Ceasa; que, ao chegarem
no local combinado, recebeu a caixa, e uma menina disse que tinha R$ 10.000,00
dentro; que assim que levou a caixa para guardar em seu carro, a polícia já chegou;
que foi mandado que levasse esse dinheiro para a Lagoa e quando lá chegasse
telefonasse  para  Júnior;  que  depois  do  fato,  Júnior  desapareceu;  que  não  sabe
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decorado o número de Júnior; que ele mora no Geisel, em João Pessoa; que foi
condenado por homicídio e porte de arma, inicialmente ficou em regime fechado; à
época dos fatos, estava em livramento condicional.

A versão defensiva do apelante é totalmente fantasiosa: como
poderia o mesmo telefonar para a pessoa,  quando chegasse à Lagoa,  se nem o
número da pessoa ele dispõe? Quem, em sã consciência,  receberia cerca de R$
10.000,00  (dez  mil  reais),  sem  saber  da  origem  do  dinheiro,  simplesmente
objetivando ganhar R$ 50,00 (cinquenta  reais)  para  fazer  o  depósito  bancário?
Quem, por sua vez, mandaria entregar tamanha importância em dinheiro a qualquer
pessoa, a não ser que fosse de extrema confiança sua?

A versão acusatória, por sua vez, encontra respaldo nos autos.
Vejamos o que disseram as testemunhas em relação ao ora apelante:

George  Cordeiro  Montenegro,  agente  de  investigação  da
Delegacia de Entorpecentes, disse que conhece os acusados presentes na sala de
audiência; que estavam fazendo diligências no coreto e viram as duas mulheres,
Danielle e Elinaide, entregando uma caixa de sapato aos dois homens, que estavam
parados em frente a uma padaria; que estavam apenas os dois no carro, do lado de
fora  do  carro;  que  os  agentes  acharam a  atitude  suspeita  e  foram  abordar  os
homens no carro; que, quando deram a volta no carro, as mulheres saíram na moto;
que abordaram os dois, viram o dinheiro, e foram atrás das mulheres, com quem
fora apreendida droga; que encontraram muito dinheiro, que eles disseram que era
por volta  de R$ 10.000,00 para  depositar;  que iriam ligar  para alguém quando
chegasse na Lagoa para saber os dados bancários e que iriam ganhar cerca de R$
50,00 para fazer esse serviço; que tem conhecimento que Agustavo participa da
facção Alcaeda; que o outro estava acompanhando-o; ambos estavam num palio,
que disseram ser alugado.

Isoylle Cássio Pereira dos Santos, policial civil, mesma mídia,
disse que já conhecia Agustavo, mas não conhecia os demais. Narrou que estava
diligenciando em Bayeux, no coreto, onde sabiam que sempre havia pessoas por lá
comercializando drogas; que estavam passando, umas 16:00 horas, e viram quado
um carro estacionou, com Agustavo e outro rapaz dentro, e chegaram duas moças
em uma moto, desceram as duas, e entregaram uma caixa de sapato aos dois que
estavam no carro; que bateu no vidro do carro e perguntou se Agustavo lembrava
dele; que ele disse que apenas tinha recebido uma caixa de duas meninas, mas que
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não era dele; que viu o dinheiro dentro da caixa; que Agustavo disse que alguém
teria lhe mandado pegar esse dinheiro para depositar,  mas não sabia quem era;
mais à frente, as duas mulheres foram abordadas por outros policiais, com droga,
maconha e cocaína. 

Afirmou que, quando todos estavam juntos, as versões eram
todas diferentes;  uma das moças disse que só tinha recebido uma ligação para
entregar esse dinheiro no coreto, a outra, dizia que só estava fazendo companhia;
mas, depois foi dada voz de prisão dada a todos. Ademais, continua a testemunha,
como a investigação envolvia o tráfico na região de Bayeux, houve um tempo em
que foi feito um levantamento fotográfico recente e esta mesma jovem estava na
mesma  situação  no  mutirão,  naquele  momento  não  foi  presa  porque  era
insuficiente o que estava fazendo lá naquele dia. Neste momento do depoimento, o
depoente identificou a ré Danielle como sendo que estava no local naquele dia,
com Agustavo.

Narrou a testemunha que existe um grupo de traficantes, tanto
dentro de Bayeux como de João Pessoa; Agustavo já era  conhecido da polícia
como sendo da área de João Pessoa, no Cristo; que ele, no momento da prisão,
disse  que  não diria  nada  porque  senão seria  morto;  da  mesma forma,  as  duas
meninas disseram temer pela própria vida.

E  mais:  continua  a  testemunha  que  tem  conhecimento  que
Agustavo é envolvido no tráfico de drogas, há pelo menos, cinco anos, quando foi
preso pelo GOE e pela polícia federal, numa operação com mais de 30 quilos de
droga; ele com outras pessoas, Genildo Fábio Crispim, André Quirino, conhecido
como  “Fão”  e  mais  outras  pessoas  que  se  intitulam  como  sendo  da  facção
criminosa Alcaeda.

Reafirmou  a  testemunha  que,  na  hora  da  abordagem  do
dinheiro, Agustavo disse que recebeu uma ligação para pegar esse dinheiro e fazer
um depósito;  mas  que não poderia  dizer  quem era  a  pessoa,  porque temia  ser
morto.

Quanto às duas moças, a testemunha disse que lembrava de
ambas no mutirão como fazendo esse mesmo serviço, de pegar o dinheiro e levar
para outra pessoa ir depositar.
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A testemunha  afirmou que,  na  hora  da  prisão  não surgiu  o
comentário de que o dinheiro seria para pagamento de um quartinho; que foram até
a casa de Agustavo,  onde estava a moto dele,  e  sua ex-companheira com uma
criança,  que  permitiu  a  entrada  dos  policiais  e,  numa pochete  dele,  tinha  uma
quantidade de entorpecente; que a companheira disse, na frente dele, que a pochete
era dele.

Acerca da validade dos depoimentos dos policiais como meio
de prova, é firme a jurisprudência nesta Câmara Criminal:

APELAÇÔES  CRIMINAIS.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI
Nº  11.343/06. AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  CONDENAÇÃO.  APELOS
DEFENSIVOS.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  ACERVO  PROBATÓRIO
CONTUNDENTE.  DEPOIMENTO  DE
POLICIAIS,  COERENTES  COM  AS  DEMAIS
PROVAS DOS AUTOS. VALIDADE. VINCULO
ASSOCIATIVO.  COMPROVAÇÃO.
PERDIMENTO  DO  BEM  APREENDIDO  EM
FAVOR DA UNIÃO. USO ILICITO DO VEÍCULO,
PARA TRANSPORTAR DROGA. MANUTENÇÃO
DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO  DOS
RECURSOS.  Demonstradas  a  materialidade  e  a
autoria  com  relação  ao  delito  de  tráfico  de
entorpecentes,  diante  o  acervo probatório  constante
dos autos e não tendo a defesa apresentado elementos
sólidos  para  eventual  acolhimento  do  pleito
absolutório,  deverá  ser  mantida  a  sentença
condenatória. […]. Os depoimentos de policiais que,
em  regra,  possuem  plena  eficácia  probatória,
ausentes  elementos  concretos  que  coloquem  em
dúvida, é plenamente válido para sustentar uma
condenação.  […].  (TJPB;  APL  0003856-
35.2013.815.2002;  Câmara  Especializada  Criminal;
Rel. Des. João Benedito da Silva; DJPB 20/10/2015;
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Pág. 19). Grifos nossos.

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  Tráfico  de
substância  entorpecente  e  porte  ilegal  de  arma  de
fogo. Delitos dos arts. 33, da Lei nº 11.343/2006, e 14,
da Lei nº 10.826/2003. Condenação. Apelo da defesa.
Autoria  e  materialidade  sobejamente  comprovadas.
Pretendida absolvição, sob o fundamento da negativa
de autoria e da falta de provas. Descabimento. Acervo
probatório  concludente.  Depoimento  de  policial
militar. Validade. Causa de redução do art. 33, § 4º,
da lad. Almejada incidência de sua fração máxima.
Descabimento.  Circunstâncias  do  caso  concreto.
Recurso  conhecido  e  desprovido.  O  tipo  penal
descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, classificado
como  de  ação  múltipla  ou  conteúdo  variado,
consuma-se pela execução de um dos dezoito núcleos
que o integram, sendo irrelevante  a  consecução do
efetivo  comércio,  ou  mesmo  que  a  droga  seja  de
propriedade  de  terceiro;  “apesar  do  delito  ser
conhecido  como  tráfico  de  drogas,  para  sua
configuração  não  é,  necessariamente,  exigível  a
ocorrência  de  ato  de  tráfico,  ou  que  seja  o  agente
colhido praticando atos de mercancia, bastando, para
tanto, a flexão de um dos verbos do art. 33 da Lei
antidrogas, a exemplo de transportar, trazer consigo.
(TJGO, apelação criminal 19798-77.2013.8.09.0029,
Rel. Des. João Waldeck Felix de Sousa, 2ª Câmara
Criminal,  julgado  em  29/04/2014,  dje  1541  de
14/05/2014).  […]  os  depoimentos  dos  policiais,
colhidos sob o crivo do contraditório, de acordo
com  sedimentada  exegese  jurisprudencial,  são
dignos  de  credibilidade,  mostrando-se  idôneos
como meio de prova, sobretudo se não há razão
plausível  que  os  torne  suspeitos.  […].  Provadas,
quantum satis, a autoria e materialidade da conduta
delituosa,  resta  esmaecida  a  pretensa  absolvição.
Apelação  desprovida.  (TJPB;  APL  0004557-
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79.2011.815.0251;  Câmara  Especializada  Criminal;
Rel.  Des.  Joás  de  Brito  Pereira  Filho;  DJPB
26/08/2015; Pág. 19). Grifos nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRAFICO  DE
ENTORPECENTE.  ART.  33,  CAPUT DA LEI  N.
11.343/06.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  CONDENAÇÃO.  APELO
DEFENSIVO.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  ACERVO  PROBATÓRIO
CONTUNDENTE.  DEPOIMENTO  DE
POLICIAIS.  VALIDADE.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM.  DOSIMETRIA  DA  PENA.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
ARTIGO  33,  §  4º  DA  REFERIDA  LEI.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  NA  MAIORIA
FAVORÁVEIS.  REDUÇÃO  NO  PATAMAR
MÁXIMO.  MEDIDA QUE SE IMPÕE.  REGIME
ABERTO.  CONVERSÃO  DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS.
EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU.  ART.
580  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.
RECONHECIMENTO DE OFICIO. PROVIMENTO
PARCIAL  DO  APELO.  Demonstradas  a
materialidade e  a  autoria  com relação ao delito  de
tráfico de entorpecentes,  diante o acervo probatório
constante dos autos e não tendo a defesa apresentado
elementos sólidos para eventual acolhimento do pleito
absolutório,  deverá  ser  mantida  a  sentença
condenatória.  Os depoimentos de policiais que, em
regra, possuem plena eficácia probatória, ausentes
elementos concretos que coloquem em dúvida,  é
plenamente  válido  para  sustentar  uma
condenação. […].  (TJPB;  APL  0002273-
80.2012.815.0181;  Câmara  Especializada  Criminal;
Rel.  Des.  João Batista  Barbosa;  DJPB 06/08/2015;
Pág. 25). Grifos nossos.
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E de outros tribunais pátrios:

TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.
Quadro probatório que se mostra seguro e coeso
para evidenciar autoria e materialidade. Validade
dos depoimentos policiais. Comprovação de que a
droga seria destinada para o tráfico. RECEPTAÇÃO.
Quadro probatório seguro e coeso a evidenciar autoria
e materialidade. Aquisição de motor com numeração
suprimida e peças de motocicleta objeto de crime de
furto.  Coeso  testemunho  policial,  firme  a
comprovar o acerto da condenação. PENAS. Penas
bem dosadas,  com aplicação do redutor do art.  33,
§4º, da Lei nº 11.343/06 pelo Juízo. Possibilidade de
substituição  das  penas  privativas  de  liberdade  por
restritivas  de  direitos  e  fixação  do  regime  inicial
aberto. Recurso parcialmente provido, com expedição
de  alvará  de  soltura.  (voto  n.  27011).  (TJSP;  APL
0000030-31.2014.8.26.0556;  Ac.  9042825;
Araraquara;  Décima  Sexta  Câmara  de  Direito
Criminal; Rel. Des. Newton Neves; Julg. 01/12/2015;
DJESP 09/12/2015). Grifos nossos.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
1.  Pleito  absolutório.  Improcedência.  Conjunto
probatório  indene  de  dúvidas  acerca  da
comercialização  de  entorpecentes.  Depoimentos
dos policiais militares que demonstram a prática
da  mercancia.  Validade  dos  testemunhos.
Condenação  mantida.  2.  Inconformismo  quanto  à
dosimetria penal.  2. 1.  Pedido de redução da pena-
base.  Inadmissibilidade.  Culpabilidade  considerada
desfavorável  com  base  em  elementos  que
extrapolaram  o  tipo  penal.  Natureza  da  droga
apreendida. Inteligência do art. 42 da Lei de drogas.
2.2. Existência de maus antecedentes. Multiplicidade
de  condenações.  Possibilidade  de  utilização  de  2
condenações diversas para agravamento da pena-base
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e reconhecimento da reincidência. Ausência de bis in
idem. Orientação do STJ. 2.3. Pleito de afastamento
da  circunstância  agravante  da  reincidência.
Impossibilidade.  Circunstância  devidamente
configurada, nos termos do art. 63 do Código Penal.
Indulto  que  não  afasta  os  efeitos  secundários  da
condenação. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR;
ApCr 1382821-8; Curitiba; Quarta Câmara Criminal;
Relª  Desª  Lidia  Maejima;  Julg.  12/11/2015;  DJPR
07/12/2015; Pág. 595). Grifos nossos.

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº
11.343/2006).  AUTORIA  E  MATERIALIDADE.
CONJUNTO  PROBATÓRIO  SUFICIENTE  A
ENSEJAR A CONDENAÇÃO.  VALIDADE DOS
DEPOIMENTOS  DOS  POLICIAIS
RESPONSÁVEIS  PELO  FLAGRANTE.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO
DE  PENA.  IMPOSSIBILIDADE.  SENTENÇA
MANTIDA. I. A palavra dos policiais que atuaram
nas investigações e efetuaram a prisão do réu em
flagrante, ausente de dúvidas, é de grande valor
probatório, quando em harmonia com as demais
provas,  restando,  in  casu,  devidamente
comprovadas  a  materialidade  e  autoria; II.
Impossibilidade de fixação do regime semiaberto para
o cumprimento da pena, haja vista que a reincidência
conduz ao regime imediatamente mais gravoso, neste
caso, o fechado; III.  Apelo conhecido e improvido.
(TJSE; ACr 201500322747; Ac. 21001/2015; Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Gilson Félix  dos  Santos;  Julg.
30/11/2015; DJSE 04/12/2015). Grifos nossos.

Ademais, para a caracterização do crime de tráfico de drogas
não é necessário que o agente seja preso no momento exato da venda, bastando
que, pelas circunstâncias e condições da apreensão dos entorpecentes, se chegue à
configuração do ilícito pela destinação a terceiros, haja vista que o tipo penal prevê
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várias condutas que assinalam a prática do tráfico. 

Observem-se as seguintes decisões desta Câmara Criminal:

TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.
CONDENAÇÃO.  TESTEMUNHOS  DE
POLICIAIS.  VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA  POSSE  PARA  USO  PRÓPRIO.
INADMISSIBILIDADE.  EVIDÊNCIAS  DA
DESTINAÇÃO  MERCANTIL  DO
ALUCINÓGENO.  PENA.  FIXAÇÃO  NO
MÍNIMO.  REDUÇÃO.  REINCIDENTE.
INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I.
O testemunho do agente policial somente não terá
valor quando se evidenciar o seu interesse particular
em  acusar  gratuitamente  o  agente,  o  que,
seguramente,  não  é  a  hipótese.  II.  A expressiva
quantidade de droga apreendida,  bem assim,  a
forma como se encontrava escondida, aliadas a
outras  circunstâncias  reforçam  a  conclusão  de
que  a  substância  entorpecente  se  destinava  ao
comércio  proscrito,  obstando o  acolhimento da
pretensão  desclassificatória  da  defesa. III.
Estabelecida a  pena no mínimo,  não reduzida em
razão da reincidência do implicado, inadmissível a
pretendida redução. V. Apelo não provido. (TJPB;
APL  0012479-47.2013.815.0011;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Joás  de  Brito
Pereira  Filho;  DJPB 22/07/2014;  Pág.  12).  Grifos
nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  MARIA APARECIDA
SANTANA  ALVES.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
DROGAS.  ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.
ART.  33  E  35  DA  LEI  Nº  11.343/06.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  CRIME
PREVISTO  NO ART.  28  DA LEI  Nº  11.343/06.
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NÃO  CONFIGURAÇÃO.  ABSOLVIÇÃO
QUANTO A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E
AUTORIA  INCONTESTES.  ACERVO
PROBATÓRIO  CONCLUDENTE  PARA  OS
DELITOS  DE  TRÁFICO  DE  DROGAS  E
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.
DIMINUIÇÃO DA PENA.  SUBSTITUIÇÃO DA
PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR
RESTRITIVA DE DIREITO. ALTERAÇÃO PARA
REGIME  INICIAL  MAIS  BRANDO.  NÃO
CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  1.  A
destinação  comercial  da  substância  apreendida
está  caracterizada  não  só  pela  qualidade  e
quantidade  da  droga,  mas  também  pelas
circunstâncias em que o flagrante ocorreu, sendo
inviável o acolhimento da tese de desclassificação
para  o  delito  previsto  no  artigo  28  da  Lei  de
drogas. 2. A condição de usuário de drogas, por si
só, não tem o condão de afastar a responsabilidade
criminal  do  agente  para  o  crime  de  tráfico  de
drogas. A grande quantidade de droga apreendida,
as  circunstâncias  da  prisão  e  as  interceptações
telefônicas,  somadas ao dolo em fornecer a droga
para terceiros, impedem a desclassificação. 3. […].
(TJPB;  ACr  0002647-77.2011.815.0231;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Carlos  Martins
Beltrão Filho;  DJPB 08/04/2014;  Pág.  18).  Grifos
nossos.

TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.
MATERIALIDADE  CERTA.  ELEMENTOS
INDISCUTÍVEIS DE AUTORIA.  DESTINAÇÃO
COMERCIAL.  EVIDÊNCIAS.  PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO.  INADMISSIBILIDADE.  TESE
ALTERNATIVA  DE  UM  DOS  RÉUS  PELA
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO.
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IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
APELOS  NÃO  PROVIDOS.  I.  Evidenciado,  a
partir  da  palavra  coerente  e  inconteste  dos
policiais  envolvidos  na  operação,  que  os  réus
detinham  em casa  determinada  quantidade  de
droga e certa quantia em dinheiro em notas de
pequeno valor, com o claro propósito comercial,
inafastável  a  condenação  pelo  crime  de  tráfico
ilícito  de  entorpecente. II.  Condenação  mantida.
Apelos  providos  parcialmente.  (TJPB;  ACr
001.2012.011656-9/1;  Câmara  Especializada
Criminal;  Rel.  Des.  Joás  de  Brito  Pereira  Filho;
DJPB 01/11/2013; Pág. 18). Grifos nossos.

Assim,  não  há  que  se  falar  em  fragilidade  de  provas  para
embasar  uma  condenação  quando a  materialidade  e  autoria  delitivas  restaram
assentadas  pelo  Auto  de  Prisão  em  Flagrante  (fls.  06/12),  Laudos  de  Exame
Químico Toxicológico de fls. 309/312, 316/330 e depoimentos testemunhais, que
dão  conta  que  o  apelante  é  conhecido  no  meio  policial  com  integrante  de
organização criminosa envolvida com o tráfico nesta Capital e adjacências.

2. 3. 2 Da pena Imposta

Em pedido subsidiário, pugnou pela diminuição das penas a si
impostas.

Pelo delito de tráfico, o Magistrado de 1º grau fixou a pena
base em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e
cinco) dias-multa.

Pelo de associação para o tráfico, fixou em 5 (cinco) anos e 6
(seis) meses de reclusão e 786 (setecentos e oitenta e seis) dias-multa

Em  ambos,  considerou  como  desfavoráveis  ao  acusado  a
conduta social,  a personalidade e a quantidade e natureza da droga apreendida,
maconha e cocaína.
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A quantidade e qualidade da droga são fundamentos idôneos
para fixar a pena base acima do mínimo abstratamente previsto para os delitos
previstos na Lei 11.343/2006.

Neste sentido: 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL  PENAL.  TRÁFICO  DE
DROGAS.  DOSIMETRIA.  FIXAÇÃO  DA
PENA-BASE  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.
QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA
APREENDIDA.  ART.  42  DA  LEI  N.
11.343/2006.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.
QUANTUM  RAZOÁVEL.  PRECEDENTES
DESTA CORTE.  REVISÃO.  INVIABILIDADE.
SÚMULA Nº 7/STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO
ESPECIAL DO §  4º  DO  ART.  33  DA LEI  N.
11.343/2006.  NÃO  INCIDÊNCIA.
COMPROMETIMENTO  COM  A  ATIVIDADE
CRIMINOSA. REVISÃO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.  SÚMULA  Nº  7/STJ.
CONFISSÃO  ESPONTÂNEA  PARCIAL.
UTILIZAÇÃO  COMO  SUPORTE  DA
CONDENAÇÃO.  ATENUAÇÃO
OBRIGATÓRIA. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO
E  DO  NUMERÁRIO  APREENDIDOS.
REEXAME.  INVIABILIDADE.  SÚMULA  Nº
7/STJ.  Agravo  conhecido  e  Recurso  Especial
parcialmente  provido,  nos  termos  da
fundamentação.  (STJ;  AREsp  857.658;  Proc.
2016/0048479-6;  SP;  Sexta  Turma;  Rel.  Min.
Sebastião  Reis  Júnior;  DJE  05/09/2016).  Grifos
nossos.

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES.  EXASPERAÇÃO  DA
PENA-BASE.  NATUREZA E QUANTIDADE
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DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ATUAÇÃO  NA  QUALIDADE  DE  “MULA”.
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO
ART.  33,  §  4º,  DA  LEI  N.  11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE.  FRAÇÃO  MÍNIMA
CONCEDIDA PELA TRIBUNAL.  SITUAÇÃO
BENÉFICA  AO  RÉU.  IMPOSIÇÃO  DE
REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS.  QUANTIDADE  DA  PENA
APLICADA.  INVIABILIDADE.  I.  A
exacerbação  da  pena-base  fundamentada  na
natureza  e  quantidade  do  entorpecente
apreendido  (3,955  quilos  de  pasta  base  de
cocaína), atende ao disposto no art. 59 do CP e
no  art.  42  da  Lei  n.  11.343/2006. II.  O  atual
entendimento jurisprudencial do Pretório Excelso
e desta Corte Superior é no sentido de que, regra
geral, o agente que transporta drogas, na qualidade
de mula do tráfico, integra organização criminosa.
Na  hipótese,  a  concessão  da  minorante  em sua
fração  mínima  configura  ato  benéfico,  já  que,
considerando  o  entendimento  ora  firmado,  o
recorrente  sequer  faria  jus  à  tal  redução.  III.
Outrossim,  a  fixação  da  pena-base  acima  do
mínimo legal em razão da quantidade e natureza
da droga apreendida, na linha do disposto no art.
42 da Lei nº 11.343/2006, pode ensejar, como no
caso,  a  fixação  de  regime  mais  gravoso.
(Precedentes).  lV.  Não  restam  cumpridos  os
requisitos  do  art.  44  do  Código  Penal  para  a
substituição  da  prisão  por  pena  restritiva  de
direitos,  diante  do  quantum  da  pena  aplicada
(inciso  I).  Agravo  regimental  desprovido.  (STJ;
AgRg-REsp  1.393.901;  Proc.  2013/0243169-4;
SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; DJE
26/08/2016). Grifos nossos.
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Em segunda fase de fixação da pena, a mesma foi majorada,
para ambos os delitos, em razão da reincidência; o que é perfeitamente cabível e
adequado.

Logo,  as penas de ambos os delitos devem ser mantidas na
íntegra.

3. DO TERCEIRO APELO – Elinaide Francisca

3. 1. Do Juízo de Admissibilidade

Ao  analisar  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento dos recursos, verifica-se que eles estão presentes, sobretudo quanto
aos requisitos da tempestividade, eis que interposto em 18/02/2016 (fl. 361v, Vol.
II)  e  a  ré  foi  intimada  em  12/02/2016,  uma  sexta-feira  (fl.  369,  Vol.  II)  –  e
adequação, além não depender de preparo, por se tratar de ação penal pública, em
observância à Súmula n° 24 do TJPB.

3.2 Preliminar de Vinculação do Julgador

Como preliminar,  argui  a  apelante  que,  nas  razões  finais,  o
representante  ministerial  pugnou  por  sua  absolvição  e  o  Magistrado  deveria
acolher o pedido do dono da ação penal.

Discorrendo  sobre  a  não  recepção  do  art.  385,  CPP,  pela
Constituição Federal de 1988, aduz que um julgamento condenatório sem prévia e
contínua acusação seria nulo.

Mas,  conquanto caiba ao Ministério Público a promoção da
ação  penal  pública,  na  forma  da  lei,  e  ao  Juiz  compita  a  prestação  da  tutela
jurisdicional,  que  se  encerra  no  momento  em que  proferir  a  sentença,  não  há
inconstitucionalidade no art. 385, do Código de Processo Penal, frente o art. 129,
“caput”, da Constituição Federal, ainda que a sentença seja proferida em desacordo
com pleito absolutório formulado pelo Órgão Ministerial.

Neste sentido, colaciono jurisprudências do STJ:
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HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO.  ATO  INFRACIONAL
EQUIPARADO  A  ROUBO  MAJORADO.
PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO.  MINISTÉRIO
PÚBLICO.  ALEGAÇÕES  FINAIS.
VINCULAÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA.  INTERNAÇÃO.  GRAVE
AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. INCIDÊNCIA DO
ART. 122, INCISO I, DO ECA. ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA. 1. […]. 2.  O fato de o ministério
público,  em  alegações  finais,  ter  postulado  a
absolvição do paciente, não vincula o julgador,
que  pode  decidir  segundo  seu  livre
convencimento. 3. […]. (STJ; HC 342.992; Proc.
2015/0302180-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi
Cordeiro; DJE 17/03/2016). Grifos nossos.

RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA  E  FALSIFICAÇÃO  DE
DOCUMENTOS.  PROVAS.  CONDENAÇÃO.
SUFICIÊNCIA.  VERIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE.  VIA  INADEQUADA.
REEXAME  DE  MATÉRIA  FÁTICO-
PROBATÓRIA.  SÚMULA  Nº  7/STJ.
EXTENSÃO.  ABSOLVIÇÃO.
DESCABIMENTO.  CIRCUNSTÂNCIA
PESSOAL.  RECEPTAÇÃO  QUALIFICADA.
DOLO  EVENTUAL.  APLICAÇÃO  DA PENA
PREVISTA  PARA  A  FORMA  SIMPLES  DO
DELITO.  INVIABILIDADE.  PEDIDO  DE
ABSOLVIÇÃO.  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
ALEGAÇÕES  FINAIS.  VINCULAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.  1.  […]  7.  O  fato  de  o
ministério  público,  em  alegações  finais,  ter
postulado  a  absolvição  dos  agravantes,  não
vincula  o  julgador,  que  pode  decidir segundo
seu livre  convencimento. 8.  Agravo  regimental
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interposto  pela  petição  n.  190.734/2015  não
conhecido.  Agravo  regimental  interposto  pela
petição n. 187.650/2015 improvido. (STJ; AgRg-
REsp  1.258.233;  Proc.  2011/0136689-0;  TO;
Sexta  Turma;  Rel.  Min.  Sebastião  Reis  Júnior;
DJE 29/06/2015). Grifos nossos.

No mesmo norte, de outros tribunais pátrios:

APELAÇÃO.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
RECEPÇÃO  DO  ART.  385,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  PENAL.  INEXISTÊNCIA  DE
VINULAÇÃO  DO  MAGISTRADO  AO
POSICIONAMENTO  DO  ÓRGÃO
MINISTERIAL.  PRECEDENTES.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO  “PER  RELATIONEM”.
POSSIBILIDADE.  PROVIMENTO  DO
RECURSO  DEFENSIVO.  1.  Recepção  do  art.
385, do Código de Processo Penal. É pacífico o
entendimento doutrinário e jurisprudencial no
sentido  de  que  o  art.  385,  do  Código  de
Processo  Penal,  foi  recepcionado  pela
Constituição Federal  de 1988,  porquanto vige
no ordenamento jurídico brasileiro o princípio
do “livre convencimento motivado”,  por meio
do  qual  não  há  vinculação  do  Magistrado
quando da prolação da r.  Sentença nos  casos
em  que  o  Órgão  Ministerial  pugna  pela
absolvição  do  réu,  seja  nas  suas  alegações
finais, memoriais ou contrarrazões. Inteligência
da  doutrina  de  Guilherme  de  Souza  Nucci  e
Renato Brasileiro de Lima.  Precedentes do STJ
(AGRG  no  AREsp  596.157/SP.  Rel.  Min.
Ribeiro  Dantas.  5ª  T.  J.  21.06.2016.  DJe
29.06.2016;  HC  350.708/SC.  Rel.  Min.
Reynaldo  Soares  da  Fonseca.  5ª  T.  J.
19.04.2016. DJe 28.04.2016; AGRG no AREsp
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607.479/DF.  Rel.  Min.  Ericson  Maranho.  J.
22.09.2015.  DJe  15.10.2015  e  HC 106.308/DF.
Rel.  Min.  Celso  Limongi.  6ª  T.  J.  03.09.2009.
DJe  21.09.2009).  2.  […].  4.  Provimento  do
recurso  defensivo.  (TJSP;  APL  0004019-
48.2014.8.26.0070;  Ac.  9876799;  Batatais;
Primeira  Câmara  Criminal  Extraordinária;  Rel.
Des.  Airton  Vieira;  Julg.  05/10/2016;  DJESP
17/10/2016). Grifos nossos.

APELAÇÃO CRIME. Furto. Preliminar. Alegação
de nulidade da sentença por violação ao sistema
acusatório.  Absolvição  formulada  pelo
ministério  público  em  alegações  finais.
Magistrado  que  não  se  vincula  ao
posicionamento do agente ministerial. Princípio
do livre convencimento motivado. Princípio da
insignificância. Não incidência no caso. Bens cujo
valor  não  se  mostra  ínfimo.  Réu  reincidente.
Preliminares  afastadas.  Meritum  recursae.  […].
(TJPR;  ApCr  1441424-5;  Curitiba;  Terceira
Câmara Criminal; Rel. Juiz Conv. Kennedy Josué
Greca  de  Mattos;  Julg.  30/06/2016;  DJPR
21/07/2016; Pág. 249). Grifos nossos.

APELAÇÃO CRIMINAL.  ART.  184,  §  2º,  DO
CÓDIGO  PENAL.  VIOLAÇÃO  DE  DIREITO
AUTORAL.  MATERIALIDADE  NÃO
COMPROVADA.  ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE.  RECURSO  CONHECIDO  E
PROVIDO.  […]  V.V.  PENAL.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE  COMPROVADA  NOS
AUTOS.  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  EM  ALEGAÇÕES
FINAIS.  NÃO  VINCULAÇÃO  DO
MAGISTRADO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 184
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DO  Código  Penal.  QUESTÃO  JÁ
ENFRENTADA NA CORTE SUPERIOR DESTE
EGRÉGIO  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
CONSTITUCIONALIDADE  DA  NORMA
-ABSOLVIÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS
DA ADEQUAÇÃO  SOCIAL,  INTERVENÇÃO
MÍNIMA  E  INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.  ERRO  DE  PROIBIÇÃO.
NÃO  OCORRÊNCIA.  REDUÇÃO  DA
PRESTAÇÃO  PECUNIÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  ISENÇÃO  DE  CUSTAS.
POSSIBILIDADE.  RÉU  ASSISTIDO  PELA
DEFENSORIA  PÚBLICA.  RECURSO
DESPROVIDO.  1.  […]  2.  O  artigo  385  do
Código  de  Processo  Penal  constitui  um
desdobramento  do  princípio  da
indisponibilidade  da  ação  penal  pública,
buscando  preservar  o  interesse  público  da
persecução penal e a atuação da Lei Penal nos
crimes de ação penal pública. Assim, o pedido
de absolvição por parte do Ministério Público
não  vincula  a  tarefa  jurisdicional  do
magistrado.  3.  […].  (TJMG;  APCR
1.0313.10.013384-9/001;  Rel.  Des.  Adilson
Lamunier;  Julg.  02/02/2016;  DJEMG
12/02/2016). Grifos nossos.

O art. 385, CPP, constitui um desdobramento do princípio da
indisponibilidade da ação penal pública, buscando preservar o interesse público da
persecução penal e a atuação da lei penal nos crimes de ação penal pública. 

Por  conseguinte,  como já  dito,  o  pedido  de  absolvição  por
parte do Ministério Público não vincula a tarefa jurisdicional do magistrado.

Assim, afasto a preliminar.

Apelação Criminal 0001105-74.2015.815.0751                                                        CMBF - Relator
  30



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

3. 3 Do Mérito

3.3.1 Pedido Absolutório – Tráfico e Associação

Em suas razões, fls. 442/462, Vol. III, a apelante Elinaide, no
mérito, pugnou por sua absolvição, sob a alegação de fragilidade de provas para
uma condenação por tráfico e por associação para o tráfico. 

Interrogada em juízo,  consoante  mídia de fl.  379,  disse que
não conhece Anderson nem Agustavo; conhece Daniele; que não é verdade que
cometeu o crime, não estava traficando; que recebeu uma ligação de uma pessoa
pedindo para que deixasse o valor de R$ 10.000,00; que não pode dizer o nome da
pessoa porque teme por sua vida e de sua família; que a pessoa disse que daria R$
100,00 para a apelante entregar a caixa lá no coreto a dois rapazes; que conhece há
pouco tempo essa pessoa que lhe ligou; que foi com Danielle, que estava de moto,
deixar o dinheiro no coreto; que Danielle estava lá porque iriam fazer a feira; que a
chamou para ir deixar o dinheiro; que chamou Danielle, que é sua colega, mas não
é irmã, para ir deixar o dinheiro; que a apelante verificou a caixa e viu que tinha
R$ 10.000,00; que um rapaz chamado de Júnior foi quem levou o dinheiro; que
entregou o dinheiro a um deles e, logo depois, recebeu voz de prisão; que a droga
foi encontrada na casa de um dos rapazes a quem entregou o dinheiro; que não foi
apreendida droga com a apelante;  que um destes dois rapazes telefonou para a
apelante dizendo que estava esperando no coreto e a apelante foi fazer a entrega;
que nunca os tinha visto antes; que sabe que Danielle é usuária de drogas e foi
presa com uma quantidade de maconha.

A apelante afirmou que verificou a caixa e viu que tinha R$
10.000,00;  que  um  rapaz  chamado  de  Júnior  foi  quem  levou  o  dinheiro;  que
entregou o dinheiro a um deles e, logo depois, recebeu voz de prisão; que a droga
foi encontrada na casa de um dos rapazes a quem entregou o dinheiro; que não foi
apreendida droga com a apelante;  que um destes dois rapazes telefonou para a
apelante dizendo que estava esperando no coreto e a apelante foi fazer a entrega

Danielle,  corré  condenada  com  trânsito  em  julgado  neste
processo,  mesma  mídia,  negou  a  autoria;  disse  que  estava  na  casa  da  colega
Elinaide e ela lhe pediu um favor de ir entregar um dinheiro, o que foi feito e
depois, foi presa; que, no momento, estava com pequena quantia de droga porque é
usuária. Disse ser irmã, por parte de pai, de Elinaide; que não combinou nada a
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respeito da entrega com os rapazes, pois  nem os conhecia; que foram na moto
conduzida pela interrogada até o local combinado para a entrega do dinheiro.; que
nem desceu da moto.

A versão da apelante não encontra amparo nos autos. Somente
a autodefesa justifica a alegação de que receberia uma importância tão alta em
dinheiro,  quase  R$ 10.000,00 (dez  mil  reais),  para  entregar  a  alguém que  não
conhece, sem qualquer desconfiança da origem do dinheiro.

Até mesmo porque a ora apelante admitiu em juízo ter medo
de  dizer  quem  lhe  mandou  fazer  essa  entrega;  obviamente,  é  alguém  dela
conhecido, cujo nome não quer revelar; alguém que impõe medo desta maneira não
é uma pessoa inocente, com certeza.

E mais:  as  duas rés já  haviam sido abordadas por policiais,
anteriormente, nas mesmas circunstâncias, fazendo entrega de dinheiro do tráfico.

Quanto ao tráfico de drogas, entretanto, merece acolhimento o
pedido recursal.

A  corré  Danielle  é  que  foi  flagrada  com  substância
entorpecente; a ora apelante estava em companhia dela, mas não foi apreendida
droga com ela.

Se  a  corré  foi  absolvida  do  delito  de  tráfico,  menos
fundamento resta para manter a condenação da ré (ora apelante) que estava em
companhia de quem levava consigo a droga.

Melhor sorte não assiste, entretanto, quanto à associação para
o tráfico, a qual restou comprovada nos autos, tendo a apelante o papel de guardar
e transportar dinheiro do tráfico a mando da pessoa por ela temida, conforme já
transcrito nos depoimentos acima.

3. 3. 2 Da Pena 

Em pedidos alternativos, pugnou a apelante pela aplicação da
causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e pela diminuição
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da pena.

Nos termos da sentença, a pena imposta à apelante, pelo tráfico
de drogas restou em 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sendo esta a pena
base que foi tornada definitiva.

Para  a  fixação  da  pena  acima  do  mínimo  em  abstrato,  a
Magistrada considerou, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos, a qualidade e a
quantidade  da  droga;  o  que  é  motivo  idôneo  para  majorar  a  pena,  conforme
entendimento pacífico na doutrina.

Assim, não há que se falar em redução da pena.

Pugna,  ainda,  a  apelante  pelo  reconhecimento  da  causa  de
diminuição prevista no §4º do art. 33.

Analisando  este  dispositivo  legal  vemos  que  o  benefício  da
redução  de  1/6  a  2/3  será  aplicado  aquele  que,  sendo  primário,  de  bons
antecedentes,  não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização
criminosa. 

Ora, a apelante foi condenada por associação para o tráfico, o
que é incompatível com esta causa de diminuição.

Neste sentido já decidiu esta Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES  E  ASSOCIAÇÃO  PARA  O
TRÁFICO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
INQUESTIONÁVEIS.  CONFISSÃO
EXTERNADA  NA  ESFERA  POLICIAL.
RETRATAÇÃO  EM  JUÍZO.  IRRELEVÂNCIA.
COMPROVAÇÃO  PELAS  DEMAIS  PROVAS
COLHIDAS  EM  JUÍZO.  DIMINUIÇÃO  DE
PENA. ARTI- GO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE.  DESPROVIMENTO  DO
APELO.  É  válida  a  condenação  baseada  na
confissão externada pelo  réu  no  momento  de sua
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prisão  em  flagrante,  notadamente  quando  essa
confissão  extrajudicial  foi  corroborada  por
filmagens  produzidas  pela  polícia  civil,  em  local
público,  que  atestam  a  venda  de  drogas  pelos
acusados.  Segundo  jurisprudência  pacificada  pelo
Superior  Tribunal  de  justiça,  a  condenação  pelo
crime  de  associação  para  o  tráfico  impede  a
aplicação da causa de diminuição de pen.  (TJPB;
APL  0006268-51.2013.815.0251;  Câmara
Especializada Criminal; Rel. Des. Márcio Murilo da
Cunha Ramos; DJPB 27/11/2015; Pág. 28).

Destarte, quanto à pena definitiva imposta à apelante, em se
excluindo a pena pelo delito de tráfico, dada a presente absolvição, resta apenas a
reprimenda pelo delito de associação para o tráfico, mantida em 03 (três) anos e 10
(dez) meses de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa.

Como a pena final passará a 3 (três) anos e 10 (dez) meses, o
regime inicial deve ser o aberto, já que a acusada preenche os requisitos do art. 33,
§2º, “c” CP, pois é primária, consoante certidão de fls. 275/276, Vol. II.

Bem como procedo com a substituição da pena por restritivas
de direito,  a critério do juízo das execuções penais,  nos termos do art.  44, CP,
determinando a expedição de Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver
presa.

4. Parte Dispositiva

Por todo o exposto, rejeito as preliminares e nego provimento
aos apelos de Anderson Henrique Peres de Araújo e de Agustavo Roque da Silva,
dando provimento em parte ao apelo de Elinaide Francisca de Oliveira da Silva
para absolvê-la do delito de tráfico de drogas, restando a pena em 03 (três) anos e
10 (dez) meses de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa, em
regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos a critério do Juízo das
Execuções Penais. Expeça-se Alvará de Soltura. Quanto aos outros dois apelantes,
não havendo recurso especial ou extraordinário, encaminhem-se os autos ao juízo
de  origem  para  execução  definitiva.  Caso  haja,  expeça-se  guia  de  execução
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provisória  antes  do  encaminhamento  do processo  à  Presidência  do  Tribunal  de
Justiça.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento,  com voto,  o  Excelentíssimo Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, decano no exercício da Presidência,
dele  participando,  além  de  mim,  relator,  os  Excelentíssimos  Senhores  Carlos
Antônio Sarmento (Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos), revisor.

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor José Marcos Navarro Serrano, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
em 13 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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