
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002285-78.2012.815.0251- 6ª Vara Mista da Comarca
de Patos
RELATOR : O Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE 1 : Arquimedes Faustino Leite e outros.
APELANTE 2 : Carmésio Claudiano Leonardo
ADVOGADO : Amâncio Faustino Neto (OAB/PB 5916)
APELANTES 3 :  Damião  Gouveia  Barreto,  Ariano  Flávio  Anselmo  Militão  e
Francisco Moreira Ramos
ADVOGADOS : Geraldo Carlos Ferreira, OAB/PB 3568; e outra
APELANTES 4 :  Antonio  Ferreira  Sobral,  Max  Torquato  dos  Santos,  Marcos
Rodrigues dos Anjos, Vandeilza Alves de Oliveira e Maria Vandelucia Alves de Oliveira
ADVOGADO : José Raniere de Farias Ferreira, OAB/PE 23.302 – D
APELANTE 5 : Waldecir Arruda Maciel
ADVOGADO : Lucas Clemente de Brito Pereira, OAB/PB 14.300
APELANTE 6 : Murilo Girlon de Brito Leite
ADVOGADO : Breno Wanderley César Segundo, OAB/PB 9.105
APELANTES 7 :  Fábio  Miguel  Lopes,  Daniel  Lopes  de  Oliveira  e   Estênio  da
Nóbrega Dantas
ADVOGADOS : Genival Veloso de França Filho, OAB/PB 5.108; e outros. 
APELANTE 8 : Carlito Claudiano Leonardo e  Maria José dos Santos Alves
ADVOGADO : Cláudio de Sousa Barreto, OAB/PB 2.612 (Defensor Público)
APELANTE 9 : Maria Girlene Medeiros dos Santos
ADVOGADO : Silvano César Oliveira da Silva
APELANTE 10 : Dimitrius Dias de Lucena
ADVOGADO : Francisco de Assis Remigio II
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARMENTE.
SUPOSTA  ILEGALIDADE  NAS  INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS
DECISÕES.  INOCORRÊNCIA.  NECESSIDADE  DE
TRAMITAÇÃO  EM  AUTOS  APARTADOS.
IRRELEVÂNCIA.  AUSÊNCIA  DE  PREJUÍZO.
MATERIAL  DISPONÍVEL  ÀS  PARTES  DURANTE
TODA  A  INSTRUÇÃO.  PRINCÍPIO  DO  PAS  DE
NULLITÉ  SANS  GRIEF. TEORIA  DA  FONTE
INDEPENDENTE  DAS  PROVAS.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  PROVADAS  POR  OUTROS



MEIOS.  TRANSCRIÇÃO  INTEGRAL  DOS
DIÁLOGOS,  DESNECESSIDADE.  MATÉRIA
PACIFICADA  PELOS  TRIBUNAIS  SUPERIORES.
DISPONIBILIZAÇÃO  DAS  MÍDIAS  À  DEFESA.
SUPOSTAS  IRREGULARIDADES  OCORRIDAS  NA
FASE  DO  INQUÉRITO  POLICIAL.  PRODUÇÃO
ANTECIPADA  DE  PROVAS.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 156, I, DO
CPP.  INOCORRÊNCIA.  DENÚNCIA  DE  APENADO
REALIZADA PERANTE A AUTORIDADE JUDICIAL
RESPONSÁVEL  PELAS  EXECUÇÕES  PENAIS.
POSSIBILIDADE.  NULIDADE  DA  DELAÇÃO
PREMIADA.  AUSÊNCIA.  PARTICIPAÇÃO  DO
MAGISTRADO  NA  OITIVA  DA  DELATORA.
IRRELEVÂNCIA.  PROCEDIMENTO  ADOTADO
ANTES  DA  VIGÊNCIA  DA  LEI  12.850/2013.
PRINCÍPIO DO  TEMPUS REGIT ACTUM.  NULIDADE
DA  SENTENÇA.  ANÁLISE  DE  TODAS  AS  TESES
DEFENSIVAS. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO DAS
PRELIMINARES. 1. A não tramitação das interceptações
telefônicas  em  autos  apartados  constitui  mera
irregularidade,  não  configurando  nulidade  da  diligência,
notadamente  quando  não  demonstrado  nos  autos  os
prejuízos suportados pelos réus. 2. Não se pode confundir
fundamentação concisa com fundamentação genérica,  de
modo  que  a  interceptação  telefônica  fundamentada  de
forma  concisa  não  deve  ser  anulada,  sobretudo  quando
demonstrada a imprescindibilidade da medida,  já que de
outra  forma não seria  possível  desvendar  o crime.  3.  O
processo penal é regido pelo princípio do  pas de nullité
sans grief, razão pela qual a ausência da demonstração de
prejuízos suportados pela defesa não implicam nulidade do
procedimento.  4.  Não  bastasse  a  regularidade  do
procedimento,  constatando-se  que  a  autoria  e  a
materialidade do crime foram aferidas por fontes de provas
independentes, torna-se inviável a decretação de nulidade
de todo o processo penal, incidindo, no caso, a teoria da
fonte  independente  das  provas.  5.  A jurisprudência  dos
Tribunais  Superiores  pacificou  o  entendimento  de  não
haver  necessidade  de  degravação  integral  dos  diálogos
captados nas interceptações telefônicas, sendo suficientes
o registro dos trechos utilizados para o embasamento da
denúncia. 6. In casu, o juízo primevo conferiu às defesas o
acesso a todas as mídias que continham as interceptações
telefônicas, razão pela, novamente, não pode ser alegado
prejuízos.  7.  O  ordenamento  jurídico  pátrio  admite  a
produção  antecipada  de  provas,  inclusive  pelo  Juiz  da
causa,  desde  que  fique  demonstrada  a  relevância  e  a
urgência da diligência. 8. Não se pode confundir produção
antecipada  de  provas  com  denúncia  formulada  por  um
apenado perante o juízo das execuções penais, já que esta
última pode ser feita a qualquer momento, ainda que não



se façam presentes os advogados das pessoas denunciadas.
8.  Antes  da  vigência  da  Lei  12.850/2013,  não  havia  no
ordenamento  jurídico  pátrio  norma  que  proibisse  a
participação do Magistrado no procedimento de delação
premiada, razão pela qual não macula sua imparcialidade a
colheita de confissão espontânea que revela toda a trama
delituosa. 9. Ao proferir sentença, o juiz não está obrigado
a  rebater  e  justificar  todas  as  teses  defensivas,
notadamente  quando  fundamenta  corretamente  sua
decisão.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIMES  DE  TRÁFICO
ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.
MATERIALIDADE  IRREFUTÁVEL.
INTERCEPTAÇÕES  TELEFÔNICAS  E  PROVAS
TESTEMUNHAIS  QUE  CONFIRMAM  A
ASSOCIAÇÃO  E  O  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
SUBSTÂNCIAS  ENTORPECENTES.  CRIME
COMETIDOS  NO  INTERIOR  DO  PRESÍDIO  DA
COMARCA DE PATOS. PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR
DO ERGÁSTULO E DE AGENTES PENITENCIÁRIOS.
DISTRIBUIÇÃO  DAS  DROGAS  PARA  CIDADES
DIVERSAS.  NÃO  APREENSÃO  DAS  DROGAS.
IRRELEVÂNCIA.  COMPROVAÇÃO  DA  AUTORIA
RELATIVAMENTE A ALGUNS DOS DENUNCIADOS.
CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. ABSOLVIÇÃO DOS
DEMAIS.  DOSIMETRIA  DAS  PENAS.  CAUSA
ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. IMPOSIÇÃO DE
FRAÇÃO  SUPERIOR  AO  MÍNIMO  LEGAL.
AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.
READEQUAÇÃO  PARA  A  FRAÇÃO  MÍNIMA  DE
AUMENTO.  PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.
1. A materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de
associação  para  o  tráfico  pôde  ser  extraída  das
interceptações telefônicas  e,  sobretudo,  dos depoimentos
testemunhais, os quais confirmaram a existência de uma
associação  criminosa  estável  e  permanente  dentro  do
presídio da Comarca de Patos, que contava, inclusive, com
a participação do Diretor do Ergástulo e de outros agentes
penitenciários ali lotados, com distribuição de drogas no
interior do estabelecimento, bem como nas ruas da cidade,
mediante  a  facilitação  de  saídas  ilegais  de  presos  do
regime fechado.  2.  Para a  materialização dos  crimes  de
tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e de associação
para  o  tráfico  não  é  necessária  a  apreensão  dos
entorpecentes, já que o crime pode ser provado por outras
fontes de provas. 3. A comprovação da autoria de alguns
dos denunciados impõe o provimento parcial do apelo. 4.
Verificando que o juízo primevo, ao realizar a dosimetria
da pena, aplicou a causa especial de aumento em fração
superior  ao  mínimo legal,  sem,  contudo,  fundamentar  a



decisão, é necessária a readequação do aumento de pena,
aplicando-se a fração mínima prevista em Lei.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIMES  DE  POSSE  DE
DROGAS  PARA  CONSUMO  PESSOAL.
DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
COMUNIDADE  PELO  PRAZO  DE  DOIS  MESES.
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  OCORRÊNCIA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE
OFÍCIO. 1. A prescrição aplicável ao crime de posse de
drogas para consumo pessoal ocorre com o transcurso de
dois  anos.  2.  In  casu,  há  de  ser  declarada  a  prescrição
intercorrente,  haja  vista  o  fato  de ter  decorrido mais  de
dois  anos  entre  a  prolação  da  sentença  e  o  trânsito  em
julgado para a condenação.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  estes autos acima
identificados. 

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  à unanimidade,  em REJEITAR AS PRELIMINARES E,  NO
MÉRITO,  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  PARA  absolver  ARQUIMEDES
FAUSTINO  LEITE  e  ARIANO  FLÁVIO  ANSELMO  MILITÃO  de  todos  os
crimes  imputados  da  sentença:  reduzir  a  pena  de  CARMÉSIO  CLAUDIANO
LEONARDO,  DAMIÃO  GOUVÉIA  BARRETO,  CARLITO  CLAUDIANO
LEONARDO, FRANCISCO MOREIRA RAMOS e MARIA JOSÉ DOS SANTOS
ALVES para 11 anos e 1 mês de reclusão, no regime fechado, além de 1.633 dias-
multa,  à  razão  de  1/30  do  salário  mínimo;  reduzir  a  pena  de  ESTÊNIO  DA
NÓBREGA  DANTAS,  FÁBIO  MIGUEL  LOPES,  DANIEL  LOPES  DE
OLIVEIRA e DIMITRIUS DIAS DE LUCENA para 9 anos e 4 meses de reclusão,
no regime fechado, e 1399 dias-multa; reconhecer a prescrição intercorrente dos
crimes atribuídos a WALDECIR ARRUDA MACIEL e MURILO GIRLON DE
BRITO  LEITE,  extinguindo  a  punibilidade;  e  absolver  MARIA  GIRLENE
MEDEIROS  DOS  SANTOS  do  crime  de  associação  para  tráfico,  mantendo  a
condenação pelo crime de tráfico de drogas, readequando-se a pena para 7 anos de
reclusão, no regime fechado, e 700 dias-multa. Fizeram sustentações orais os Adv.
Genival Veloso de França Filho, em favor de Estênio da Nóbrega Dantas,  Ítalo
Ramon  Silva  Oliveira,  na  defesa  de  Fábio  Mighel  Lopes  e  Daniel  Lopes  de
Oliveira,  Francisco  de  Assis  Remígio  Segundo,  em  defesa  de  Demetrius  Dias
Mendonça e Silvano César Oliveira da Silva, na defesa de Maria Girlene Medeiros
dos  Santos.  Oficie-se  e  Expeça-se  alvará  de  soltura  em  favor  dos  réus
ARQUIMEDES FAUSTINO LEITE e ARIANO FLÁVIO ANSELMO MILITÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas pelos
nacionais  ESTÊNIO  NÓBREGA  DANTAS,  FÁBIO  MIGUEL  LOPES,
DEMITRIUS  DIAS  MENDONÇA,  DANIEL LOPES  DE  OLIVEIRA,  MARIA
JOSÉ  DOS  SANTOS,  MARIA  GIRLENE  MEDEIROS  DOS  SANTOS,
WALDECYR  ARRUDA  MACIEL,  MURILO  GIRLON  BRITO  LEITE,
ARQUIMEDES  FAUSTINO  LEITE,  CARMÉSIO  CLAUDINO  LEONARDO,



CARLITO  CLAUDIANO  LEONARDO,  ARIANO  FLÁVIO  ANSELMO
MILITÃO, DAMIÃO GOUVEIA BARRETO, FRANCISCO MOREIRA RAMOS,
MAX TORQUATO DOS SANTOS, ANTÔNIO FERREIRA SOBRAL, MARCOS
RODRIGUES  DOS  ANJOS,  VANDEILZA ALVES  DE  OLIVEIRA E  MARIA
VALDELÚCIA  ALVES  DE  OLIVEIRA, através das quais se insurgem contra
sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Mista da Comarca de Patos, que julgou
parcialmente procedente denúncia ajuizada pelo Ministério Público do Estado da
Paraíba, condenando-lhes pelos  crimes  de  tráfico  de  drogas  (art.  33,  da  Lei
11.343/2015) e associação para o tráfico (art. 35, da Lei 11343/2015).

De acordo com a inicial acusatória (fls. 02/23 – Vol. 1), os réus,
capitaneados  pelos  acusados  CARMÉSIO  CLAUDIANO  LEONARDO  (vulgo
“arrepiado”),  CARLITO  CLAUDIANO  LEONARDO  (irmão  de  “Arrepiado”),
ESTÊNIO DA NÓBREGA DANTAS (ex-diretor do presídio regional), FRANCISCO
MOREIRA  RAMOS  (vulgo  “Caboré”),  MARIA  JOSÉ  DOS  SANTOS  ALVES
(companheira de “Caboré”), “Galego do gás”, DEMITRIUS DIAS MENDONÇA (ex-
diretor  do  presídio)  e  MARCOS  RODRIGUES  DOS  ANJOS,  mantinham  uma
organização criminosa denominada “O Cordão” destinada ao tráfico de drogas na região
de  Patos  e  adjacências,  contando  com  a  colaboração,  inclusive,  de  agentes
penitenciários lotados no Presídio daquela cidade, bem como do próprio Diretor daquele
ergástulo. De acordo com as investigações policiais, a droga tinha origem no Estado de
São Paulo, passando muitas vezes pelo Município de São Bento/PB, momento em que a
organização  criminosa  as  transportava  para  a  cidade  de  Patos/PB,  onde  era  feita  a
divisão da droga. Após a divisão dos entorpecentes, os mesmos eram distribuídos nas
“bocas de fumo” da própria cidade de Patos/PB, Pombal/PB e São José do Egito/PE.

A denúncia foi inicialmente ofertada contra 30 (trinta) réus e
afirma  a  existência  de  um  animus  associativo  permanente  e  duradouro  entre  os
denunciados, caracterizado pela hierarquia, divisão de tarefas e de lucros. O primeiro
núcleo de denunciados é composto pelos Agentes Penitenciários Estênio da Nóbrega
Dantas, Fábio Miguel Lopes, Emmanuel Nunes de Oliveira, Wigner Leite dos Anjos e
Dimitrius  Dias  Mendonça,  que  eram  responsáveis  por  autorizar  a  saída  de  presos
ilegalmente, muitas vezes transportando-os (comumente o próprio Demitrius e Estênio
iam buscar a droga com “Arrepiado ou outro preso), a fim de que pudessem receber a
droga e  levá-las  até  o  presídio,  onde eram separadas  e  distribuídas  para  as  cidades
supramencionadas. 

Na cidade de Patos, a droga era separada no presídio e entregue
a “Caboré” que, juntamente com sua esposa Maria José, vendia-as ou repassava-as para
outros  traficantes,  levando  o  dinheiro  para  “Arrepiado”.  Ressalte-se  que  “Caboré”
também figurava entre os presos do Presídio de Patos e sua saída era autorizada pelos
Agentes Penitenciários.

O denunciado Elifrancione Alves  da Silva (vulgo “Prexeca”)
também tinha  a  função  de  transportar  a  droga  do  Município  de  São  Bento  para  o
Município de Patos/PB. Já a denunciada Maria Girlene era responsável pelas vendas dos
entorpecentes  no  interior  do  Presídio  feminino  de  Patos/PB  e  de  auxiliar  no
abastecimento de drogas nas “bocas de fumo”. 

O denunciado Damião Gouveia, cunhado de “Arrepiado”, tinha
livre  acesso  à  Casa  de  Detenção,  sob  o  pretexto  de  levar  bolas  para  confecção.  O
indivíduo conhecido como “Galego do Gás” auxiliava no transporte de drogas entre as



cidades de São Bento e Patos

O grupo contava com a assessoria jurídica do réu Arquimedes
Faustino Leite (vulgo “Doutorzinho”), à época, acadêmico de direito e, nessa condição,
tinha  livre  acesso  aos  órgãos  do  judiciário,  já  que  se  apresentava  como Advogado
regularmente inscrito na Ordem. Valendo-se dessas facilidades, o réu tinha a função de
marcar  encontros  dentro  e  fora  do  presídio,  tudo  em  cumprimento  das  ordens  do
denunciado Carmésio.

O  segundo  núcleo  é  composto  por  Marcos  Rodrigues  dos
Anjos,  Max  Torquato  dos  Santos,  Aldeci  Arruda  Maciel  (vulgo  “Duda  Arruda”),
Antônio Ferreira  Sobral  (vulgo “Piroca” ou “Tonho Aidético”),  Murilo  Girlon Brito
Leite,  Alan  Jean  de  Araújo  (vulgo  “Piu”),  Valdeiza  Alves  de  Oliveira  (vulgo
“Vandinha”)  e  Maria  Valdelucia  Alves  de  Oliveira  (vulgo  “Neguinha”),  que  eram
responsáveis  pelo  tráfico  de  drogas  nos  municípios  de  São  José  do  Egito-PE,
Tuparetama-PE,  Brejinho-PE  e  Itapetim-PE.  A  investigação  identificou  que  o
denunciado Carlito (irmão de “Arrepiado”) saía do presídio de Patos com a autorização
dos Diretores a fim de entregar a droga na cidade de São José do Egito/PE, ocasião em
que repassava para Alana Taís Alves Feitosa (vulgo “Cintia”),  que,  por sua vez, era
coagida a repassar o entorpecente para o denunciado Marcos Rodrigues dos Anjos, líder
do núcleo do Estado de Pernambuco. Os demais membros do segundo núcleo eram
responsáveis pelo armazenamento, transporte, venda e entrega das drogas.

Diante desses fatos, os réus foram denunciados pela prática dos
crimes capitulados nos artigos 33, 35 e 40, II, III e V (tráfico ilícitos de entorpecentes e
associação para o tráfico), todos da Lei 11.343/2006. 

Ofertada a denúncia, os acusados foram notificados para ofertar
resposta preliminar, nos moldes do procedimento previsto na Lei de Drogas.

Denúncia  recebida  em  08/novembro/2012  (fls.  1.360/1.368,
VOL. VI).

Ultimada  a  instrução  processual,  após  a  apresentação  de
alegações finais pelas partes, a sentença foi prolatada às fls. 3.242/3.351, ocasião em
que  o  juízo  monocrático  absolveu,  por  insuficiência  de  provas,  os  réus  Emmanuel
Nunes de Oliveira, Wigner Leite dos Anjos, Elifrancione Alves da Silva, Rucinara da
Silva Ferreira, Jerry Adriano de Lima Neves, Ítalo Kaio dos Santos Gomes e Thiago
Tavares dos Santos. Os réus Waldecyr Arruda Maciel, Murilo Girlon Brito Leite e Alan
Jean de Araújo foram absolvidos do delito do artigo 35 da Lei de Drogas, enquanto que,
no tocante ao delito do artigo 33, houve a desclassificação para o crime do artigo 28 da
mesma Lei. 

Ademais,  os  réus  Estênio  da  Nóbrega  Dantas,  Fábio  Miguel
Lopes,  Dimitrius  Dias  Mendonça,  Daniel  Lopes  de  Oliveira,  Arquimedes  Faustino
Leite,  Carlito  Claudiano  Leonardo,  Carmésio  Claudiano  Leonardo,  Ariano  Flávio
Anselmo Militão,  Damião Gouveia Barreto,  Maria José dos Santos Alves, Francisco
Moreira  Ramos,  Rossana Medeiros  de Souza,  Jailda  da  Silva  Lopes,  Maria  Girlene
Medeiros  dos  Santos,  Max  Torquato  dos  Santos,  Antônio  Ferreira  Sobral,  Marcos
Rodrigues dos Anjos, Vandeílza Alves de Oliveira e Maria Valdelúcia Alves de Oliveira
foram condenados  pela  prática  dos  crimes  citados  na  inicial,  sendo-lhes  imposta  as
respectivas penas:



a)  Aos  réus  Estênio  da  Nobrega  Dantas,  Dimitrius  Dias
Mendonça, Fábio Miguel Lopes, Daniel Lopes de Oliveira foi imposta a pena definitiva
de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 1.599 dias-multa, à razão de
1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

b) Aos réus Arquimedes Faustino Leite e Jailda da Silva Lopes
foi imposta a pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, além de 1.500 dias-multa, à
razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

c) Aos réus Carlito Claudiano Leonardo, Carmésio Claudiano
Leonardo, Ariano Flávio Anselmo Militão, Damião Gouveia Barreto, Maria José dos
Santos  Alves,  Francisco  Moreira  Ramos,  Maria  Girlene  Medeiros  dos  Santos  foi
imposta a pena definitiva de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 1.750
dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

d) À ré  Rossana Medeiros de Souza,  condenada apenas  pela
associação ao tráfico, foi imposta a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão,
além de 933 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

e) Aos réus Max Torquato dos Santos, Antônio Ferreira Sobral,
Marcos Rodrigues dos Anjos, Vandeílza Alves de Oliveira e Maria Valdelúcia Alves de
Oliveira  foi  imposta  a  pena  definitiva  de  09  (nove)  anos  e  04  (quatro)  meses  de
reclusão, além de 1.399 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época
dos fatos;

Inconformado, os réus  já  mencionados  anteriormente
interpuseram apelações criminais, pleiteando  a  reforma  do  julgado pelos  seguintes
fundamentos: 

a)  O réu Arquimedes Faustino Leite (fls. 3394/3415) assevera
que as interceptações telefônicas realizadas não indicam sua participação na referida
organização criminosa. No mesmo sentido, aduz que a busca e apreensão realizada em
sua residência e as testemunhas ouvidas em juízo não imputam ao réu a participação nos
crimes em apuração. No que se refere à delação premiada acostada aos autos, afirma
que a mesma não foi corroborada pelos demais elementos probatórios, razão pela qual,
isoladamente,  não  pode  servir  de  prova  para  a  condenação.  Além disso,  pleiteia  a
nulidade da delação ao argumento de que a depoente se negou a responder as perguntas
da defesa. Assevera que não praticou nenhum dos dezoito núcleos do tipo do artigo 33
da Lei de Drogas, motivo pelo qual pleiteia pelo reconhecimento da atipicidade de suas
condutas. No mesmo sentido, aduz que não há nenhuma prova que indique ter o autor
cometido o crime de associação para o tráfico.  Argumenta não ter  ficado provada a
materialidade do crime, vez que não há nos autos laudo de constatação do entorpecente
apreendido. Pugna, ao final, pela absolvição e, subsidiariamente, pela redução da pena,
com a consequente conversão da pena corporal em restritiva de direitos;

b) o réu Carmésio Claudiano Leonardo (fls. 3416/3422) afirma
que  na  época  das  investigações  já  se  encontrava  preso,  razão  pela  qual  não  teria
condições de praticar os crimes que lhe foram imputados. Ressalta que nenhum dos
policiais ouvidos atestaram a sua saída do presídio para a comercialização de drogas.
Afirma que não foi encontrado com o acusado nenhum tipo de entorpecente, razão pela
qual a materialidade do delito também não se faz presente. Pugna, ao final, pela sua



absolvição;

c) o réu Damião Gouveia Barreto (fls. 3451/3461) afirma serem
falsas as acusações  que lhe foram imputadas,  tanto é  assim que não foi  encontrado
consigo nenhum material ilícito e a única acusação que pesa contra a sua pessoa é o fato
de ser cunhado de Carmésio. Afirma que, para a configuração do crime de associação
para o tráfico, é necessária demonstração de estabilidade e permanência, o que não ficou
vislumbrado no caso concreto. Relata não ter praticado nenhuma das condutas elencadas
no artigo 33 da Lei  de Drogas.  Aduz que as interceptações telefônicas,  as buscas e
apreensões,  as  provas  testemunhais  e  o  interrogatório  do  acusado  apontam  para  a
inexistência qualquer participação do apelante. No tocante à delação premiada, afirma
que ela não foi confirmada pelos demais meios de provas acostados aos autos. Pugnou,
ao final, por sua absolvição e, subsidiariamente, pela redução da pena imposta.

d) os réus Antônio Ferreira Sobral, Max Torquato dos Santos,
Marcos Rodrigues dos Anjos, Vandeilza Alves de Oliveira e Maria Vandelucia Alves de
Oliveira  apresentaram  apelação  conjunta  (fl.  3.483/3.493).  Asseveram  que  os
recorrentes Antônio Ferreira Sobral, Max Torquato dos Santos e Marcos Rodrigues dos
Anjos estavam presos à época dos fatos, razão pela qual não podiam cometer os crimes
descritos na denúncia. Asseveram inexistir provas que autorizem o édito condenatório,
já que nenhuma testemunha afirmou que os recorrentes agiam em conluio com o núcleo
de traficantes da Paraíba;

e) o réu Ariano Flávio Anselmo Militão apresentou suas razões
recursais  às  fls.  3.515/3.525,  asseverando  que  nunca  teve  envolvimento  com  a
organização criminosa relatada nos autos, tanto é assim que não foi encontrado consigo
nenhum material ilícito. Afirma que só saiu do presídio com autorização expressa da
direção, e essas saídas se deram, principalmente, para entregar carnes e verduras no
presídio feminino da cidade de Patos, sempre acompanhado de Agentes Penitenciários.
Assevera que sua prisão ocorreu após se negar a participar de procedimento de delação
premiada. No tocante ao crime de associação para o tráfico, afirma ser necessária a
demonstração de  estabilidade  e  permanência,  o  que  não ficou  vislumbrado  no caso
concreto. Ao final, realiza um comparativo entre sua situação e o deslinde da ação com
relação à Rucinara da Silva Ferreira que, mesmo sendo encontrada com diversos objetos
ilícitos, foi absolvida das acusações. Pugnou, ao final, por sua absolvição;

f) em suas razões recursais (fls. 3.534/3.543), o réu Francisco
Moreira  Ramos  também  se  diz  inocente,  asseverando  que  nunca  teve  nenhum
envolvimento com drogas e esse fato é corroborado pelas testemunhas arroladas pelo
Ministério Público e pela defesa. Também acredita que seu envolvimento no presente
caso tem origem na negativa de se submeter à delação premiada proposta pelo Delegado
de Polícia. Ressalta que em momento algum foi flagrado traficando drogas ilícitas ou
portando qualquer outro tipo de material ilícito. Ao final, realiza um comparativo entre
sua situação e o deslinde da ação com relação à Rucinara da Silva Ferreira que, mesmo
sendo encontrada com diversos objetos ilícitos, foi absolvida das acusações. Pugnou, ao
final, por sua absolvição;

g)  o  réu  Waldecir  Arruda  Maciel  apresentou  suas  razões
recursais às fls. 3.668. Assevera ter sido condenado a prestar serviços à comunidade
pelo período de dois meses, porém, como delatou pessoas tidas como traficantes, tem
receio de que sua incolumidade física seja afetada durante a realização dos referidos
serviços comunitários. Aduz, ainda, que, apesar de ser condenado como mero usuário de



drogas, teve sua liberdade segregada por vários meses, haja vista a decretação de prisão
preventiva  pelo  juízo  a  quo. Requereu,  ao  final,  a  aplicação  da  penalidade  de
advertência sobre os efeitos das drogas;

h) o réu Murilo  Girlon de Brito Leite  apresentou suas razões
recursais às fls. 3.659/3.667. Assevera se tratar de mero usuário de drogas e não de
traficante. Tanto é assim, que inexistem nos autos provas seguras capazes de autorizar o
édito condenatório. Por tais razões, pugna pela sua absolvição.

i)  Os  réus  Fábio  Miguel  Lopes  e  Daniel  Lopes  de  Oliveira
apresentaram  apelação  conjunta  (fls.  3.669/3.712v).  Suscitam,  preliminarmente,  a
ilegalidade da interceptação telefônica realizada pelo juízo primevo, já que a mesma não
se realizou em autos  apartados e  tampouco consta  no caderno processual  a  decisão
inicial de interceptação e das renovações respectivas e a indicação dos números a serem
interceptados.  Asseveram  que  os  diálogos  captados  devem  ser  degravados  em  sua
integralidade e não apenas naquilo que é de interesse à formação da opinião delitiva.
Não  bastasse,  aponta  deficiência  de  fundamentação  nas  decisões  que  deferiram  as
interceptações, já que não analisou os indícios de autoria e a prova da materialidade do
crime,  bem como não  ficou  demonstrada  a  impossibilidade  de  produzir  provas  por
outros meios, nem tampouco a indicação e qualificação dos investigados e a forma de
execução da diligência. Diante desses supostos vícios, pugna pela anulação de toda a
ação  penal,  já  que  a  denúncia  se  baseou,  quase  que  exclusivamente,  nas  referidas
interceptações. Ainda em sede preliminar, sustentam não ser possível a realização de
audiência  pelo Juiz,  ainda na fase do inquérito  policial,  razão pela  qual  pugna pela
declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 156, I, do CPP, bem como da
nulidade da prova produzida às fls. 141 dos presentes autos. Subsidiariamente, caso não
reconhecida a inconstitucionalidade, pugnam pela nulidade da prova, ao argumento de
que o juízo monocrático não demonstrou a urgência e relevância para determinação da
mesma.  Argumentam,  ainda,  que  seria  necessária  a  autuação  em  apartado  do
procedimento (art. 848 do CPP) e a intimação de todos os suspeitos do crime, a fim de
participar da colheita de provas e exercer o contraditório ou, pelo menos, a nomeação de
um defensor  público,  já  que  a  audiência  foi  realizada  sem a  presença  de  nenhum
profissional da defesa. Segundo as razões recursais, a atitude da juíza que presidiu a
produção antecipada de provas afeta sua imparcialidade, razão pela qual todos os atos
decisórios  por  ela  proferidos  estão  eivados  de  nulidade.  Pelos  mesmos  motivos
supramencionados,  pugnam  pelo  reconhecimento  de  nulidade  do  depoimento  de
Rucinara da Silva Ferreira (fls. 1.154/1.158). Caso o depoimento de Rucinara da Silva
Ferreira seja considerado uma delação premiada, ressalta que o juízo não obedeceu aos
procedimentos estatuídos na Lei 9.807/99, sobretudo pelo fato de não ser permitida a
participação do Magistrado na delação premiada, já que sua função se resume apenas à
homologação do acordo de colaboração. Ainda na via preliminar, pugna pela nulidade
da sentença por ausência de análise das teses preliminares expostas pela defesa.

No  mérito,  asseveram  que  as  testemunhas  arroladas  pela
acusação nutrem sentimentos negativos pelos acusados, notadamente pelo fato de que,
na gestão dos Agentes Penitenciários, a disciplina no interior do Presídio foi enrijecida,
contrariando, por conseguinte, os interesses ilícitos dos apenados. Registra que o Diretor
do presídio chegou, inclusive,  a solicitar a transferência do preso Carlito Claudiano,
razão pela qual é ilógica a afirmação de que ele compunha uma organização criminosa
juntamente com o acusado. Além disso, o testemunho prestado por Alana Thaís Feitosa
não  foi  corroborado  em  juízo,  razão  pela  qual  não  pode  servir  de  supedâneo  à
condenação. A defesa faz uma análise individualizada dos depoimentos prestados pelas



testemunhas, apontando os vícios e os motivos pelos quais não devem ser considerados
para fins de condenação. Asseveram que o apenado Carmésio Claudiano foi agraciado
com prisão domiciliar  pelo período de 30 dias,  a  iniciar-se no dia  30/outubro/2011,
razão pela qual os Agentes Penitenciários não tinham como fiscalizar o cumprimento da
pena imposta a ele. No tocante ao réu Fábio Miguel Lopes, asseveram que seu nome foi
citado no processo apenas uma vez e não foi esmiuçada sua conduta criminosa, isto é,
foi citado de maneira genérica, apenas afirmando tratar-se de um traficante. O próprio
Delegado condutor das investigações, ao ser ouvido em juízo, disse não se recordar das
participações  de  Fábio  Miguel  e  Daniel  Lopes.  Defendem  a  inexistência  de
materialidade  do  delito,  já  que  não  foi  encontrado  nenhum  entorpecente  com  os
acusados, seja em suas residências,  seja no próprio presídio masculino de Patos/PB.
Afirmam  que  a  não  apreensão  do  entorpecente  impede  o  reconhecimento  da
materialidade  do  delito,  pois  inviabiliza  a  realização  do  laudo  de  constatação  do
entorpecente. Asseveram que as rés Rossana e Rucinara responderam a outro processo,
no qual foram condenadas e reconhecida a propriedade das drogas encontradas com as
mesmas.  Na  ocasião,  restou  decidido  que  as  aludidas  pessoas  não  faziam parte  de
nenhuma organização criminosa, razão pela qual as drogas encontradas com as mesmas
não podem servir  para  condenar  os  acusados.  Por  fim,  no tocante  à  pena  aplicada,
afirmam que,  na  terceira  fase  da  dosimetria,  a  juíza  aumentou  a  pena  em patamar
diverso do mínimo, sem, contudo, expor as justificativas para assim proceder.  Além
disso, a pena de multa foi estabelecida em valores irrazoáveis, desconsiderando a parca
situação financeira dos apelantes.

j)  O  réu  Estênio  da  Nóbrega  Dantas  apresentou  suas  razões
recursais às fls. 3.713/3.797. Em sede preliminar, repete todas as preliminares suscitadas
no tópico anterior. No mérito, também repete os argumentos utilizados pelos réus Fábio
Miguel Lopes e Daniel Lopes de Oliveira, aduzindo não estar provada a autoria e nem a
materialidade do delito, afirmando que toda a investigação foi iniciada pelo Delegado
Cristiano que nutria inimizade pelo acusado.

k) O réu Carlito Claudiano Leonardo apresentou suas razões às
fls. 3.830/3837. Afirma inexistir provas de que o apelante comercializava entorpecentes,
razão pela qual este órgão julgador deve absolver o acusado. Subsidiariamente, caso o
pedido de absolvição não seja acatado, pugna pela desclassificação para o crime do
artigo 28 da Lei de Drogas, porquanto se tratar de mero usuário. Requereu, ao final,
ainda  de forma subsidiária,  a  substituição da pena  corporal  por  penas  restritivas  de
direito.

l)  A ré  Maria  Girlene  Medeiros  dos  Santos  apresentou  suas
razões recursais às fls. 4.035/4.048. Assevera que o crime de associação para o tráfico
exige  a  demonstração da  estabilidade  e  organização,  o  que  não  ficou provado com
relação à apelante e isso foi reconhecido pelo próprio membro do Ministério Público.
Também não estão provadas a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.
Ressalta  que  esse  crime  já  foi  apurado  em outro  processo  e,  naquela  ocasião,  não
chegou sequer a ser denunciada.

m) Dimitrius Dias de Lucena se insurgiu por meio das razões
recursais de fls. 4.052/.4072. Requereu, inicialmente, a alteração do regime inicial de
cumprimento  da  pena,  ao  argumento  que  a  Magistrada  não  considerou  a  regra  de
detração estabelecida no artigo 387, §2º do CPP. Nesse esteio, afirma que o crime de
associação para o tráfico não é considerado hediondo e, como já havia cumprido mais
de 1/6 da pena em virtude da prisão preventiva,  deveria ter sido agraciado com um



regime  prisional  mais  brando.  No  mérito,  assevera  que  não  ficou  provada  a
materialidade  do  crime,  visto  que  não  foi  encontrado  nenhum entorpecente  com  a
pessoa do acusado e não existe qualquer indicativo de prova no sentido de que o réu
estivesse  transportando  droga.  Assevera  que  a  sentença  omitiu  a  análise  da  vida
funcional do acusado, desconsiderando o fato de que ele efetuou várias prisões dentro
do  ergástulo  e  apreendeu  significativa  quantidade  de  drogas,  não  tolerando  a
comercialização de drogas dentro do presídio. A defesa faz uma análise de todos os
depoimentos,  desqualificando-os  e  rebatendo  as  informações  prestadas  pelas
testemunhas. No tocante às imagens gravadas pela Polícia Civil, afirma que as mesmas
não foram submetidas  a  perícia,  o que seria  necessário para se obter  a data  de sua
produção e evitar a edição de datas. Pugna, ao final, pela absolvição do acusado.

n) Por último, a ré Maria José dos Santos Alves apresentou suas
razões às fls.  4.123/4.128. Assevera que não há provas de que tenha participado da
organização  criminosa  narrada  na  inicial.  Também  não  há  provas  de  que  a  ré
comercializava drogas ilícitas, razão pela qual não pode ser condenada pelo crime de
tráfico  ilícito  de  entorpecentes.  Requereu,  ao  final,  ainda  de  forma  subsidiária,  a
substituição da pena corporal por penas restritivas de direito. 

Em contrarrazões, o Parquet rebate os argumentos defensivos e
pugna pela manutenção integral da sentença (fls. 3.839/3.908 e 4.161/4.178).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da insigne Dra.
Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, manifestou-se pelo provimento dos apelos
de Wadecir Arruda e Murilo Girlon, mantendo incólume a sentença com relação aos
demais réus (fls. 3.951/3.975 e 4.182/4.187).

É o relatório. 

VOTO: 

Conheço dos recursos, porque presentes os pressupostos para as
suas admissões.

A fim de tornar o acórdão mais elucidativo, antes de enfrentar as
questões preliminares e meritórias de todos os recursos interpostos, entendo necessária a
realização de um breve introito acerca das investigações realizadas no presente feito,
que culminaram na descoberta de verdadeira organização criminosa que agia no interior
do Presídio masculino da Comarca de Patos/PB.

As  investigações  tiveram  início  após  denúncia  formulada  na
Gerência Executiva de Inteligência – GINTEL – encartada às fls. 28 dos autos (VOL I),
abaixo transcrita: verbis, 

“[...]  Informa  o  denunciante,  que  Carmésio  Claudiano  Leonardo,
vulgo  arrepiado,  alto,  gordo,  barrigudo  cabelo  espetado,  branco,
detento da cela dois (02) do presídio de Patos; Gilson Bundão, Berg,
tem  uma  cicatriz  no  pescoço,  ambos  estão  presos  no  presídio  de
Patos; os três citados comandam o presídio de Patos, dão ordem de
dentro do presídio para outros comparsas que estão soltos na rua;
que Carmésio é o manda chuva do grupo, e por ter muito dinheiro,
ele tem passe livre dentro do presídio; que Carmésio sai do presídio
todos os dias para cometer crimes na rua; que Carmésio além de ser



um grande traficante  é  também chefe  de um grupo de extermínio,
fazendo  inclusive  serviço  de  pistolagem;  que  Carmésio  costuma
almoçar  nos  restaurantes  de  Patos,  frequentar  barzinhos,  ir  para
festas, e tudo isso com a conivência da direção do presídio; que o
Agente  Fábio,  galego,  alto,  magro  presta  serviços  ao  presídio  de
Patos e ao feminino; que Fábio usa o carro oficial do Estado, ora
prestando serviço a Secretaria de Administração Penitenciária, para
levar Carmésio para todos os lugares de Patos; que Fábio leva as
drogas  de  Carmésio  para  o  presídio  feminino,  transporta  a  droga
para o presídio de Patos, distribui a droga nas bocas de Carmésio,
etc; que o Diretor do presídio de Patos é o Dr. Estênio; que Márcia,
baixa,  cabelo  vermelho,  morena,  é  namorada  de  Carmésio;  que
Márcia é detenta do presídio feminino, da cela 05 (cinco); que Paula,
da  cela  13  (treze)  é  quem  distribui  drogas  dentro  do  presídio
feminino; Márcia é quem comanda o presídio; que Márcia, Paula e
outras  detentas  saem todos  os  sábados  do  presídio,  por  volta  das
08:00h, com a desculpa de irem ao dentista, quem faz a escolta é o
agente penitenciário Fábio, quando as detentas retornam, por volta
do  meio  dia,  elas  estão  com  drogas  escondidas  nas  suas  partes
íntimas; que esse esquema ocorre no presídio de Patos há mais de
dois anos, e a direção que não aceitar as ordens de Carmésio, recebe
ameaça  de  morte;  que  Carmésio  é  muito  poderoso  na  região  do
sertão, tendo conexões com muitos bandidos de todos os lugares do
Estado, inclusive com de outros Estados; que a atual direção recebe
propina de Carmésio, que dependendo do mês varia dos cindo mil
reais  até  os  dez  mil  reais;  que  Carmésio  tem um irmão  chamado
Carlito, magro estatura média, branco, usa cavanhaque, detento do
presídio de Patos, na cela 17, só que no dia de ontem passou para o
isolado para  a  cela  J;  que  Carmésio  e  seu  irmão Carlito  não se
entendem, e Carmésio jurou matar Carlito; que no dia de hoje, pela
manhã, antes das 07:00 horas, estranhamente, o Carlito foi retirado
do presídio de Patos,  e até o presente momento ninguém sabe seu
paradeiro; que comenta-se no presídio, que foi Carmésio quem pagou
para retirarem Carlito  do  presídio  e  o  matarem;  que  Rosa,  loira,
magra, de estatura média, se encontra presa no presídio feminino de
Patos;  que  Rosa  também  está  sendo  ameaçada  por  Carmésio,  e,
segundo  o  denunciante,  Rosa  morrerá  nos  próximos  dias,  já  que
Carmésio manda em tudo;  que Carmésio manda bater  nos presos,
torturá-los,  etc;  que quem leva  a droga,  cachaça,  comida,  etc,  ao
presídio é o cunhado de Carmésio, Damião Gouveia Barreto, vulgo
Gouveia, moreno, alto, forte, que anda em um corsa branco, e sempre
armado com duas pistolas; que Carmésio foi o mandante da tentativa
de homicídio de uma mulher conhecida por Branquinha, no começo
de agosto desse ano; que Branquinha ficou cega de um olho; que
quando  tentaram  matar  branquinha,  o  seu  tio  tentou  salvá-la  e
acabou sendo atingido e morrendo; que Branquinha vendia drogas
para  Carmésio,  e  por  tentar  deixar  essa  vida,  Carmésio  mandou
matá-la;  segundo  o  denunciante,  Carmésio  está  pagando  para
dizerem que o mandante deses crimes é o seu irmão Carlito.” 

A partir dessa denúncia, a Polícia Civil da Paraíba desencadeou
diversas investigações, passando a colher a oitiva de testemunhas no intuito de abarcar
os elementos informativos necessários à confecção da denúncia acusatória. Dentre esses
depoimentos iniciais, destaco as declarações prestadas pela Sr. Maria do Céu Fernandes
Trajano  Cavalcante  (fls.  41/43,  VOL.  I),  companheira  de  Francisco  Paulo  do
Nascimento, vulgo TI, que comercializava drogas para o grupo. Nesse sentido, destaco:



verbis,

“[...]  que a quadrilha é um grupo só, formada por Arrepiado, seu
cunhado Damião Gouveia, Galego do Gás (da cidade de São Bento),
Estênio; que a droga, crack, vem da cidade de São Bento, e que na
maioria  dos  casos,  o  diretor  Estênio  vai  com  Arrepiado  buscar,
inclusive, vão para vaquejadas que acontecem na região; que a droga
entra no presídio de Patos e uma parte é vendida dentro do presídio e
a outra nas ruas de Patos; que seu companheiro vendia crack para
eles dentro e fora do presídio, e por isso eles hoje querem matar seu
companheiro; […] que seu companheiro encontra-se no presídio de
Patos, em uma cela chamada de chapa, e está correndo risco de vida
porque o grupo está querendo matar ele, porque temem que ele fale
alguma  coisa;  que  na  última  quarta-feira,  dia  14/12/11,  seu
companheiro  foi  ouvido  pela  delegada  da  Polícia  Federal,  e  ele
inventou uma história; que nesse dia Estênio não estava no presídio, e
sim na cidade de São Bento, juntamente com o preso Arrepiado, e
quando retornaram na sexta-feira, dia 16/12/11, após terem ciência
da ida de seu companheiro para Polícia Federal, procuraram ele na
cela;  que  presenciou  quando  Estênio  chegou  de  São  Bento  com
Arrepiado,  pois  estava  do  lado  de  fora  do  presídio,  aguardando
começar uma missa que iria acontecer no presídio; […] que quem
lidera o grupo é  Arrepiado,  que é chamado dentro do presídio de
“Diretor” e comanda a venda de drogas de dentro e fora do presídio,
que é integrado por Estênio, o atual diretor do presídio; [...]”.  

No mesmo sentido,  destacam-se os depoimentos de Francisco
Paulo do Nascimento (fls. 46/47), Leila Patrícia Patriota de Jesus (fl. 53), Cícero Soares
Lacerda  (fl.  54)  e  a  denúncia  formulada  pelo  apenado  Alexandre  da  Silva  Chaves,
perante a juíza da Vara de Execuções Penais da Comarca de Patos (mídia digital de fl.
169, VOL I). De acordo com o apenado/denunciante, imperava dentro do ergástulo uma
organização criminosa que contava com a participação de Carmésio (Arrepiado) e dos
diretores do Presídio Estênio e Dimitrius. Segundo o denunciante, o preso Arrepiado
controlava vinte outros apenados, impondo-lhes diversas funções criminosas. 

Ainda  na  fase  das  investigações,  a  Polícia  Civil  conseguiu
flagrar,  por  meio  de filmagens realizadas  em ruas  da cidade de Patos,  os  apenados
Ariano e Aluízio supostamente comercializando drogas, em companhia do ex-diretor
Dimitrius e  do Agente Penitenciário Daniel,  utilizando-se,  na ocasião do veículo do
Sistema Penitenciário (filmagens de fls. 175).

Feito  esse  breve  introito,  passemos  à  análise  das  questões
preliminares suscitadas nos recursos interpostos.

1. PRELIMINARMENTE

1.1. DA ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

1.1.1.  DA  SUPOSTA  FALTA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  DAS  DECISÕES  E
IRREGULARIDADES DIVERSAS

Os réus Fábio Miguel Lopes, Daniel Lopes de Oliveira e Estênio
Nóbrega Dantas suscitaram, preliminarmente, a ilegalidade da interceptação telefônica
realizada pelo juízo primevo, já que a mesma não se realizou em autos apartados e



tampouco  consta  no  caderno  processual  o  pedido  inicial  de  interceptação  e  das
renovações respectivas.

De acordo com as razões recursais ofertadas pelos réus, houve,
no  caso,  inegável  desrespeito  ao  artigo  8º  da  Lei  9.296/96,  que  determina  o
processamento da interceptação telefônica em autos apartados. Sobre o tema, o Superior
Tribunal  de  Justiça  vem  entendendo  que  o  desrespeito  ao  artigo  supramencionado
constitui  mera  irregularidade,  notadamente  quando  as  interceptações  estiveram  à
disposição  das  partes  durante  toda  a  instrução processual.  Sobre  o  tema,  destaco  o
seguinte precedente:

RECURSOS ESPECIAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO
DOS  ARTIGOS  381  E  619  DO  CPP.  INOCORRÊNCIA.
PROCEDIMENTO  DE  INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA.  NÃO-
APENSAÇÃO AO INQUÉRITO POLICIAL. DISPONIBILIZAÇÃO ÀS
PARTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DOCUMENTOS QUE NÃO
VIERAM A ESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR AS
ALEGADAS  NULIDADES.  MUTATIO  LIBELI.  INOCORRÊNCIA.
INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.  MATÉRIA  SUPERADA  COM  A
SUPERVENIÊNCIA  DE  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  BIS  IN
IDEM.  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  1.  Não  há
violação dos artigos 381 e 619 do Código de Processo Penal se o
Tribunal a quo decide todas as questões que foram suscitadas pelas
partes  e  utiliza  fundamentação  suficiente  para  solucionar  a
controvérsia sem incorrer em omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade.  2.  Não  obstante  o  procedimento  da  interceptação
telefônica,  realizado  em  autos  apartados,  deva  ser  apensado  ao
inquérito policial antes do relatório da autoridade, ou ao processo
criminal  antes  da  sentença,  nos  termos  do  artigo  8º  da  Lei
9.296/1996, a falta de tal providência não constitui nulidade se os
autos  do  procedimento  estiveram  disponíveis  às  partes  que  nada
alegaram no momento processual oportuno,  não demonstrando o
prejuízo. 3. Se o procedimento de intercepção telefônica não veio a
esta Corte com os autos da ação penal, resta inviável o exame das
alegadas nulidades, mormente em sede de recurso especial que não
comporta  diligências  ou  dilação  probatória,  não  cabendo  a  este
Superior  Tribunal  de Justiça,  que não constitui  instância revisora,
alterar os pressupostos fáticos tomados no julgamento da causa. 4.
Não  há  mutatio  libeli  se  o  réu  é  condenado  por  fato  descrito  na
denúncia, mormente quando se trata de crime de ação múltipla como
o tráfico de drogas, em que o tipo reúne várias condutas diversas,
qualquer delas suficiente para a caracterização do delito. 5. Com a
superveniência  da  sentença  penal  condenatória  fica  superada  a
alegação da inépcia da denúncia,  não havendo sentido em decidir
acerca da viabilidade formal da persecutio se já há, em realidade,
acolhimento formal e material da acusação, tanto que motivou o édito
de  condenação.  6.  Não  havendo  sido  suscitada  nem  decidida  a
questão relativa ao bis in idem, resta inviável o exame da apontada
violação do artigo 1º, inciso VII e parágrafo 4º da Lei nº 9.613/98, à
falta  do  indispensável  prequestionamento.  7.  Recursos  especiais
improvidos. (REsp 1459794/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  07/08/2014,  DJe
21/08/2014)

No  caso  em  apreço,  os  relatórios  das  interceptações  foram
acostados aos autos às fls. 621/766 (VOL. IV), sendo conferido amplo acesso à defesa,



inclusive  das  mídias  respectivas,  as  quais  continham  a  íntegra  das  conversas
interceptadas,  conforme  decisão  proferida  às  fls.  898,  do  procedimento  nº
025.2012.002999-3 (em apenso). 

Não  bastassem  esses  fatos,  a  decisão  que  decretou  a
interceptação,  bem como as decisões posteriores que autorizaram a prorrogação das
captações  telefônicas,   foram  devidamente  fundamentadas  e  suas  cópias  foram
acostadas aos presentes autos, conforme certidão de fl. 1.595, abaixo transcrita: verbis,

“Certifico que, somente nesta data em virtude do acúmulo de serviços
nesta Vara, faço a JUNTADA das cópias das decisões que deferem as
interceptações telefônicas e pareceres do MP contidos nos autos de n.
025.2011.006.385-3,  conforme determinado no termo de audiência,
nos seguintes termos: cópias de fls.  1.596/1600, referentes ao Auto
Circunstanciado de fls. 621/657; cópias de fls. 1.601/1.603, referentes
ao Auto Circunstanciado de fls. 658/700; cópias de fls. 1.604/1.606,
referentes ao Auto Circunstanciado de fls.  701/746 e cópias de fls.
1.607/1.609, referentes ao Auto Circunstanciado de fls. 747/766.”  

Sustentam os recorrentes que a primeira interceptação telefônica
foi realizada sem supedâneo em decisão judicial, pois, de acordo com o relatório de fls.
622, esta interceptação teria sido realizada em cumprimento à decisão judicial datada de
13 de março de 2012, porém, nenhuma das decisões supramencionadas foi prolatada
nesta data. 

Na verdade, a suposta nulidade citada pelo recorrente é de fácil
esclarecimento. O fato é que, não obstante a decisão que decretou as interceptações de
fls. 621/657 tenha sido proferida no dia 09 de março de 2012, o ofício determinando o
cumprimento só foi expedido no dia 13 de março de 2012, conforme documento de fls.
1599/1600, sendo justamente esta a data que consta no relatório de fls. 622. 

Ainda  segundo  os  recorrentes,  as  demais  decisões  que
autorizaram as interceptações devem ser anuladas, pois não indicaram os números a
serem interceptados.  Também não merece prosperar  essa alegação.  Compulsando as
cópias  das  decisões  impugnadas,  verifico  que  elas  fazem  remissões  aos  números
especificados no pedido formulado pela autoridade policial,  o qual está acostado aos
autos  do incidente  nº  025.2011.006385-3,  no qual  houve o deferimento de todas  as
interceptações  que  subsidiaram  a  presente  denúncia.  Portanto,  os  números  estão
indicados naqueles autos,  não havendo que se falar em nulidade processual,  mesmo
porque a defesa não logrou êxito na demonstração de nenhum prejuízo.

Ademais, não há que ser falar em deficiência de fundamentação
das decisões. O fato é que não se pode confundir decisão concisa, com decisão genérica.
No  caso  dos  autos,  a  juíza  fundamentou  a  necessidade  da  medida  extrema  de
interceptação, afirmando que a mesma era imprescindível para o curso da investigação,
porque de outra forma não seria possível desvendar o crime, desbaratar a organização
criminosa e punir os responsáveis na forma da lei penal. 

Como se sabe, o processo penal é regido pelo princípio do pas
de nullité sans grief, ou seja, não há de ser decretada a nulidade do procedimento sem a
demonstração  dos  prejuízos.  In  casu,  os  recorrentes  não  apontaram  os  eventuais
prejuízos decorrentes da fundamentação concisa adotada pela Juíza no momento em que
decretou as interceptações telefônicas. Dizer que a denúncia se lastreou nas referidas



interceptações e,  portanto,  estaria  nula,  não é  suficiente,  pois,  como se sabe,  pouco
importa a prova em que se fundamentou a denúncia, já que essa peça é apenas uma
minuta de condenação.

Registre-se,  ainda,  que  mesmo  que  acatássemos  todas  as
supostas irregularidades apontadas pela defesa, isso não implicaria na anulação de toda
a  ação  penal,  pois  os  fatos  apurados  neste  processo  não  se  baseiam  apenas  nas
interceptações  telefônicas  debatidas  neste  tópico,  havendo nos  autos  diversos  outros
elementos  informativos  que  justificam a persecução criminal,  com destaque para os
depoimentos testemunhais colhidos ainda na fase de inquérito. 

Deve ser adotada, portanto, a teoria da fonte independente das
provas,  prevista  no artigo  157 do Código de  Processo Penal,  nos  seguintes  termos:
verbis,

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo,
as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas
constitucionais ou legais. 
§ 1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo
quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras,
ou  quando  as  derivadas  puderem  ser  obtidas  por  uma  fonte
independente das primeiras. 
§ 2o Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo
os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução
criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. 

Portanto, ainda que decretássemos a nulidade das interceptações
– o que, como visto, não se faz possível –, isso não acarretaria na nulidade de toda a
persecução  criminal,  já  que  as  condenações  ainda  se  lastreariam  em  fontes
independentes de provas. 

1.1.2. DA TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS – DESNECESSIDADE

A  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  pacificou  o
entendimento no sentido de não haver necessidade de degravação integral dos diálogos
captados pela interceptação telefônica. Nesse sentido, destaco:

DENÚNCIA CONTRA DEPUTADO FEDERAL POR CRIME DE
CORRUPÇÃO  ELEITORAL.  ALEGAÇÃO  DE  CARÊNCIA  DA
TRANSCRIÇÃO  INTEGRAL  DAS  INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS  REALIZADAS:  AUSÊNCIA  DE
IRREGULARIDADE.  FALTA  DE  CORRELAÇÃO  ENTRE  OS
FATOS  NARRADOS  NA  INICIAL  E  OS  ELEMENTOS
CONFIGURADORES  DO  TIPO  DO  ART.  299  DO  CÓDIGO
ELEITORAL: DENÚNCIA REJEITADA. 1.  O Supremo Tribunal
Federal  afasta a necessidade de transcrição integral  dos diálogos
gravados durante quebra de sigilo telefônico, rejeitando alegação de
cerceamento  de  defesa  pela  não  transcrição  de  partes  da
interceptação  irrelevantes  para  o  embasamento  da  denúncia.
Precedentes. 2. Juntada aos autos, no que interessa ao embasamento
da denúncia, da transcrição das conversas telefônicas interceptadas;
menção na denúncia aos trechos que motivariam a imputação dos
fatos ao Denunciado. 3. Ausência de subsunção dos fatos narrados na
inicial ao tipo do art. 299 do Código Eleitoral. Carência na denúncia
dos elementos  do tipo penal  imputado o Denunciado.  Rejeição da



denúncia. 4. Denúncia rejeitada por atipicidade dos fatos descritos.
Improcedência  da  ação  penal  (art.  386,  inc.  III,  do  Código  de
Processo Penal). (STF, Inq 3693, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA,
Tribunal Pleno, julgado em 10/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) – g.n.  

E ainda:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico
e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação. 3.
Alegação de que a interceptação telefônica teria ocorrido em período
não abrangido por decisão judicial. Writ não instruído com as peças
necessárias  à  apreciação  do  pedido.  4.  Prescindibilidade  da
transcrição integral das conversas interceptadas, sendo suficiente o
registro dos trechos utilizados para o embasamento da denúncia.
Precedentes  do  STF. 5.  Sucessivas  prorrogações  da  interceptação
necessárias e motivadas. Desnecessidade da degravação ser feita por
peritos oficiais, ante a ausência de previsão legal nesse sentido. 6.
Tese  de  ofensa  ao  art.  279,  II,  do Código de  Processo Penal  e  à
Súmula 361/STF. Supressão de instância: matérias não examinadas
pelas  instâncias  antecedentes.  7.  Indeferimento  devidamente
fundamentado de  diligência  requerida  pela  defesa.  8.  Ausência  de
argumentos  capazes  de  infirmar  a  decisão  agravada.  9.  Agravo
regimental  a  que  se  nega  provimento.  (STF,  RHC  125239  AgR,
Relator(a):  Min.  GILMAR MENDES,  Segunda  Turma,  julgado  em
15/12/2015,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-023  DIVULG  05-02-
2016 PUBLIC 10-02-2016) – g.n.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
trilha o mesmo caminho, conforme precedente abaixo transcrito: verbis, 

PROCESSUAL  PENAL.  FURTO  QUALIFICADO  E
QUADRILHA.  DEPOIMENTOS  COLHIDOS  POR  MEIO
DIGITAL.  DEGRAVAÇÃO.  DESNECESSIDADE.  ART.  405  DO
CPP.  INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA.  PEDIDO  DE
TRANSCRIÇÃO  INTEGRAL  DOS  DIÁLOGOS.
INDEFERIMENTO.  DISPONIBILIZAÇÃO  DA  MÍDIA.
SUFICIÊNCIA.  ART.  563  DO  CPP.  NULIDADE.  NÃO
OCORRÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  PREJUÍZO. 1.  No  campo  da
nulidade no processo penal,  vigora o princípio pas de nullité sans
grief,  segundo  o  qual,  o  reconhecimento  de  nulidade  exige  a
comprovação de  efetivo  prejuízo  (art.  563 do  Código de  Processo
Penal). 2. O art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal estabelece
que "no caso de registro audiovisual,  será encaminhado às  partes
cópia do registro original,  sem necessidade de transcrição". Dessa
forma,  basta  que  o  acesso  à  mídia  eletrônica  seja  franqueado  às
partes, o que ocorreu na espécie. 3.  O Supremo Tribunal Federal
decidiu ser prescindível a transcrição integral dos diálogos colhidos
por  meio  de  interceptação  telefônica  (Tribunal  Pleno,  Inq  3693,
Relatora  Min.  Cármen Lúcia,  julgado  em  10/04/2014).  No  caso,
foram disponibilizadas às partes cópia integral  das interceptações
telefônicas,  o  que  afasta  o  apontado  constrangimento  ilegal. 4.
Recurso  ordinário  em  habeas  corpus  improvido.  (STJ,  RHC
44.393/SP,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA  FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 23/02/2016) – g.n.



No caso  em apreço,  o  juízo  primevo  adotou  o  procedimento
supramencionado,  ou  seja,  transcreveu  apenas  os  diálogos  que  interessavam  às
investigações. Não obstante esse fato, a juíza conferiu às defesas, por meio da decisão
de fls. 898, do procedimento nº 025.2012.002999-3 (em apenso), o acesso a todas as
mídias oriundas das interceptações, razão pela qual não há como corroborar com os
supostos prejuízos suportados pelos recorrentes. 

1.2.  DAS  SUPOSTAS  IRREGULARIDADES  VISLUMBRADAS  NA FASE DO
INQUÉRITO POLICIAL

1.2.1. DA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
ARTIGO 156, I, DO CPP

Em suas razões recursais, a defesa dos réus Fábio Miguel Lopes,
Daniel  Lopes  de  Oliveira  e  Estênio  Nóbrega  Dantas  argumentam  ter  havido
irregularidades que viciam o inquérito policial e, por conseguinte, toda a ação penal. A
primeira irregularidade apontada diz respeito à oitiva do denunciante Alexandre da Silva
Chaves, fls. 169. Segundo os recorrentes, a oitiva do denunciante teria sido antecipada
pela Juíza, na forma do artigo 156, I, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:
verbis,

Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo,
porém, facultado ao juiz de ofício:
I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção
antecipada  de  provas  consideradas  urgentes  e  relevantes,
observando  a  necessidade,  adequação  e  proporcionalidade  da
medida; 

Pois bem. Diferentemente do que entende os recorrentes, não há
qualquer  inconstitucionalidade  no  dispositivo  legal  supramencionado.  Havendo
relevância e urgência, o juiz pode perfeitamente determinar a produção antecipada das
provas, em estrita observância ao princípio da busca da verdade, que, como se sabe,
rege o processo penal moderno. O dispositivo em comento não pressupõe mácula ao
sistema acusatório previsto na nossa ordem constitucional. Na verdade, as funções de
acusação,  de  defesa  e  de  julgamento  continuam  separadas,  pois,  ao  aplicar  esse
dispositivo,  o juiz apenas antecipa uma colheita  de prova em virtude da relevância,
urgência e da possibilidade de desaparecimento da mesma. 

Discorrendo sobre o tema, o doutrinador Guilherme de Souza
Nucci1 defende a aplicação do dispositivo mediante os seguintes fundamentos:

“[...] a reforma trazida pela Lei 11.690/2008 ampliou a faculdade do
Juiz de determinar a formação de provas,  possibilitando-lhe atuar,
antes mesmo de iniciada a ação penal (inciso I do art. 156). No mais,
manteve-se  fiel  ao  já  preceituado  anteriormente  permitindo  a
produção  de  provas,  de  ofício,  durante  a  instrução  ou  antes  de
proferida a sentença (inciso II do art.  156). É certo que não foi a
introdução do atual inciso I ao art. 156 o fator determinante para que
o juiz pudesse determinar a produção de qualquer prova, antes de
iniciada a ação penal, uma vez que, acompanhando a investigação
policial,  tornava-se natural  a possibilidade de exercer o seu poder

1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. - 13ª ed. rev. E ampl. - Rio de
Janeiro: Forense, 2014.



geral de cautela, ordenando a colheita de alguma prova. Entretanto,
passa a ser explícita essa possibilidade, não podendo a parte alegar
surpresa nem tampouco parcialidade do magistrado se assim atuar.
[...]” 

Portanto,  escudado  nesses  argumentos,  rejeito  a  pretensão  de
declaração incidental de inconstitucionalidade. 

1.2.2.  DA AUSÊNCIA DE  NULIDADE  NA DENÚNCIA FORMULADA POR
ALEXANDRE DA SILVA CHAVES

Registre-se que, no caso em apreço, toda a discussão acerca da
constitucionalidade do artigo 156, I, do CPP é infrutífera, pois o Juízo monocrático em
nenhum momento colheu as declarações do Sr. Alexandre como produção antecipada de
provas.

Na verdade, o indivíduo em questão respondia a ação penal por
outro fato criminoso, encontrando-se, à época, preso no Presídio Masculino da Comarca
de  Patos.  Ao  se  dirigir  ao  Fórum para  participar  da  audiência  de  instrução  de  seu
processo, solicitou à Juíza a formulação de uma denúncia acerca de irregularidades que
ocorriam naquele estabelecimento prisional. 

Denota-se,  portanto,  que  em  nenhum  momento  ocorreu  a
produção antecipada de provas, mas apenas uma  notitia criminis  formulada perante a
autoridade competente. Essa constatação pode ser extraída da própria mídia audiovisual
acostada aos autos, pois, logo no início da oitiva, a juíza explica que o Sr. Alexandre
compareceu ao Fórum para ser ouvido em audiência designada nos autos do processo nº
025.2010.005165-2 e aproveitou para fazer uma denúncia sobre o presídio.

Registre-se que a denúncia foi formulada perante a Juíza da 1ª
Vara da Comarca de Patos, que era a competente para as matérias inerentes à Execução
Penal. Nessa condição, tinha o dever de zelar pela boa ordem no interior do presídio,
nos termos do artigo 66, VI e VII, da Lei de Execução Penal.

Ademais,  o  ordenamento  jurídico  pátrio  não  impede  que  a
notitia criminis  seja formulada diretamente ao Juiz,  pelo contrário,  até fomenta essa
possibilidade,  competindo  ao  Magistrado  a  adoção  das  providências  previstas  nos
artigos 5º, II e 40, ambos do Código de Processo Penal, a seguir transcritos: verbis,

Art. 5º. Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado:
II  - mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério
Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade
para representá-lo.

Art. 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou
tribunais  verificarem  a  existência  de  crime  de  ação  pública,
remeterão  ao  Ministério  Público  as  cópias  e  os  documentos
necessários ao oferecimento da denúncia.

Na hipótese em apreço, como o inquérito policial já havia sido
instaurado desde o dia 14/novembro/2011 (fl. 25), a autoridade judicial apenas acostou
as denúncias ao procedimento administrativo, na forma que determina os dispositivos
processuais  supramencionados.  Importante  asseverar  que  a  Juíza  responsável  pela



colheita da denúncia não emitiu nenhum juízo de valor acerca daqueles fatos, isto é,
apenas cumpriu os dispositivos legais sem emitir sua opinio delicti.

Diga-se,  por  último,  que  não  houve  qualquer  afronta  ao
princípio da imparcialidade do juiz, pois, como demonstrado, não estamos diante de um
procedimento de produção antecipada de provas e, não bastasse, a Juíza que ouviu a
denúncia não é a mesma juíza que presidiu a instrução e prolatou sentença, portanto,
ainda que se tratasse de uma produção antecipada de provas, a juíza sentenciante não foi
a  responsável  pela  aludida  audiência,  razão  pela  qual  não  há  que  se  cogitar  em
inobservância da imparcialidade.

1.2.3.  DA NULIDADE NO DEPOIMENTO PRESTADO POR RUCINARA DA
SILVA FERREIRA

Neste tópico, enfrentaremos a tese de nulidade no depoimento
prestado por Rucinara da Silva Ferreira (fls. 1.154/1.158). Segundo os recorrentes, caso
o  depoimento  seja  acolhido  como  produção  antecipada  de  provas,  deve  ser
desconsiderado haja vista a inconstitucionalidade do inciso I do Artigo 156 do CPP e a
ausência  dos  requisitos  do  referido  dispositivo  legal.  Por  outro  lado,  caso  seja
classificado como delação premiada,  deve ser igualmente afastado dos autos,  pois a
legislação vigente à época da delação não autorizava a participação do Magistrado no
procedimento de delação premiada.

Registre-se,  antes  de tudo,  que a  oitiva de  Rucinara  da Silva
Ferreira  foi  feita  no  dia  24/julho/2012,  ou  seja,  antes  da  entrada  em vigor  da  Lei
12.850/2013 que detalhou o procedimento de delação premiada.

Pois bem. Analisando o documento de fls. 1.154/1.157, percebo
se tratar de uma colaboração premiada e essa conclusão não é extraída unicamente da
denominação exposta no aludido documento, mas também de seu conteúdo, já que a
delatora reconhece que guardava drogas em sua residência e detalha toda a  atuação
criminosa dos demais envolvidos.

Portanto,  fica  afastada  a  hipótese  de  produção  antecipada  de
provas, pois em nenhum momento o Juízo a quo assim se manifestou. Na época em que
realizada  a  referida  colaboração  premiada,  as  legislações  esparsas  que  tratavam da
matéria não vedavam a participação do Juiz no referido meio de obtenção de prova. Ora,
em se tratando de normas processuais, não devemos nos afastar do princípio  tempus
regit actum, previsto no artigo 2º do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:
verbis,

Art.  2º.  A  lei  processual  penal  aplicar-se-á  desde  logo,  sem
prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei
anterior.

O fato é que o procedimento da delação premiada apenas entrou
em vigor no ano de 2013, razão pela qual, em se tratando de norma processual, não
atinge os atos praticados na vigência das normas anteriores, as quais,  repise-se,  não
vedavam a participação do Magistrado. Esse foi justamente o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça ao enfrentar a matéria, senão vejamos: verbis, 
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FINANCEIRO  NACIONAL.  DELAÇÃO  PREMIADA.  JUIZ
FEDERAL QUE DETERMINA A REMESSA DOS ELEMENTOS
COLIGIDOS PARA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL.
PEDIDO  DE  ARQUIVAMENTO.  DISCORDÂNCIA  DO
MAGISTRADO.  DEVOLUÇÃO  DO  FEITO  AO PROCURADOR
DA REPÚBLICA EM VEZ DE REMETÊ-LO AO PROCURADOR-
GERAL.  INEXISTÊNCIA  DE  NULIDADE.  EFETIVA
APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 28 DO
CPP POR ORDEM DO TRF. ALEGADA IMPARCIALIDADE DO
JUIZ NÃO EVIDENCIADA. 1.  Não macula a imparcialidade do
Juiz a colheita de elementos indiciários tomados em interrogatório
em  que  o  réu,  por  confissão  espontânea,  revela  toda  a  trama
delituosa visando à redução de pena prevista no § 2.º do art. 25 da
Lei  n.º  7.492/86,  incluído  pela  Lei  n.º  9.080/1995  ("Nos  crimes
previstos  nesta  Lei,  cometidos  em quadrilha  ou co-autoria,  o  co-
autor  ou partícipe que através de confissão espontânea revelar à
autoridade policial  ou judicial  toda a trama delituosa terá a sua
pena reduzida de um a dois terços."). 2.  Ao devolver os autos ao
Parquet para reavaliação da opinio delicti não está o Juiz impedido
de atuar no processo-crime que venha a ser instaurado, porque age
como  fiscal  do  princípio  da  obrigatoriedade  da  ação  penal,  sem
malferir sua imparcialidade de julgador. Inteligência do art.  28 do
Código de Processo Penal. 3. É irrelevante, outrossim, o fato de o
Juiz Federal, discordando do pedido de arquivamento, ter devolvido
os autos do inquérito para o Procurador da República oficiante no
feito, a fim de que reconsiderasse, em vez de remetê-lo diretamente
para o Procurador-Geral,  como determina o art.  28 do Código de
Processo  Penal,  na  medida  em  que,  de  um  lado,  esse  modo  de
proceder não configura nenhuma demonstração de imparcialidade e,
de  outro  lado,  o  Tribunal  a  quo,  em  sede  de  habeas  corpus,
determinou o estrito cumprimento do procedimento da lei processual
penal,  tendo  sido  a  denúncia  regularmente  processada,  depois  de
ratificada pela 2.ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público  Federal.  4.  Ordem  denegada.  (STJ,  HC  58.502/PR,  Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 12/08/2008,
DJe 08/09/2008)

Portanto, por entender pela validade da prova coligida aos autos,
bem como pela regularidade da imparcialidade da Juíza processante, rejeito a preliminar
suscitada.

1.3. DA NULIDADE DA SENTENÇA – ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS

A última preliminar suscitada pela defesa diz respeito à suposta
nulidade da sentença por não ter apreciado as teses defensivas suscitadas nas alegações
finais, notadamente o desrespeito às regras procedimentais contidas na Lei 9.296/96, a
ausência de decisão que autorizou as escutas telefônicas, a suposta inconstitucionalidade
do  artigo  156,  I,  do  CPP,  as  violações  do  mencionado  dispositivo,  a  quebra  da
imparcialidade  da  Magistrada  e  a  irregularidade  do  depoimento  prestado  pela  ré
Rucinara da Silva Ferreira, na forma de delação premiada.

Pois bem. Analisando detidamente a sentença prolatada, entendo
que  a  referida  nulidade  não  merece  prosperar.  As  preliminares  suscitadas  pelos
recorrentes foram expressamente apreciadas pelo juízo e devidamente afastadas, ainda
que  por  motivos  distintos  daqueles  expostos  nas  alegações  finais.  A jurisprudência



consolidou-se  no  sentido  de  que,  desde  que  fundamente  sua  decisão,  o  juiz  não  é
obrigado a rebater todas as teses defensivas da defesa, podendo, portanto, afastar as
preliminares com base em argumentos distintos.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente: 

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL.
FALSIFICAÇÃO  DE  DOCUMENTO  PÚBLICO  E  USO  DE
DOCUMENTO  FALSO.  PRELIMINARES  DE  NULIDADE  DA
SENTENÇA  POR  AUSÊNCIA  DE  ANÁLISE  DE  TODAS  AS
TESES  DEFENSIVAS,  DE  NULIDADE  DO  PROCESSO  POR
AFRONTA AO  ARTIGO  514  DO  CPP E  DE  NULIDADE  DA
SENTENÇA  POR  NÃO  GUARDAR  CORRELAÇÃO  COM  OS
FATOS VEICULADOS NA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.
TESES MERITÓRIAS DE AUSÊNCIA DE DOLO, ATIPICIDADE
DA CONDUTA, CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, AUSÊNCIA
DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS,
RECONHECIMENTO  DA  CONTINUIDADE  DELITIVA  E
MODIFICAÇÃO  DO  REGIME  INICIAL DE  CUMPRIMENTO.
PROCEDÊNCIA  EM  PARTE.  DOSIMETRIA  DA  PENA.
ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO. BIS IN IDEM.
REDUÇÃO  DAS  PENAS.  CORREÇÃO  DE  ERRO  MATERIAL.
DEMAIS  ARGUMENTOS  IMPROCEDENTES.  RECURSOS
CONHECIDOS  E  PARCIALMENTE  PROVIDOS.  DECISÃO
UNÂNIME. 1. O juiz, ao proferir a sentença, desde que justifique e
fundamente a sua decisão, não é obrigado a pronunciar-se sobre
todas as teses defensivas levantadas pelas partes; 2. É desnecessária
a  resposta  preliminar  de  que  trata  o  artigo  514  do  Código  de
Processo Penal, na ação penal instruída por inquérito policial; 3. O
juiz,  sem  modificar  a  descrição  do  fato  contida  na  denúncia  ou
queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa da contida na
peça acusatória; 4. Age com dolo quem, sabendo da falsidade, usa
notas  fiscais  falsificadas  -  tanto  na  confecção  quanto  no
preenchimento - para justificar despesas inexistentes;  5.  É típica a
conduta de confeccionar "duplicatas" de notas fiscais em branco, a
serem preenchidas por outrem; 6. Restando provadas a autoria e a
materialidade dos crimes de falsificação de documento público e uso
de documento falso, devem ser mantidas as condenações. Hipótese em
que  a  confissão  de  um  dos  réus  é  detalhada,  concatenada  e
verossímil,  não  havendo  porque  desmerecê-la,  mormente  quando
amparada  em  diversas  outras  provas  colhidas  na  instrução;  7.
Havendo  mais  de  uma  valoração  negativa  sobre  uma  mesma
circunstância  (no  caso,  antecedentes,  personalidade  do  agente  e
conduta social), ocorre bis in idem, devendo, por isso, ser reduzida a
pena-base;  8.  As  circunstâncias  judiciais,  tidas  por  negativas,  em
sendo normais à espécie, também justificam a diminuição da pena na
1ª  fase  da  dosimetria;  9.  Havendo  outras  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis, que justifiquem a exasperação da pena-base, não há
que se falar em fixação da reprimenda no mínimo legal abstratamente
cominado;  10.  Não  é  possível  o  reconhecimento  da  continuidade
delitiva,  com a finalidade  de reunião  de diversos  processos,  se  os
feitos em questão encontram-se em fases distintas, alguns dos quais,
inclusive,  já  sentenciados;  11.  Penas  definitivas  de  02  (dois)  dos
apelantes  redimensionadas,  com  a  conseqüente  correção  do  erro
material  arguido;  12.  Recurso  conhecido  e  parcialmente  provido.
Decisão Unânime. (TJ-PE - APL: 3053001 PE, Relator: Antônio de
Melo e Lima, Data de Julgamento: 30/09/2014,  2ª Câmara Criminal,



Data de Publicação: 09/10/2014)

Portanto,  por  outros  fundamentos,  o  juízo  afastou  as
preliminares de nulidade da interceptação telefônica, bem como os supostos defeitos nos
depoimentos prestados por Alexandre da Silva e Rucinara Ferreira, razão pela qual não
há que se falar em prejuízo suportado pela defesa. Importante asseverar que, à época da
sentença,  vigia o Código de Processo Civil  de 1973 – aplicável subsidiariamente ao
processo penal –, o qual não impunha ao juiz o dever considerar todos os argumentos
defensivos  expostos  pela  defesa,  conforme  acertadamente  decidido  pelo  precedente
acima citado.

Escudado  por  esses  argumentos,  rejeito  a  preliminar  de
nulidade da sentença.

2. MÉRITO:

Para melhor compreensão do acórdão, a análise meritória dos
apelos, notadamente no tocante à autoria, será feita de maneira individualizada. Antes,
porém,  analisaremos  a  materialidade  dos  delitos  imputados  na  denúncia,  já  que  a
aferição da existência do crime aproveitará todos os apelantes.

Compulsando  detidamente  todo  o  acervo  probatório  acostado
aos autos, entendo que não há dúvidas acerca da materialidade dos crimes de tráfico de
drogas e associação para o tráfico. De fato, as interceptações telefônicas e as provas
orais colhidas em juízo não deixam margem para dúvidas. 

Nesse esteio, passo a transcrever alguns trechos das conversas
interceptadas, as quais demonstram com clareza solar a materialidade dos crimes de
tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico: verbis,

Diálogo entre Nalva (presa) x MNI (fls.  638/639):  Nalva fala que
quem deu todo o movimento do presídio foi um cara que matou o
amante da mulher e hoje é pastor da cadeia e falou tudo em audiência:
os espancamentos, mortes, venda de drogas e a conivência de Estênio
e Dimitrius, e só foram presos os albergados da cozinha. Diz ainda
que foram estes que colocaram os presos para matar Marcelo, e que
Estênio ganhava com a venda de drogas dentro do presídio.

Diálogo  entre  Janaína  (presa)  x  MNI  (fl.  639):  Janaína  fala  que
foram presos Fábio, Estênio, Dimitrius e que saiu na televisão mas
ainda não viu. MNI fala que vai passar e também sobre Arrepiado e o
irmão dele. MNI fala que é droga demais. Janaína fala que deve ter
alguma coisa com Marcelo também por causa dos agentes. MNI fala
que uns agentes foram porque transferiam drogas de Arrepiado para o
povo e outros agentes foram por causa de Marcelo.  

Diálogo entre Nalva x Aleni (fl. 639/640): […] Nalva diz que tem os
da cozinha, se refere ao tráfico de drogas, um pastor que foi preso por
ter matado um cara que tinha um caso com a mulher dele e ele foi
chamado pela juíza e ele contou detalhe por detalhe de como era o
presídio de Patos, a máfia do presídio e entregou tudo.

Em  determinados  diálogos,  constata-se  que  Rossana,
companheira de Arrepiado, conversa com ele que utiliza, na oportunidade, o nome de



Severino2. Ao que parece, o teor da conversa refere-se à prestação de contas inerentes às
vendas de drogas, senão vejamos:

Diálogo entre Severino x Rossana (fl. 709): […] Severino pergunta e
aí. Rossana diz que nada, ninguém depositou nada, mas o Gordo deu
150 e ela falou com a mulher de Thiaguinho e mandou ela ir atrás do
dinheiro das roupas, disse Rossana a mãe, mulher e tia de Thiaguinho
que antes elas davam 2 mil por semana, mas agora que pegaram essas
roupas não dão mais nada. Diz ainda que amanhã sai o dinheiro das
carreiras. Rossana diz a Severino que o Homem da Pochete anda atrás
dela e da irmã de Severino (Clécia). Então Rossana foi conversar com
o Homem da Pochete, ela diz que ele se mostrou preocupado com elas
o  denunciarem  à  corregedoria.  Mas  ela  disse  que  ele  não  se
preocupasse que ela não ia prejudicar ninguém.”

A materialidade  dos  delitos  também  pode  ser  extraída  dos
depoimentos  colhidos  durante  a  instrução  processual,  sobretudo  pelos  depoimentos
prestados por Maria do Céu Fernandes Trajano, Marcos Vasconcelos Santos, Francisco
Paulo do Nascimento, Cícero Soares Lacerda e Alexandre da Silva Chaves.

Nesse esteio, a testemunha Maria do Céu Fernandes Trajano, ao
ser ouvida em juízo (mídia digital de fls. 2.250), confirmou o depoimento prestado no
âmbito policial, aduzindo, na oportunidade, que ouviu de seu companheiro Francisco
Paulo do Nascimento,  à época apenado do presídio de Patos, que os réus Estênio e
Carmésio (“Arrepiado”) saíam do presídio rotineiramente para buscar drogas na cidade
de São Bento, as quais eram vendidas dentro e fora do presídio. Sustentou que arrepiado
era conhecido como o Diretor do Presídio. Assevera ter ouvido de Francisco que, certa
vez, os líderes da facção tinham trazido uma remessa muito grande de entorpecentes.
Disse, ainda, que seu companheiro passou a vender drogas por influência de Carmésio,
porém, quando desejou se retirar do esquema criminoso, foi autuado em flagrante pelo
Diretor do Presídio e encaminhado à Delegacia.

Conforme  mencionado,  a  depoente  confirmou  em  juízo  o
depoimento prestado na esfera policial, o qual passo a transcrever (fls. 41/44, VOL I):

“[...] que é companheira de Francisco Paulo do Nascimento, vulgo
Ti, que está preso no Presídio Regional de Patos, acusado de crime de
roubo; que seu companheiro está preso no presídio local há cerca de
2  anos;  que  após  a  saída  do  ex  diretor  do  Presídio  de  Patos,  o
Tenente  Olímpio,  pelo  fato  do  Agente  Penitenciário  Estênio
juntamente com o preso 'Brother', tirar os apenados do Presídio e vir
para os bancos e abrir contas nos nomes dos apenados, para fazerem
empréstimos, e ficarem com o dinheiro, não dando qualquer quantia
aos presos, apesar de prometerem; que seu companheiro, pelo fato de
conhecer todo o esquema, que também abriu conta em seu nome, mas
também não recebeu o dinheiro do empréstimo, que ficou com Brother
e  Estênio,  começou  a  sofrer  ameaças,  porque  sabia  demais;  que
Brtoher foi transferido para a cidade de Teixeira, e a partir daí seu
companheiro começou a ser ameaçado de morte, pelo atual diretor do
Presídio Estênio (sic.),  juntamente com os presos que comandam o
presídio, Damião Gouveia, Damião Maia e Arrepiado; que Damião
Gouveia e Damião Maia estão fora da cadeia, mas o primeiro, passa
o  dia  todo  dentro  do  presídio,  sob  o  pretexto  de  coordenar  a
confecção de bolas da empresa Carreiros, pois ele pega as bolas com

2 No diálogo de fl. 716 fica comprovado que Severino, de fato, é Arrepiado. 



a  empresa  e  repassa  para  os  presos  que  a  confeccionam;  que  a
quadrilha  é  um  grupo  só,  formada  por  Arrepiado,  seu  cunhado
Damião Gouveia, Galego do Gás (da cidade de São Bento), Estênio;
que a droga, crack, vem da cidade de São Bento, e que na maioria
dos casos, o diretor Estênio vai com Arrepiado buscar, inclusive, vão
para vaquejadas  que  acontecem na região;  que  a  droga  entra  no
Presídio de Patos, e uma parte é vendida dentro do presídio, e a outra
nas  ruas  de  Patos;  que  seu  companheiro  vendia  crack  para  eles
dentro  e  fora  do  presídio,  e  por  isso  eles  hoje  querem matar  seu
companheiro; que no dia 23 de novembro deste ano,  dia de visita
íntima, o indivíduo conhecido por Fofão, que vende a droga ao lado
do bar Espetinho do Ranieri,  foi  até  o  presídio pegar a droga de
Arrepiado, que fica com seu companheiro para vender; que quando
Fofão chegou no presídio, ficou na portaria e disse que tinha vindo
pegar uma encomenda de Ti; o preso Monstrinho pegou a sacola com
roupas e quando ia entregar a Fofão, um agente penitenciário que
não sabe o nome, apreendeu a sacola;  que o agente penitenciário
perguntou de quem era a droga e Monstrinho disse que era de Ti, foi
quando pegaram seu companheiro e o levaram a presença de Estênio;
que Estênio já foi dizendo: “tu quer me lascar”, e seu companheiro
disse que não;  que Estênio,  sabendo de quem era a droga,  tentou
resolver por lá, mas o agente Dimitre disse que era melhor autuar;
que  encaminharam  seu  companheiro  para  a  delegacia,  onde  foi
autuado; que seu companheiro disse que eram 50 pedras que tinha
encaminhado para Fofão vender, mas na sala da direção tinha muito
mais;  […]  que  quem lidera  o  grupo é  Arrepiado,  que  é  chamado
dentro do presídio de “Diretor” e comanda a venda de drogas de
dentro e fora do presídio, que é integrado por Estênio, o atual diretor;
que Estênio quando sai com Arrepiado, usa seu carro particular, de
cor prata,  que vem acompanhado do veículo pequeno do presídio,
conduzido por um Agente Penitenciário (gordo, coroa, moreno, com
olhos estufados, que não sabe o nome); que Arrepiado é irmão de
Carlito, que também está preso, mas se odeiam; que a quantidade de
drogas distribuídas pelo grupo é grande, inclusive, repassam para as
bocas de fumo do Beiral, rua do Meio e por trás do Comprão (onde
mora  a  mulher  de  Caboré,  Maria  José);  que  Arrepiado  é  amigo
íntimo de Caboré,  e,  nos  dias  de visita,  sempre estão juntos pelos
cantos do Presídio; [...]”

 
Ressalte-se que o depoimento indireto, definido como aquele em

que  o  depoente  relata  aquilo  que  ouviu  dizer  de  um terceiro,  é  aceito  pelo  nosso
ordenamento jurídico, notadamente quando o depoente indica sua fonte. Nesse sentido,
destaco precedentes do Superior Tribunal de Justiça: verbis,

HABEAS  CORPUS.  CORRUPÇÃO  PASSIVA.  DELEGADO  DE
POLÍCIA  QUE  EXIGE  VANTAGEM  FINANCEIRA  PARA
LIBERAR  VEÍCULO  ILEGALMENTE  APREENDIDO.  PROVA
INDICIÁRIA OBTIDA EM CONVERSA INFORMAL COM CO-
RÉU  ACUSADO  DE  CORRUPÇÃO  ATIVA.  NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.  LIVRE
CONVENCIMENTO  MOTIVADO. 1.  Não  existe  na  ação  penal
movida em desfavor do Paciente confissão extrajudicial obtida por
meio  de  depoimento  informal,  prova sabidamente  ilícita.  No caso,
ocorre testemunho indireto, ou por ouvir dizer, o que não é vedado,
em  princípio,  pelo  sistema  processual  penal  brasileiro. 2.  O
legislador  brasileiro  adotou  o  princípio  do  livre  convencimento
motivado,  segundo  o  qual  o  juiz,  extraindo  a  sua  convicção  das



provas produzidas legalmente no processo, decide a causa de acordo
com o seu livre convencimento, devendo, no entanto, fundamentar a
decisão exarada. 3. Não configura o tipo penal de corrupção ativa
sujeitar-se  a  pagar  propina  exigida  por  Autoridade  Policial,
sobretudo na espécie, onde não houve obtenção de vantagem indevida
com o pagamento da quantia.  4.  "Caso a oferta ou promessa seja
efetuada por imposição ou ameaça do funcionário, o fato é atípico
para  o  extraneus,  configurando-se  o  delito  de  concussão  do
funcionário."  (MIRABETE,  Julio  Fabbrini.  Código  Penal
Interpretado,  3ª  ed.,  São Paulo,  Atlas,  2003,  p.  2.177.)  5.  Habeas
corpus denegado.  Ordem concedida de ofício para trancar a ação
penal em relação, apenas, à Fábio Ribeiro Santana e José Hormindo
da  Silva,  diante  da  evidente  atipicidade  da  conduta  que  lhes  foi
imputada.  (STJ,  HC  62.908/SE,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2007, DJ 03/12/2007, p. 339) –
g.n.

Ressalte-se, ainda, que o depoimento supramencionado, o qual,
repise-se,  foi  confirmado  em  juízo,  é  corroborado  pelo  depoimento  prestado  pelo
próprio informante Francisco Paulo do Nascimento na esfera policial, senão vejamos
(fls. 46/47):

“[...]  que está cumprindo pena no Presídio de Segurança Máxima
Procurador  Romero Nóbrega,  após  ter  sido  preso  pela  prática  de
assalto; que resolveu denunciar o tráfico de drogas dentro do presídio
após ter sido vítima de uma armação que culminou com sua autuação
em flagrante por tráfico de drogas no dia 23/11/2011, juntamente com
seu enteado conhecido por Fofão; que quem comanda o tráfico de
drogas  no  interior  do  presídio  é  o  próprio  diretor  daquele
estabelecimento  (Estênio),  com  o  auxílio  de  outros  dois  detentos
conhecidos  por  Arrepiado  e  Carlito;  que  Estênio  costuma  ir
pessoalmente  a  cidade  de  São Bento  em companhia  de  Arrepiado
buscar drogas (crack, maconha e pó); que a droga trazida por eles
fica  armazenada  na  área  administrativa  do  presídio,  como  por
exemplo a sala da direção; que um preso chamado Galego do Gás
costuma acompanhar  Estênio  a  cidade  de  São Bento  para  buscar
drogas;  que  também participa  do  tráfico  de  drogas  no  presídio  o
preso conhecido por Carlito, o qual funciona como um distribuidor
ou vendedor da droga no presídio; que Carlito é irmão de Arrepiado;
que Estênio e Arrepiado costumam ir com uma certa frequência para
a cidade de São Bento, mais ou menos de quinze em quinze dias, de
onde trazem uma quantidade considerável de drogas, cerca de três ou
quatro  quilos  de  crack;  que  Estênio  costuma  deixar  Arrepiado
sozinho em São Bento, sendo que o mesmo, após um período naquela
cidade,  telefona para que Estênio vá buscá-lo;  que Arrepiado não
foge porque está lucrando muito com o tráfico de drogas no presídio;
[...]”

É  bem  verdade  que  o  depoente  se  negou  a  falar  em  juízo,
argumentando, à época, que temia por sua vida e pelas vidas das pessoas de sua família.
Registre-se que o juízo determinou sua autuação em flagrante delito pelo crime de falso
testemunho.  O fato de ter  se calado em juízo por medo de represálias  não afasta  a
utilização  daquilo  que  ele  disse  no  inquérito  policial,  pois  aquele  depoimento  foi
confirmado pela sua companheira em juízo.

O  depoimento  supramencionado  está  em  consonância  com a



denúncia formulada pelo apenado Alexandre da Silva Chaves (mídia digital de fl. 169,
VOL I), confirmada pelo depoimento prestado em juízo  (mídia digital  de fls. 2.250,
VOL IX),  em que ele  confirma o esquema criminoso,  afirmando que  o mesmo era
liderado por Estênio e Arrepiado, e este último comandava cerca de 20 a 30 homens
dentro do presídio. 

Portanto, inexistem dúvidas acerca da materialidade dos delitos.
Ressalte-se  que  para  a  consumação  do  crime  de  tráfico  ilícito  de  substâncias
entorpecentes não há necessidade de apreensão das drogas, sobretudo quando se está
diante de uma grande operação, na qual a polícia se utiliza de modernas técnicas de
investigação para alcançar o resultado mais efetivo possível. O entendimento de que não
é imprescindível a apreensão das drogas para a consumação do crime em referência é
corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme publicado no informativo 501
e abaixo transcrito: verbis, 

TRÁFICO. NÃO APREENSÃO DA DROGA. A ausência de apreensão
da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de
prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. No caso, a denúncia
fundamentou-se  em  provas  obtidas  pelas  investigações  policiais,
dentre elas a quebra de sigilo telefônico, que são meios hábeis para
comprovar a materialidade do delito perante a falta da droga, não
caracterizando, assim, a ausência de justa causa para a ação penal.
HC 131.455-MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado
em  2/8/2012. (Extraído  do  Informativo  nº  501  do  Superior
Tribunal de Justiça)

Apesar  de  não  ser  necessária  a  apreensão  das  drogas  para
aferição da materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico,
importa ressaltar que consta nos autos a apreensão de drogas em poder de Maria José
dos Santos Alves (fls. 70/71), Maria Girlene Medeiros dos Santos (fls. 86 e 354) e três
quilos de crack que se encontravam em poder de Rossana e Rucinara (fls. 856). 

Os depoimentos  eliminam também quaisquer dúvidas sobre o
crime  de  associação  para  o  tráfico,  pois  o  ânimo  associativo,  a  estabilidade  e  a
permanência encontram-se sobejamente provados. 

Portanto,  comprovada  a  materialidade  do  delito,  passemos  à
análise individualizada das condutas atribuídas aos réus, bem como à análise das razões
recursais.

2.1. DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR ARQUIMEDES FAUSTINO LEITE:

O acusado Arquimedes Faustino Leite pleiteia sua absolvição ao
argumento de não ter sido provada sua participação nos fatos criminosos descritos na
denúncia. Ao analisar as condutas do acusado, o juízo sentenciante assim se manifestou:

“[...]  quando  do  interrogatório  na  seara  policial,  o  denunciado
Arquimedes Faustino Leite silenciou. Em juízo (fls. 1.445), negou a
sua  participação  nos  delitos  aqui  apurados,  negando  ter  mantido
algum  contato  com  o  denunciado  Ariano  Flávio,  informando
conhecer os demais denunciados Estênio, Fábio, Dimitrius Emanuel,
Wigner,  Damião  Gouveia,  Carmésio,  Francisco  Moreira,  Ariano  e
Girlene, tendo mantido contato com Estênio e Dimitrius, mas para
fins de tratar de assuntos profissionais (fls. 1.445). Perceba-se que,



para  quem  mantinha  contato  estritamente  profissional  com  os
acusados,  o  denunciado Arquimedes tinha muita ciência acerca de
fatos que sequer teria presenciado, a exemplo de afirmar ser de seu
conhecimento  os  fatos  ocorridos  durante  a  filmagem  nas
proximidades da residência do Ten. Francisco Olímpio de Queiroga,
dizendo:  […]  Ora,  acaso  mantivesse  apenas  contato  estritamente
profissional, e não tivesse livre acesso às dependências do ergástulo
local,  como  saberia  tantos  detalhes  acerca  da  personalidade  do
acusado  Dimitrius,  o  conhecimento  de  uma  suposta  maleta  de
ferramentas que ainda existe no presídio, e ainda sabedor do motivo
do deslocamento do acusado Dimitrius, juntamente com o acusado
Ariano Flávio, à casa do Ten. Olímpio? Fácil de deduzir. Realmente,
como informa a  denúncia,  o  acusado  Arquimedes  mantinha  muito
mais  que  o  simples  contato  profissional  com  os  demais  acusados
(agentes penitenciários e apenados) e seu depoimento não passa de
uma orquestrada tentativa de ludibriar o judiciário. [...]” 

Consta dos autos que o referido acusado é Bacharel em Direito e
à  época  se  passava  por  Advogado para  angariar  clientes  no  interior  do  presídio.  O
acusado Arquimedes é citado, principalmente, pela delatora Rucinara da Silva Ferreira
(fls. 1.154/1.157, VOL V), a seguir transcrito:

“[…]  Que  conhece  os  denunciados:  ESTÊNIO;  FÁBIO MIGUEL;
WIGNER  LEITE;  DEMITRIUS;  DANIEL  LOPES;  ARQÜIMEDES
FAUSTINO  LEITE;  CARLITO  CLAUDIANO;  CARMESIO
CLAUDIANO; DAMIÃO GOUVEIA; MARIA JOSÉ DOS SANTOS;
FRANCISCO MOREIRA RAMOS (CABORÉ); ROSSANA MEDEIROS
DE  SOUSA;  JAILDA  DA  SILVA;  Com  relação  a  denunciada
Vandeilsa Alves de Oliveira (Vandinha) a conheceu no presidio; Que é
irmã da denunciada ROSSANA; Que CARMESIO (ARREPIADO) é
companheiro de sua irmã ROSSANA; Que o denunciado ESTÊNIO
nas  palavras  da  depoente,  "Diretor  do  Presidio  fazia  e  desfazia",
facilitava o denunciado CARMESIO a introduzir droga no interior do
presidio,  tinha  conhecimento  de  toda  a  droga  que  CARMESIO
introduzia  naquele  ergástulo;  Que  as  pessoas  no  presídio  tinha
ARQUIMEDES como advogado, ARQUIMEDES também sabia tudo
que  acontecia  no  interior  do  presídio  masculino,  inclusive  com
relação a entrada de droga para dentro do presídio com a anuência
de ESTÊNIO na época Diretor; Que, por mais de uma vez, presenciou
os denunciados ESTÊNIO, CARMESIO e ARQUIMEDES juntos no
interior  do  presídio  masculino  conversando,  contudo,  não  sabe
informar o teor  das conversas,  porque ficava a distância;  Que na
época que presenciou os denunciados ESTÊNIO, ARQUIMEDES E
CARMESIO  no  interior  do  presídio  não  estava  presa,  estava  no
presídio para fazer visita ao presidiário "JUNHINHO"; Com relação
aos denunciados FÁBIO MIGUEL e WIGNER LEITE os  conheceu
trabalhando no presídio como agente penitenciário, mas nada sabe
dizer sobre o mesmo com relação aos fatos narrados na denuncia;
Que na época desta operação "HIDRA 1" o denunciado DEMITRIUS
era o diretor  do presidio masculino;  não sabe informar  a ligação
entre DEMITRIUS e os demais denunciados; não sabe informar se
com a mudança de direção, ou seja, com a saída de  ESTÊNIO  e a
entrada  de DEMITRIUS o tráfico ilícito de entorpecentes no interior
do presídio masculino tenha continuado ou não; Que com relação ao
denunciado  DANIEL  LOPES  DE  OLIVEIRA  já  presenciou  ele
trabalhando no presídio masculino, mas nada sabe dizer a respeito do
mesmo sobre envolvimento de entrada de substância entorpecentes no



presídio  masculino;  Que  o  denunciado  ARQUIMEDES  tinha  livre
acesso ao presídio "fazia e desfazia", "mandava e desmandava" "era
tido como REI", tudo com a anuência do denunciado ESTENIO DA
NOBREGA;  Que  ARQUIMEDES  acredita  que  auferia  lucro  com
comércio  ilícito  de drogas dentro  do presídio;  que ARQUIMEDES
enganou  muitos  presos,  pegava  dinheiro  dos  presos  dizendo  que
"conseguia soltá-los", mas não conseguiu soltar nenhum dos presos,
pois  depois  ficaram  sabendo  que  ele  não  era  advogado;  Que
ARQUIMEDES dizia  que  tinha muita  influência  aqui  no  Fórum e
dizia que tudo para ele era mais fácil; Que não sabe informar qual(is)
pessoas que ele tinha influência pois ARQUIMEDES não citava nome
de ninguém; Que  o denunciado CARLITO é irmão do  denunciado
CARMESIO,  com  relação  a  este  não  tem  conhecimento  qual  a
posição exercida no tráfico  ilícito  de entorpecentes  no interior  do
presídio;  Que  CARMESIO  é  parceiro  de  sua  irmã,  e  também
denunciada ROSSANA; Que CARMESIO vendia droga no interior do
presídio masculino; não sabe dizer quem abastecia CARMESIO de
droga; CARMESIO era muito amigo do então diretor ESTENIO DA
NOBREGA; Que não tem conhecimento se ARIANO vendia droga no
presídio; Que DAMIÃO GOUVEIA é cunhado de CARMESIO, sempre
estavam os  dois  juntos  nas  idas  ao  presídio,  isso  antes  de  serem
presos; Que DAMIÃO GOUVEIA já trabalhou na fábrica de bolas
CARREIROS; Que DAMIÃO GOUVEIA levava bolas descosturadas
para  serem costuradas  dentro  do  presídio,  porém as  mesmas  iam
recheadas de pedras de "crack",  era uma das formas de DAMIÃO
fornecer drogas para dentro do presídio; Que tanto o então diretor
ESTENIO quanto o denunciado ARQUIMEDES tinham conhecimento
que DAMIÃO levava bolas recheadas de drogas para o interior do
presídio;  Que  era  o  denunciado  CARMESIO  o  responsável  pela
distribuição da costura das bolas dentro do presídio, assim, também,
pela distribuição da droga que iam dentro das bolas; Que MARIA
JOSÉ é esposa do denunciado de FRANCISCO MOREIRA; MARIA
JOSÉ  é  amiga  de  CARMESIO;  Que  ROSSANA  é  sua  irmã  e
companheira  do  denunciado  CARMESIO;  ROSSANA  trabalhava
juntamente  com  a  depoente  na  fábrica  de  "Calçados  Aguiar",
pertencente ao ex-marido da depoente de nome EDGAR; Que uma
pessoa não identificada entregou droga a sua irmã ROSSANA, isso a
mando do denunciado CARMESIO; Que a droga ROSSANA guardou
na  casa  da  depoente;  Que  a  droga  "crack"  foi  apreendida  pela
policia; Que outra vez ROSSANA procurou saber da depoente se esta
deixava guardar "um negócio" em sua casa, tendo a depoente dito
que não autorizava; que o negócio se tratava de droga; Que na época
sua irmã ROSSANA já convivia com CARMESIO Que a depoente já
perdeu  três  irmãos  mortos  por  evolvimento  no  tráfico  ilícito  de
entorpecentes; Que o primeiro marido de sua irmã ROSSANA também
foi morto por envolvimento com droga; Que conhece a denunciada
JAILDA, mas não tem conhecimento da participação da mesma nos
fatos  da  denúncia;  Que  tem  conhecimento  que  o  denunciado
ARQUIMEDES  produzia  documentos  falsos  a  exemplo  de
certidão/declaração  atestando  companheirismo  de  mulher  com
detentos isso para facilitar a entrada das mulheres na visita intima de
detentos, que por cada documento ARQUIMEDES cobrava o valor de
R$  200,00  (duzentos  reais);  Que  tem  conhecimento  que  detentas
pagavam a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) para sair do presídio
feminino e ir a visita íntima no presídio feminino e lá manter relações
sexuais com seus companheiros ou esposos; que não sabe a quem elas
pagavam  a  referia  quantia;  Que  agentes  penitenciários  eram  os



responsáveis pela condução das detentas ao presídio masculino; que
isso acontecia na época da direção de ESTENIO DA NOBREGA; Que
não  tem  conhecimento  da  denunciada  de  MARIA  GIRLENE;  que
conhece THIAGO TAVARES só de vista; Que a droga encontrada em
sua casa deixada por sua irmã ROSSANA, a mando do denunciado
CARMESIO estava em um cofre; Que o cofre não estava fechado;
Que deixou sua irmã guardar a droga em sua casa porque tem muito
temor  do  denunciado  CARMESIO;  Que  sua  irmã  ROSSANA está
"alucinada" pelo denunciado CARMESIO, tudo o que ele manda ela
cumpre sem pensar nas consequências; Que as duas armas também
apreendida  estava  em  sua  casa,  também  deixadas  por  sua  irmã
ROSSANA,  a  mando  CARMESIO;  Que  as  armas  estava
desmuniciadas;  foi  apreendida  uma  caixa  contendo  algumas
munições  mas  de  outra  calibragem;  Que  foi  presa  no  dia  21/05
juntamente  com  ARQUIMEDES;  Que  depois  da  prisão  de
ARQUIMEDES o mesmo não teve mais acesso no presídio, inclusive
ficou "sem credibilidade"; Que nunca comercializou e nem é usuária
de droga; Que autoriza a investigar a sua vida pessoal, financeira;
que era professora e deixou a docência para trabalhar na fábrica de
seu ex-marido, na comercialização de calçados; que com relação a
saída  de  presos  do  presídio  masculino  e  feminino,  funcionava  da
seguinte forma: o interessado falava com CARMESIO e este falava
com ARQUIMEDES, que por sua vez intermediava "o negócio" com o
então diretor do presidio masculino ESTENIO DA NOBREGA; que a
vantagem  financeira  auferida  era  rateada  entre  ESTENIO,
ARQUIMEDES e CARMESIO; Que ARQUIMEDES andava muito em
um carro de cor branca, não sabe a marca nem o nome; Quem dois
filho, sendo o mais velho com 12 anos e o segundo com 09 anos os
quais estão sobre os cuidados da sua ex-sogra,  na sua residência;
Que  afirma  mais  uma  vez,  alimenta  muito  temor  ao  denunciado
CARMESIO,  por  essa  razão  diante  da  súplica  de  sua  irmã
demonstrando também temor ao seu companheiro, acabou por deixar
que ROSSANA guardasse a droga no interior da sua casa, contudo,
todos os dias pedia para que a sua irmã tirasse a droga de sua casa;
Que  alguém  tirou  cópia  de  seu  depoimento  na  esfera  policial  e
entregou  a  ARQUIMEDES e  este  mostrou  o  depoimento  a  alguns
presos desta operação, dizendo que não tinha ficado satisfeito com o
que ela depoente  havia dito;  Que  a atitude de ARQUIMEDES em
mostrar o depoimento a alguns presos desencadeou ameaças a pessoa
da depoente; Que confirma o trecho do seu depoimento na policia
quando  afirma  "que  no  tempo  em  que  ESTENIO  era  diretor  do
presidio de Patos ARREPIADO tinha plena liberdade e  costumava
receber  visitas  na hora que quisesse  e  até  sentar  com agentes  no
portão de fora do presidio"; 

As  interceptações  telefônicas  e  os  demais  depoimentos
acostados aos autos indicam a aproximação que o réu Arquimedes mantinha com os
corréus Arrepiado e Estênio. O fato é que a mera aproximação ou a mera relação de
amizade  nutrida  entre  esses  personagens  não  é  suficiente  para  autorizar  o  decreto
condenatório.  Segundo  o  órgão  Ministerial,  Arquimedes  “exercia  o  mister  de
transportar ordens oriundas da cúpula do grupo ´O Cordão´, fomentando, por sua vez,
o submundo do crime, bem como apresentava-se, habitualmente, como Advogado. […]
Arquimedes também tinha o encargo de marcar encontros entre os traficantes fora e
dentro do presídio, para que tratassem de assuntos relacionados ao tráfico de drogas,
tudo sob as ordens do denunciado Carmésio, e valendo-se das facilidades de ter um
escritório de advocacia e se passar por Advogado. […]” (fls. 2793/2794).



Ocorre  que  essas  funções  de  “pombo  correio”  não  ficaram
demonstradas nos autos. As interceptações telefônicas realizadas no terminal do acusado
apenas retrataram negociações com presos acerca de serviços advocatícios e, quando o
nome de Carmésio ou Estênio é citado, a conversa não diz respeito ao tráfico de drogas
aqui apurado. 

É bem verdade que a delatora Rucinara da Silva Ferreira citou o
nome de  Arquimedes  em várias  oportunidades,  porém,  não conseguiu  demonstrar  a
efetiva  participação  do  acusado  na  empreitada  criminosa.  O  depoimento  transcrito
alhures indica que Arquimedes exercia a assessoria jurídica do grupo – mesmo sem ser
habilitado para tanto –, porém, o exercício advocatício na defesa de criminosos não faz
do advogado um criminoso. 

Ainda analisando o depoimento de Rucinara, constata-se ter dito
que Arquimedes sabia da ocorrência do tráfico no interior do ergástulo e disse acreditar
que ele auferia lucro com a atividade do tráfico. Ora, a emissão de opiniões subjetivas
não  pode  implicar  na  condenação  do réu,  já  que  o  édito  condenatório  exige  prova
inconteste da autoria e materialidade.

Sobre a impossibilidade de condenação do réu para o crime de
associação para o tráfico com base em conjecturas e com base nas amizades que ele
nutria, destaco o seguinte precedente: verbis, 

PENAL. PROCESSO PENAL. CONFLITO DE LEIS PENAIS NO
TEMPO.  LEI  PENAL  MAIS  BENÉFICA.  APLICAÇÃO.
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE
SUBSTÂNCIA  ENTORPECENTE.  COCAÍNA.  LIAME
SUBJETIVO.  ESTABILIDADE.  INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO. 1. No conflito de normas penais no tempo é
inviável pinçar os dispositivos mais benéficos das duas leis para fins
de aplicação ao réu, pois significa criar uma terceira norma, com
ofensa  direta  à  prerrogativa  inerente  ao  Poder  Legislativo.  2.  A
aplicação da  norma mais  benéfica,  nesses  casos,  deve  ocorrer  de
modo total. 3. A associação para o tráfico internacional de drogas, na
forma da Lei 6.368/76, exigia, para caracterização, o liame subjetivo
pré-estabelecido, estável e permanente, com vistas à prática do crime.
4.  Insubsistência  de  condenação  criminal  com  base  somente  em
conjecturas, sendo indevido presumir que os maus antecedentes dos
agentes,  bem  como  suas  relações  de  amizade  ou  profissionais,
sirvam  de  prova de  que  mantinham ânimo associativo  voltado  à
prática reiterada de infrações penais. 5. Insuficiência de provas para
a condenação implica o reconhecimento do brocardo in dubio pro reo
em  favor  dos  acusados.  6.  Apelações  providas.  (TRF-1  -  ACR:
88776919984013900,  Relator:  DESEMBARGADORA  FEDERAL
MONICA  SIFUENTES,  Data  de  Julgamento:  24/06/2014,
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 11/07/2014) – negritou-se

A  conduta  imputada  ao  acusado  Arquimedes  implica,  na
verdade,  em  exercício  ilegal  da  profissão,  porém,  não  há  como  proceder  com  a
emendatio  libelli  neste  momento,  já  que  a  conduta  mencionada  representa  uma
contravenção penal,  cuja  competência  para  julgamento  recai  aos  Juizados  Especiais
Criminais, por se tratar de delito de menor potencial ofensivo. 

Portanto, escudado por esses argumentos, a absolvição do réu



Arquimedes  Faustino  Leite  é  medida  que  se  impõe  e  será  concretizada  na  parte
dispositiva deste julgado. 

2.2.  DA  APELAÇÃO  INTERPOSTA  POR  CARMÉSIO  CLAUDIANO
LEONARDO E ESTÊNIO DA NÓBREGA DANTAS:

Diante  da  estreita  ligação  havida  entre  os  réus  Carmésio  e
Estênio, os recursos serão analisados conjuntamente. 

Pois bem. A prova produzida contra esses increpados é palmar.
De fato,  eles exerciam a liderança da facção criminosa que se autointitulava de “O
Cordão” e rotineiramente saíam do presídio para apanhar entorpecentes na cidade de
São Bento,  realizando a distribuição no presídio e nas bocas de fumo da cidade de
Patos.

O conjunto  probatório  é  sólido,  palpável,  concreto.  Todos  os
depoimentos citados até aqui confirmam a atuação criminosa dos increpados Carmésio,
vulgo Arrepiado, e Estênio, demonstrando que eles eram os responsáveis pela gestão da
equipe,  comandando,  segundo relatado pela  testemunha Alexandre da Silva Chaves,
entre 20 e 30 homens (mídia digital de fl. 169, VOL I e mídia digital de fl. 2.250, VOL
IX).

A repetição  de  depoimentos  já  citados  anteriormente  e  que
demonstram o  modus operandi  do criminoso Arrepiado e Estênio é infrutífera e não
condizente com o princípio da economia processual, razão pela qual, para evitar essas
repetições, faço remissão aos depoimentos de Rucinara da Silva Ferreira (tópico 2.1),
Francisco Paulo do Nascimento (tópico 2), Maria do Céu Fernandes Trajano (tópico 2) e
Alexandre da Silva Chaves (tópicos 1 e 2). Todos esses depoimentos foram uníssonos
em  dizer  que  o  réu  Carmésio  Leonardo  saía  rotineiramente  do  presídio  e,  com
autorização  do  Diretor  Estênio,  se  dirigia  até  a  cidade  de  São  Bento  para  buscar
entorpecentes. Após, abastecia todo o presídio de drogas e boa parte das bocas de fumo
da cidade de Patos, tudo isso com a complacência e efetiva participação do Diretor do
ergástulo.

Em suas razões recursais, o apelante Carmésio defende a falta de
verossimilhança das acusações, pois, à época dos fatos, cumpria pena no presídio de
Patos  e,  nessa  condição,  não  podia  sair  do  ergástulo.  Como  dito,  não  há  como
corroborar  com essa  tese,  pois  o  réu  Arrepiado  estava  mancomunado  com Estênio,
diretor do Presídio que, muitas vezes, conduzia o próprio comparsa para a cidade de São
Bento. Portanto, o cárcere não significava empecilho nenhum.

Voltando às razões recursais dos increpados Carmésio e Estênio,
vislumbro que ele defende a tese de inexistência de materialidade, ao argumento de que
não foi encontrada nenhuma grama de entorpecente com a facção criminosa. Ocorre que
essa tese já foi afastada quando da análise da materialidade dos crimes, razão pela qual
faço novamente remissão ao tópico 2 deste voto.

Não bastasse, insta ressaltar que na cela ocupada por Carmésio
foi encontrada considerável quantia em dinheiro,  o que corrobora com as denúncias
formuladas contra o acusado.

Portanto,  os  réus  Carmésio  Leonardo  e  Estênio  Dantas



praticaram tanto o fato criminoso do artigo 33 da Lei de Drogas – já que adquiriam,
vendiam,  ofereciam,  tinham  em  depósito,  transportavam,  guardavam  e  entregavam
substâncias entorpecentes –, como também praticou o crime do artigo 35,  já que se
associaram com várias outras pessoas para cometer, de forma reiterada, permanente e
estável, o crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. 

Ademais,  não  há  como  acatar  a  tese  do  acusado  Estênio,
segundo  a  qual  a  investigação  adveio  de  sentimento  de  vingança  que  o  Delegado
Cristiano nutria pelo acusado, já que esse fato não foi provado nos autos.

Com  relação  às  penas  aplicadas,  entendo  que  a  juíza
sentenciante laborou em equívoco. Na hipótese em apreço, aos réus foram imputadas
duas majorantes, quais sejam, a infração ter sido cometida dentro de estabelecimento
prisional e a caracterização do tráfico entre os Estados da Paraíba e de Pernambuco. O
fato é que, ao aplicar a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40 da Lei
11.343/2006, a juíza elevou a pena do réu Carmésio em 1/4 e em 1/3 a pena de Estênio,
ou  seja,  um  pouco  acima  do  mínimo  legal,  porém,  não  houve  qualquer  tipo  de
fundamentação apta a justificar o aumento acima do mínimo legal. 

In casu, deve ser aplicada por analogia a súmula 443 do Código
Penal, segundo a qual, nos crimes de roubo, a mera indicação do número de majorantes
não justifica a imposição do aumento além do mínimo legal. Nesse sentido, destaco:
verbis,

O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente
para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
(Súmula  443,  TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  28/04/2010,  DJe
13/05/2010)

Como dito, a súmula supramencionada é aplicável ao crime de
roubo, no entanto, não vislumbro óbice em aplicá-la a outros delitos, sobretudo por se
tratar de analogia que beneficia do réu. 

Ultrapassada  essa  premissa,  passo  a  retificar  a  dosimetria  da
pena  de  Carmésio  na  parte  em que  interessa,  levando  em consideração  o  patamar
mínimo de aumento na terceira fase do critério trifásico. Assim, no tocante ao crime de
tráfico, elevo a pena em 1/6, fixando a pena em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.
Com relação ao crime de associação ao tráfico, reduzo a pena para 4 anos e 1 mês de
reclusão, e 933 dias-multa. 

Considerando  o  concurso  material  de  crimes,  fixo  a  pena
definitiva em 11 anos e 1 mês de reclusão, além de 1633 dias-multa, à razão de 1/30 do
salário-mínimo vigente à época dos fatos.

No tocante à pena de Estênio, fulcrado nos mesmos argumentos
supramencionados, reduzo a pena definitiva para 9 anos e 4 meses de reclusão, além de
1399 dias-multa.

Registre-se que não há que se falar  em fixação irrazoável  da
pena de multa,  pois esta foi fixada de acordo com os patamares mínimos para cada
crime,  ou  seja,  não  há  como  reduzir  a  multa  para  patamar  inferior  ao  mínimo
estabelecido pelo legislador.  Ademais, a situação financeira dos apelantes não foram



desconsideradas,  já  que  esta  não  é  averiguada  no  momento  em  que  o  juiz  fixa  a
quantidade de dias-multa, mas no momento em que define a razão a incidir em cada dia-
multa. In casu, o juízo primevo determinou que a multa deverá ser cobrada à razão de
1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ou seja, arbitrou a multa no valor
mínimo, razão pela qual certamente considerou as condições financeiras dos apelantes.

2.3. DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR DAMIÃO GOUVEIA BARRETO:

Pelo que consta dos autos, Damião Gouveia Barreto é cunhado
do denunciado Carmésio (Arrepiado) e,  à época dos fatos,  malgrado estivesse solto,
eram rotineiras suas visitas ao Presídio Masculino de Patos, sob o pretexto de entregar
bolas da empresa Carreiros que seriam costuradas pelos apenados.

O primeiro fundamento utilizado pelo apelante é no sentido de
que são falsas as acusações que lhe foram imputadas, já que não houve apreensão de
nenhum material ilícito com a sua pessoa. Ocorre que esse argumento já foi rechaçado
em mais de uma oportunidade neste voto, já que, para constatação da materialidade do
delito, não há necessidade de apreensão das drogas ilícitas. Nesse esteio, faço remissão
àquilo que foi dito no tópico 2 deste voto.

Assiste razão à defesa quando alega que o crime de associação
ao tráfico exige a estabilidade e a permanência das condutas, porém, esses requisitos
também se fazem presentes e foram demonstrados no mesmo tópico supramencionado,
para onde remetemos o leitor.

Ademais,  a  participação  do  acusado  Damião  neste  evento
delituoso encontra-se amplamente comprovada. Como dito, as testemunhas relataram
ser  comum a presença do acoimado no ergástulo de Patos  e  o  increpado adentrava
naquele recinto público com drogas escondidas dentro das bolas que supostamente eram
costuradas pelos apenados. 

Nesse  esteio,  o  nome  do  acusado  Damião  foi  citado  já  na
denúncia inicial, formulada perante a GINTEL – encartada às fls. 28 dos autos (VOL I),
nos seguintes termos (somente a parte que interessa): verbis,

“[...] que quem leva a droga, cachaça, comida, etc, ao presídio é o
cunhado  de  Carmésio,  Damião  Gouveia  Barreto,  vulgo  Gouveia,
moreno, alto, forte, que anda em um corsa branco, e sempre armado
com duas pistolas; [...]”

No mesmo sentido destaco as declarações da Sr. Maria do Céu
Fernandes Trajano Cavalcante (fls. 41/43, VOL. I), companheira de Francisco Paulo do
Nascimento,  vulgo TI,  que,  repise-se,  confirmou em juízo aquilo que havia dito  na
esfera Policial (mídia digital de fls.2.250). Vejamos:

“[...] que Brother foi transferido para a cidade de Teixeira, e a partir
daí seu companheiro começou a ser ameaçado de morte, pelo atual
diretor  do  Presídio  Estênio  (sic.),  juntamente  com  os  presos  que
comandam o presídio, Damião Gouveia, Damião Maia e Arrepiado;
que Damião Gouveia e Damião Maia estão fora da cadeia, mas o
primeiro,  passa  o  dia  todo  dentro  do  presídio,  sob  o  pretexto  de
coordenar a confecção de bolas da empresa Carreiros, pois ele pega
as  bolas  com  a  empresa  e  repassa  para  os  presos  que  a



confeccionam;  que  a  quadrilha  é  um  grupo  só,  formada  por
Arrepiado, seu cunhado Damião Gouveia, Galego do Gás (da cidade
de São Bento), Estênio; [...]”

A participação de Damião Gouveia também é confirmada pela
delatora Rucinara da Silva Ferreira (fls. 1.154/1.157, VOL V), a seguir transcrito:

“[...]  Que DAMIÃO GOUVEIA é cunhado de CARMESIO,  sempre
estavam os  dois  juntos  nas  idas  ao  presídio,  isso  antes  de  serem
presos; Que DAMIÃO GOUVEIA já trabalhou na fábrica de bolas
CARREIROS; Que DAMIÃO GOUVEIA levava bolas descosturadas
para  serem costuradas  dentro  do  presídio,  porém as  mesmas  iam
recheadas de pedras de "crack",  era uma das formas de DAMIÃO
fornecer drogas para dentro do presídio; Que tanto o então diretor
ESTENIO quanto o denunciado ARQUIMEDES tinham conhecimento
que DAMIÃO levava bolas recheadas de drogas para o interior do
presídio;  Que  era  o  denunciado  CARMESIO  o  responsável  pela
distribuição da costura das bolas dentro do presídio, assim, também,
pela distribuição da droga que iam dentro das bolas; [...]”

Destaco,  ainda,  o  interrogatório  da  ré  Rossana  Medeiros  de
Souza, ex-companheira do réu Carmésio, que assim se manifestou (fls. 1465/1472): 

“[...]  que Damião Gouveia facilitava  a  entrada de drogas  para o
interior do presídio e que a droga era posta dentro de bolas; [...]”

Portanto, diferentemente do que foi alegado pela defesa, o réu
Damião praticou as condutas proibidas dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, já que
transportou e forneceu drogas para a associação criminosa da qual fazia parte.

Com relação à pena, pelos mesmos motivos expostos no tópico
2.2 (falta de fundamentação na definição do  quantum de aumento na terceira fase da
dosimetria), entendo necessária sua redução, razão pela qual reduzo a pena definitiva do
réu para 11 anos e 1 mês de reclusão, além de 1633 dias-multa, à razão de 1/30 do
salário-mínimo vigente à época dos fatos. 

2.4.  DA APELAÇÃO CONJUNTA INTERPOSTA POR  ANTÔNIO FERREIRA
SOBRAL,  MAX  TORQUATO  DOS  SANTOS,  MARCOS  RODRIGUES  DOS
ANJOS, VANDEILZA ALVES DE OLIVEIRA E MARIA VANDELUCIA ALVES
DE OLIVEIRA E DA APELAÇÃO DE CARLITO CLAUDIANO LEONARDO:

Os réus citados neste tópico fazem parte do núcleo que atuava
no  Estado  de  Pernambuco,  precisamente  na  cidade  de  São  José  do  Egito/PE  e
adjacências.  O  réu  Carlito  Claudiano  Leonardo  era  o  elo  de  ligação  da  facção  “O
Cordão” com os integrantes do vizinho Estado de Pernambuco. Consta dos autos, que o
indivíduo Marcos Rodrigues dos Anjos figurava como o principal traficante da cidade
de São José do Egito/PE e integrava a facção “O Cordão”, que repassava o entorpecente
para ele por meio da Sra. Alana Tais Alves Feitosa,  que, por sua vez, mantinha um
relacionamento com Carlito. De posse do entorpecente, Marcos realizava a distribuição
entre os demais traficantes da cidade.

A Sra. Alana Taís, ao ser ouvida pela autoridade policial (fls.
35/37, VOL I), detalhou como se dava a empreitada criminosa, senão vejamos: 



“[...] que ha sete (sic.) conheceu em festa em São José do Egito/PE, o
indivíduo conhecido por Carlito, que no dia disse se chamar Gabriel;
que Carlito, no dia que se conheceram, disse que morava na cidade
de Patos/PB, e acabaram iniciando um relacionamento amoroso; […]
que  disse  para  Carlito,  enquanto  conversavam por  celular,  que  a
cidade estava em perigo, pois tinha fugido da cadeia local de São
José do Egito o preso conhecido por  Marcos,  e ele lhe disse que o
conhecia;  que  no  outro  dia  Carlito  veio  à  São  José  do  Egito,  e
tiveram um encontro e ele perguntando sobre os detalhes da fuga de
Marcos,  indo embora em seguida;  que 08  dias  após  Carlito  ligou
dizendo  que  queria  lhe  ver  e  veio  para  a  cidade,  onde  se
encontraram; que quando chegou ao encontro, Carlito estava com um
pacote de crack, 2,5kg, e disse que a declarante teria que passar a
droga para Marcos (o preso fugitivo), que já estava esperando; que
disse para Carlito que faria qualquer coisa por ele,  menos passar
droga,  momento  em  que  ele  lhe  ameaçou  puxando  seus  cabelos,
dizendo que tinha que fazer; que com medo pegou a droga e levou
para o Açude Velho, conforme mandou Carlito, e ao chegar ao local,
encontrou  Marcos,  que  estava  sozinho,  e  ao  receber  a  droga,  lhe
entregou a quantia de R$1.500,00 reais, para entregar a Carlito; que
voltou ao local onde Carlito estava e entregou o dinheiro para ele,
que  foi  embora  em  seguida,  dizendo  que  depois  ligava;  que
continuaram se falando por telefone,  e  08 (sic.)  após ele  voltou e
trouxe mais um pacote de crack, com o mesmo peso da outra vez, e
mandou  que  entregasse  novamente  a  Marcos  no  mesmo  local  da
primeira vez; que ao entregar a droga a Marcos, e contou o dinheiro
que estava com ele,  e lhe entregou a quantia de R$2.000,00 reais,
para que novamente entregasse a Carlito, que de fato fez; que no dia
01/12/2011,  Carlito  voltou  a  cidade,  com mais  drogas,  desta  com
cerca de 3,5kg de crack, e lhe mandou deixar mais a frente um pouco
do local de costume, o que fez, entregando a Marcos, que entregou o
valor de R$2.330,00 reais para entregar a Carlito; que entregou o
dinheiro a Carlito e disse para ele que já tinha contado para sua mãe,
e ele ficou com raiva, lhe chamou de 'porcaria', e tomou o aparelho
celular  que tinha lhe dado,  e foi  embora,  não tendo mais  nenhum
contato com ele; [...]” 

A ligação de Marcos com a quadrilha (notadamente com Carlito)
está  suficientemente  comprovada,  já  que  os  depoimentos  prestados  em  juízo  pelos
policiais Marcos Vasconcelos Santos e Cícero Soares Lacerda corroboram com a versão
da Sra. Alana Taís. Nesse esteio, a testemunha Marcos Vasconcelos afirmou que, após a
fuga de Marcos Rodrigues, traficante da cidade de São José do Egito/PE, os policiais
começaram a lhe monitorar, ocasião em que fizeram campanas nos prontos de drogas
pertencentes a ele. Asseverou que Max Torquato dos Santos e Antônio Ferreira Sobral
faziam de suas residências um ponto de venda de drogas de Marcos. Asseverou que as
drogas vendidas por Marcos eram oriundas da cidade de Patos/PB. Afirmou que uma
moça chamada Taís disse que recebia essa droga de uma pessoa de Patos, cujo nome era
Carlito, e lhe forçava a entregar a droga a Marcos. Ressaltou que Maria Vandeilza Alves
de  Oliveira  (Vandinha)  e  Maria  Vandelúcia  Alves  de  Oliveira  comprava  drogas  de
Marcos para revendê-las na região (mídia digital de fl. 2.250).

As  informações  supramencionadas  guardam  coerência  com
aquilo que foi dito pelo Policial Cícero Soares Lacerda que, ao ser ouvido em juízo,
confirmou que Marcos recebia a droga de Carlito e a distribuía na casa de Max e de
Antônio. Asseverou que Vandinha era uma das distribuidoras da droga, juntamente com



Maria Valdelúcia (Neguinha). Disse que uma testemunha que teve um relacionamento
com Carlito começou a se sentir ameaçada e ligou para a companhia dizendo que ele
forçava ela a entregar as drogas a Marcos. Ressaltou que Carlito ia para São José do
Egito e se encontrava com Taís numa praça da cidade, ocasião em que repassava a droga
para  ela  com a  ordem de  que  fosse  entregue  a  Marcos.  Tomou  conhecimento  que
Estênio tinha envolvimento com o tráfico, pois, quando Carlito levava a droga para São
José do Egito, ainda estava preso sob a custódia de Estênio.

Portanto,  o  vínculo  associativo  foi  comprovado,  já  que  os
apelantes vendiam as drogas repassadas pela facção “O Cordão”, por meio de Carlito. A
alegação de que os mesmos estavam presos e, portanto, não poderiam cometer os crimes
descritos na denúncia não merece prosperar.  Ora,  diga-se primeiramente que não há
registro nos autos que comprovem essas alegações. Além disso, a investigação intitulada
“Operação Hidra” demonstrou cabalmente que, infelizmente, o cárcere não é empecilho
para o cometimento do tráfico ilícito de entorpecentes. Pelo contrário, os protagonistas
deste processo se utilizavam de todo o aparato público para o cometimento de crimes,
razão pela qual não há como acreditar na versão dos apelantes.

Registre-se, ainda, que a pretensão exposta nas razões recursais
de Carlito, no sentido de considerá-lo um mero usuário de drogas não se coaduna com
as provas dos autos, conforme exaustivamente demonstrado alhures. Também não vejo
como proceder com a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas
de direito, haja vista o não preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos
no artigo 44 do Código Penal.

Demonstrada a autoria dos delitos,  atrelada à materialidade já
demonstrada anteriormente, o decreto condenatório é medida de justiça.

A única pena que merece ser reparada é a de Carlito Leonardo,
já que as demais foram fixadas no mínimo previsto abstratamente na Lei. Nesse sentido,
utilizo-me dos  mesmos  fundamentos  externados  no  tópico  2.2,  para  reduzir  a  pena
aplicada para 11 anos e 1 mês de reclusão, além de 1633 dias-multa.

2.5.  DA  APELAÇÃO  INTERPOSTA  POR  ARIANO  FLÁVIO  ANSELMO
MILITÃO:

Passemos  à  análise  do  apelo  interposto  por  Ariano  Flávio
Anselmo Militão. Em suas razões recursais, o apelante afirma que nunca teve nenhum
envolvimento  com a  organização  criminosa  relatada  nos  autos.  Asseverou  que  suas
saídas do presídio se deram com a autorização expressa da direção e que se deram,
principalmente, para entregar carnes e verduras no presídio feminino de Patos.

Pois  bem.  Analisando  detidamente  as  provas  dos  autos,
vislumbro que nenhuma testemunha apontou com coerência qual seria a participação do
réu Ariano Flávio na facção criminosa em testilha. As testemunhas Alexandre da Silva
Chaves e Maria do Céu Fernandes Trajano afirmaram não conhecer o réu Ariano Flávio.
No  mesmo  sentido,  destaco  os  depoimentos  das  rés  Rossana  e  Rucinara,  que  em
nenhum momento citaram a participação de Ariano Flávio.  Pelo contrário,  Rucinara
afirmou expressamente que não tinha conhecimento sobre a participação do referido
indivíduo na empreitada criminosa.

A única  testemunha que  se  referiu  ao  réu  foi  o  Delegado de



Polícia  Civil  responsável  pelas  investigações,  Dr.  Cristiano Jacques,  ao  afirmar  que
Ariano Flávio tinha participação haja vista ter  sido flagrado em interceptações,  bem
como ter sido apreendido com drogas no vizinho Estado do Rio Grande do Norte, tendo
recebido, no dia de sua prisão, várias ligações do também acusado Arquimedes, o que
demonstra o grande vínculo entre eles. 

Pois  bem.  Acerca  das  supostas  interceptações,  não  vislumbro
nada que aponte a ligação do acusado Ariano com a facção criminosa. Com relação ao
fato de ter sido apreendido portando drogas no vizinho Estado do Rio Grande do Norte,
não vejo como ligá-lo à facção apenas por esse fato. 

É bem verdade que consta nos autos um vídeo em que o acusado
Ariano aparece fora do presídio, em companhia do Diretor Demitrius, porém, esse fato
isolado,  desacompanhado  de  qualquer  outro  meio  probatório,  não  é  suficiente  para
dizer, com a certeza necessária, que Ariano Flávio atuava na facção criminosa.

Portanto,  escudado por  esses  argumentos,  reformo a sentença
meritória para absolver o réu Ariano Flávio Anselmo Militão.

2.6. DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS POR FRANCISCO MOREIRA RAMOS
E MARIA JOSÉ DOS SANTOS ALVES:

Em virtude da estreita ligação existente entre os réus Francisco
Moreira  Ramos,  vulgo Caboré,  e  Maria  José  dos  Santos  Alves,  seus  recursos  serão
apreciados conjuntamente. 

De acordo com a  acusação,  Caboré  atuava  em conjunto  com
Arrepiado, recebendo a droga do mesmo e repassando para sua esposa Maria José, que
as revendia nas bocas de fumo da cidade de Patos/PB.

Ressalte-se que ao ser ouvido na esfera policial, a testemunha
Alexandre da Silva Chaves afirmou categoricamente que Caboré participava da venda
de drogas no presídio, juntamente com Arrepiado. Vejamos: 

“[...]  que começou a presenciar o preso conhecido por Arrepiado,
juntamente com outro detento Antônio, conhecido por Vagabundo, e
Caboré, venderem crack para os presos que são usuários; [...]”

A comprovação  de  que  a  esposa  do  denunciado  mantinha  o
ponto de drogas é extraída da interceptação telefônica degravada às fls. 755/756 dos
autos, em que Maria José mantém diálogo com um indivíduo de nome José e se refere
expressamente às dificuldades enfrentadas no ponto de drogas e planeja sair da cidade.
Vejamos:

“MNI passa para JOSÉ. MARIA pergunta pelas coisas.  JOSÉ fala
que está mais ou menos e conta que está uma perseguição da polícia
por causa de MARIA. JOSÉ fala que tem que ter cuidado. MARIA fala
que vai sair da cidade e que o ponto está tomado por quatro viaturas.
JOSÉ fala para MARIA se cuidar.  MARIA pergunta se dá certo ir
morar naquela cidade. JOSÉ fala que lá é bom e que MARIA pode
arrumar mais coisas do que onde está. MARIA pergunta se as 'roupas'
vão  chegar.  JOSÉ  fala  que  vão  chegar,  mas  é  porque  tem  muita
perseguição em roupa, daí estão com medo. JOSÉ fala que vai ver o



que faz. MARIA fala que está sofrendo ameaças e que FRANCISCO
lhe ameaçou dizendo até que dá o caixão. MARIA fala que não tem
medo de FRANCISCO e que se ele vier, pode cair de peixeira abaixo.
JOSÉ diz  que vai  ver  o que pode fazer.  JOSÉ fala que se MARIA
puder morar onde conversaram é melhor. MARIA diz que já alugou a
casa e que vai ajeitar as coisas. JOSÉ fala para MARIA não avisar a
ninguém para onde  vai.  MARIA diz  que  lá  não pega OI,  mas  vai
comprar um cartão.” 

A testemunha Maria do Céu Fernandes Trajano Cavalcante, ao
ser  reinquirida  pela  autoridade  policial  (fl.  49),  confirmou  a  participação  do  réu
“Caboré” no evento delituoso, externando a parceria que ele mantinha com o acusado
Arrepiado. Nesse esteio, transcrevo: verbis,

“[...] que arrepiado repassa sua droga para abastecer vários pontos
de venda na cidade, e uma das pessoas que vende para ele é Maria
José; que Caboré ou Irmão Caboré trabalha para Arrepiado, onde
recebe a droga (crack) e entrega para sua mulher, Maria José, que
vende e traz o dinheiro para o presídio nos dias de visitas (quartas e
domingos); que a droga que foi apreendida recentemente com Maria
José é de Arrepiado,  pois é um grande chefe;  que a ligação entre
Arrepiado  e  Caboré  é  íntima,  de  parceiros,  inclusive,  no  final  de
2010, eles foram presos em flagrante pela prática de um assalto na
região de Santa Luzia/PB;

Ressalte-se que tanto o depoimento de Maria do Céu, como o
depoimento de Alexandre Chaves, foram confirmados em juízo, razão pela qual não há
óbice para a condenação.

O réu Francisco faz uma comparação entre sua situação jurídico-
penal e o desfecho da ação com relação à ré Rucinara da Silva Ferreira, que mesmo
sendo encontrada com drogas, foi absolvida. Ocorre que Rucinara não foi absolvida do
crime de tráfico de drogas, pois, na verdade, ela foi condenada nos autos do processo nº
025.2012.004.277-2, sendo absolvida apenas do crime de associação para o tráfico, por
não restar comprovada sua participação com a facção criminosa.

Ademais, a situação jurídico-penal da ré Rucinara não teria o
condão de influenciar  na condenação ou absolvição de “Caboré”,  razão pela  qual  é
irrelevante essa tentativa de comparação.

Com  relação  às  penas,  pelos  mesmos  motivos  expostos  no
tópico 2.2 (falta de fundamentação na definição do quantum de aumento na terceira fase
da dosimetria), entendo necessária sua readequação, razão pela qual reduzo as penas
definitivas dos réus para 11 anos e 1 mês de reclusão, além de 1633 dias-multa, à razão
de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 

Por  último,  vislumbro  que  Maria  José  pleiteou,  de  forma
subsidiária,  a  substituição  da  pena  corporal  por  penas  restritivas  de  direito,  porém,
diante do quantum de pena privativa de liberdade aplicada e do fato de ser reincidente
em crime  doloso,  é  impossível  a  substituição,  haja  vista  o  não  preenchimento  dos
requisitos do artigo 44, I e II, do Código Penal.

2.7. DAS APELAÇÕES INTERPOSTAS POR WALDECIR ARRUDA MACIEL E
MURILO GIRLON DE BRITO LEITE:



Os réus Waldecir Arruda Maciel e Murilo Girlon de Brito Leite
foram condenados apenas pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas
(posse de substâncias entorpecentes para consumo pessoal), aplicando-se, em desfavor
dos réus, a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 (dois) meses.

Pois  bem. De acordo com o artigo 30 da Lei  11.343/2006,  a
prescrição desse crime ocorre com o transcurso temporal de dois anos, senão vejamos:
verbis,

Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das
penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos
arts. 107 e seguintes do Código Penal.

O dispositivo  em apreço  determina  que  sejam observados  os
artigos 107 e seguintes do Código Penal, incluindo, portanto, o artigo 110, §1º, abaixo
transcrito: verbis,

Art. 110. omissis.
§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em
julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-
se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Portanto, considerando que a prescrição da pena aplicada ocorre
em dois anos e, considerando que a sentença foi publicada em 10/03/2014 (3.351v) –
último marco interruptivo – é de rigor o reconhecimento da prescrição superveniente
(intercorrente), extinguindo, por conseguinte, a punibilidade dos acoimados. Ressalte-se
que a prescrição intercorrente é regulada pela pena aplicada e seu termo inicial se dá
com o  último  marco  interruptivo  da  prescrição,  no  caso,  a  publicação  da  sentença
condenatória,  de  modo  que,  transcorridos  mais  de  dois  anos  entre  a  publicação  da
sentença  e  o  início  de  execução  da  pena,  o  reconhecimento  dessa  modalidade  da
prescrição é de rigor.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente: verbis,

APELAÇÃO  CRIMINAL.  PORTE  DA  DROGA  PARA  CONSUMO
PESSOAL.  LAPSO  PRESCRICIONAL  DE  DOIS  ANOS.
PRESCRIÇÃO  INTERCORRENTE.  OCORRÊNCIA.  DECLARADA
DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO 1.  A prescrição é  matéria de ordem
pública e, como todas as causas extintivas da punibilidade, deve ser
declarada  a  qualquer  tempo  e  grau  de  jurisdição,  como
expressamente  determina o  art.  61,  caput,  do Código de Processo
Penal. 2. Depreende-se do artigo 110, § 1º e § 2º, do Código Penal,
que  a  prescrição  regula-se  pela  pena  concretamente  fixada  na
sentença  condenatória  recorrível,  uma  vez  transitada  em  julgado
para a acusação ou depois de improvido o seu recurso. 3. A pena do
crime de porte  da droga para consumo pessoal  prescreve em dois
anos.  4. Tendo em vista o trânsito em julgado para a acusação,  a
pena concretamente aplicada em sentença,  o prazo prescricional  a
ela correspondente e os marcos interruptivos previstos no artigo 117,
do  CP,  deve  ser  reconhecida  a  prescrição  no  caso  em  exame.  5.
Declarada a prescrição.  (TJ-MG - APR: 10701110306084001 MG,
Relator:  Marcílio  Eustáquio  Santos,  Data  de  Julgamento:
27/03/2014,  Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de



Publicação: 04/04/2014)

Portanto, escudado por esses argumentos, declaro, de ofício, a
prescrição intercorrente, extinguindo a punibilidade dos réus Waldecir Arruda Maciel e
Murilo Girlon de Brito Leite.

2.8.  DO  APELO  INTERPOSTO  POR  FÁBIO  MIGUEL LOPES  E  DANIEL
LOPES DE OLIVEIRA:

Passemos a analisar os recursos interpostos por Fábio Miguel
Lopes  e  Daniel  Lopes  de  Oliveira,  ressaltando  que  todas  as  questões  preliminares
suscitadas por esses réus já foram afastadas nos tópicos anteriores. Os réus em apreço
exerciam  as  funções  de  Agente  Penitenciário  do  Presídio  Regional  de  Patos.
Primeiramente,  não vejo como acolher  a  tese de que as  testemunhas arroladas  pela
acusação nutrem sentimentos negativos pelos acusados, e, por conta disso, teriam agido
com sentimento de vingança nos presentes autos.

O  fato  é  que  não  devemos  analisar  as  provas  produzidas  no
presente feito de forma individualizada,  mas em seu conjunto e, assim fazendo, não
podemos  dizer  que  todas  as  pessoas  que  depuseram  no  presente  processo  nutriam
sentimentos negativos pelos apelantes. Nesse esteio, podemos destacar os depoimentos
de Rucinara, Rossana e Maria do Céu, pessoas que sequer estavam sob a custódia dos
referidos agentes penitenciários e, por conseguinte, não poderiam alimentar tanto ódio
assim dos mesmos.

Nesse esteio, devo consignar que competia aos réus o ônus de
comprovar que as testemunhas os incriminaram por vingança, já que supostamente não
concordavam com o rigor aplicado no interior do ergástulo.

A defesa alega, ainda, que o depoimento de Alana Taís Feitosa
não foi repetido em juízo,  razão pela qual não poderia servir  de fundamento para a
condenação. De fato, a testemunha Alana Taís não prestou depoimento em juízo, mas os
seus relatos foram corroborados pelas testemunhas Marcos Vasconcelos Santos e Cícero
Soares Lacerda, conforme já mencionado neste voto.

Ora, o artigo 155 do Código de Processo Penal proíbe apenas
que o Juiz fundamente sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos
na fase inquisitorial, porém, no caso dos autos, malgrado a inexistência de depoimento
da  testemunha  Alana  Taís  na  fase  judicial,  é  inegável  que  suas  alegações  foram
confirmadas  por  outras  testemunhas,  razão  pela  qual,  analisando  a  prova  em  seu
conjunto, podemos dizer que as alegações da referida testemunha foram corroboradas
em juízo, apesar de o ser por pessoas diversas.

Nesse esteio, diga-se com o Superior Tribunal de Justiça: verbis,

AGRAVO   REGIMENTAL.   RECURSO   ESPECIAL.   ROUBO.
AUTORIA.  AUSÊNCIA  DE  PROVA   PARA   A   CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA.  PENA-BASE  FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL  DESFAVORÁVEL.
REDIMENCIONAMENTO.   IMPOSSIBILIDADE.   NECESSIDADE
DE   REEXAME   DO  CONJUNTO   FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  7/STJ.  RECURSO IMPROVIDO. 1.
Desconstituir   as   circunstâncias   delimitadas   pelo  Tribunal  de



origem  quanto à comprovação da autoria do delito, assim como no
que se  refere   à   exasperação da pena-base,  exige o reexame do
conjunto fático-probatório  dos autos, inviável na via eleita ante o
óbice da Súmula 7/STJ. 2.  Definido que a condenação adveio em
razão de outros elementos constantes da fase judicial, não há que se
falar em prova unicamente indiciária,  produzidas exclusivamente
no  inquérito policial e em ilações. 3.  A  revisão  da  dosimetria da
pena em sede de recurso especial é admissível  apenas  diante  de
ilegalidade flagrante, inexistente na espécie. 4. Agravo regimental a
que  se  nega  provimento.  (STJ,  AgRg  no  REsp  1409413/PE,  Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2016,
DJe 16/03/2016) – g.n.

Ultrapassadas essas premissas, passemos à análise das condutas
atribuídas aos réus Fábio e Daniel. De acordo com a peça acusatória, os acusados, na
qualidade  de  agentes  penitenciários,  integravam a  facção criminosa  denominada  “O
Cordão”,  realizando a condução de presos  para a  realização da mercancia  ilegal  de
entorpecentes.

Pois bem. No tocante ao acusado Fábio Miguel Lopes, verifico
que ele foi citado na notitia criminis inaugural que deu ensejo à instauração do inquérito
policial, nos seguintes termos (fl. 28, VOL I): verbis, 

“[...]  que  o  Agente  Fábio,  galego,  alto,  magro presta  serviços  ao
presídio de Patos e ao feminino; que Fábio usa o carro oficial do
Estado,  ora  prestando  serviço  a  Secretaria  de  Administração
Penitenciária, para levar Carmésio para todos os lugares de Patos;
que  Fábio  leva  as  drogas  de  Carmésio  para  o  presídio  feminino,
transporta a droga para o presídio de Patos, distribui a droga nas
bocas de Carmésio, etc; […]

Essa denúncia foi confirmada pela prova produzida sob o crivo
do contraditório judicial, já que a testemunha Alexandre da Silva Chaves, ao ser ouvido
em juízo, confirmou que o apelante Fábio Miguel Lopes era um dos traficantes que
agiam dentro do presídio de Patos (mídia digital  de fl.  2.250, a partir  de 08m:50s).
Posteriormente,  ao ser indagado novamente acerca da conduta delitiva praticada por
Fábio, disse novamente que Fábio seria um dos participantes do tráfico de drogas (mídia
digital  de fl.  2.250, a partir  de 12m:25s).  Portanto,  a denúncia supramencionada foi
confirmada em juízo pelo depoimento da testemunha Alexandre.

O fato de não ter  esmiuçado a conduta criminosa atribuída a
Fábio não impede sua condenação, pois a testemunha foi bem enfática ao dizer que não
sabia detalhar quem era o gerente, quem era o “bom da boca”, quem era responsável
pela parte financeira, mas tinha convicção que todos integravam a facção criminosa.
Ora,  a  acusação  confirma  o  elemento  informativo  supramencionado,  no  qual  foi
detalhada a atuação do Agente Penitenciário Fábio. 

Com relação a Daniel Lopes de Oliveira, a condenação também
se faz necessária. O relatório confeccionado às fls. 48 indica que a Polícia Civil realizou
campanas nas  ruas  de Patos  e  flagrou o Agente  Penitenciário Daniel  passeando em
companhia do detento Aluísio Lopes Ferreira, que cumpria pena no regime fechado. O
relatório foi confeccionado nos seguintes termos: verbis,

“[...]  que  após  meses  de  investigação,  esta  equipe  de  policiais  se



deparou no dia 13 de janeiro de 2012, por volta das 15h28min com
um flagrante  inusitado.  O detento  Aluísio  Lopes  Ferreira  (camisa
lilás com listras, short jeans e boné cinza) se encontrava passeando
ou fazendo  uma visita  aos  familiares  e  amigos  no  bairro  Alto  da
Tubiba na cidade de Patos-PB; que na questão em comento, Aluísio
encontrava-se  acompanhado  do  Agente  Penitenciário  Daniel;  que
Daniel  se  demonstra  bastante  preocupado,  a  todo  instante  fica
olhando de um lado para o outro de forma a encobrir a situação; que
Aluísio  e  Daniel  não  identificaram a  presença  de  uma equipe  de
policiais  na área;  que depois  de todo o ritual  de  abraços,  beijos,
saudações,  Aluísio  entra  no  veículo  do  sistema  penitenciário
(GM/CHEVROLLET CORSA HATCH PLACA KLB 5123) juntamente
com o agente que o acompanha nas imagens, e mais uma pessoa que
não foi identificada, eles tomam destino sentido Teixeira-PB; [...]” 

O  vídeo  produzido  pelos  policiais  civis  foi  apresentado  à
testemunha Maria do Céu, que confirmou que o Agente Penitenciário que aparace no
vídeo é a mesma pessoa que estava escoltando Carmésio e Arrepiado no momento em
que os mesmos retornavam da cidade de São Bento com um carregamento de drogas.
Nesse esteio, passo a transcrever a declaração da aludida testemunha (fl. 49):

“[...]  que  o  Agente  Penitenciário  que  flagrou  no  ano  passado
conduzindo  um  veículo  escoltando  Estênio  e  Arrepiado,  quando
estava no presídio, missa de Natal, o reconhece como sendo o mesmo
que aparece nas imagens no Alto da Tubico, com o preso Aluízio; [...]

Ao  ser  ouvida  em  juízo,  a  testemunha  supramencionada
confirmou  a  informação,  ou  seja,  disse  que  analisou  o  vídeo  supramencionado,
reconheceu o agente Daniel e disse que ele era o agente que escoltava Estênio quando
ele estava chegando de São Bento com as drogas, em companhia de Arrepiado, fato
ocorrido no dia 16/12/2011 (mídia digital de fl. 2.250).

Quanto à inexistência de materialidade do crime em razão da
não  apreensão  de  drogas,  faço  remissão  àquilo  que  foi  dito  no  tópico  2,  onde  se
consignou, com base em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que a apreensão
da droga não é  providência  imprescindível  para  a  condenação por  tráfico  ilícito  de
substância entorpecente.

No  tocante  à  pena  privativa  de  liberdade  aplicada,  entendo
assistir razão à defesa. De fato, na terceira fase da dosimetria, a juíza utilizou patamar
diverso do mínimo para aumentar as penas dos réus, porém, não justificou as razões
para assim proceder. Como o tema já foi enfrentado no tópico 2.2, faço remissão aos
fundamentos  jurídicos  ali  expostos,  razão  pela  qual  reduzo  a  pena  dos  réus  Fábio
Miguel Lopes e Daniel Lopes para 09 anos e 04 meses de reclusão, além de 1399 dias-
multa. 

Registre-se que não há que se falar  em fixação irrazoável  da
pena de multa,  pois esta foi fixada de acordo com os patamares mínimos para cada
crime,  ou  seja,  não  há  como  reduzir  a  multa  para  patamar  inferior  ao  mínimo
estabelecido pelo legislador.  Ademais, a situação financeira dos apelantes não foram
desconsideradas,  já  que  esta  não  é  averiguada  no  momento  em  que  o  juiz  fixa  a
quantidade de dias-multa, mas no momento em que define a razão a incidir em cada dia-
multa. In casu, o juízo primevo determinou que a multa deverá ser cobrada à razão de
1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ou seja, arbitrou a multa no valor



mínimo, razão pela qual certamente considerou as condições financeiras dos apelantes.

2.9.  DO  APELO  INTERPOSTO  POR  MARIA GIRLENE  MEDEIROS  DOS
SANTOS:

Em suas razões recursais, a ré Maria Girlene assevera não ter
ficado provada a sua participação na associação criminosa. Diz, ainda, que inexistem
provas do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, asseverando, inclusive, que os fatos
foram apurados em outro processo, não chegando sequer a ser denunciada.

De fato, ao compulsar os autos não encontramos nenhuma prova
que indique a participação da ré Maria Girlene na facção “O Cordão”, porém, o crime
de tráfico de drogas encontra-se amplamente comprovado. 

Registre-se que o Ministério Público, em suas alegações finais,
chegou a esse mesmo entendimento, ou seja, entendeu que Maria Girlene deveria ser
absolvida do crime de associação para o tráfico e condenada pelo crime de tráfico de
drogas. Nesse sentido, destaco: verbis,

“[...] Por fim, insta consignar que, após a instrução do processo, as
afirmações  inerentes  à  ligação  da  acusada  Maria  Girlene  com  a
organização criminosa 'O Cordão' não foram fortalecidas, tendo em
vista a insuficiência do lastro probatório para tanto. [...]”

Portanto, é necessária a reforma da sentença para absolver a ré
pelo crime de associação para o tráfico. Quanto ao crime do artigo 33 da Lei de Drogas,
entendo que a materialidade e a autoria estão comprovadas, já que a polícia logrou êxito
na apreensão de 08 (oito) pedras de crack de tamanho médio e aproximadamente 200
(duzentas) pedras de crack de tamanho pequeno. A droga estava na residência da Sra.
Maria Girlene e os policiais que participaram da busca e apreensão confirmaram ter
ouvido dos filhos da ré que a droga pertencia à sua genitora.

No tocante à pena pelo crime de tráfico, pelos mesmos motivos
externados no tópico 2.2, entendo necessária a sua redução, razão pela qual readéquo a
pena para 7 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, tendo e
vista a reincidência que pesa em desfavor da ré, além de 700 dias-multa, à razão de 1/30
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2.10. DO APELO INTERPOSTO POR DIMITRIUS DIAS DE LUCENA:

À época dos fatos,  o réu Dimitrius Dias de Lucena exercia o
cargo de vice-diretor do presídio masculino de Patos, trabalhando, portanto, lado a lado
com o Diretor Estenio. Esse motivo, por si só, já é suficiente para não acreditarmos na
versão  externada  pelo  réu.  Ora,  mesmo  que  ele  não  participasse  da  associação
criminosa,  certamente  ele  tinha  conhecimento  das  atitudes  ilícitas  atribuídas  ao  seu
colega Estênio e, na condição de vice-diretor, caso não corroborasse com essas atitudes,
o mínimo que podia fazer era denunciá-las.

O réu não agiu assim. E não agiu simplesmente porque também
estava  envolvido com o crime,  conforme confirmado pela  instrução processual  pela
testemunha Alexandre  que,  consoante  já  explicitado  nesse  voto,  não  soube declinar
especificamente as funções dos integrantes da facção, mas confirmou, sem sombra de
dúvidas, que o vice-diretor Dimitrius era um dos traficantes do ergástulo. 



Registre-se que a  testemunha Francisco Paulo (conhecido por
Ti) disse que a droga comumente era armazenada na sala da diretoria do presídio, ou
seja, justamente na sala em que Dimitrius trabalhava, razão pela qual não há como ser
afastado o seu envolvimento com o caso.

O fato de já ter feito apreensões de drogas em tempos pretéritos
no interior do ergástulo não tem o condão de afastar sua responsabilidade criminal, vez
que, ao que parece, os pentes fino serviam apenas para afastar suspeitas sobre as pessoas
do diretor e do vice-diretor.

Em suas  razões  recursais,  o  apelante  requereu  a  alteração do
regime inicial de cumprimento da pena, ao argumento que a Magistrada não considerou
a regra de detração estabelecida no artigo 387, §2º do CPP. Afirmou que o crime de
associação para o tráfico não é considerado hediondo e, como já havia cumprido mais
de 1/6 da pena em virtude da prisão preventiva,  deveria ter sido agraciado com um
regime prisional mais brando. Ocorre que o regime inicial de cumprimento da pena, nos
casos  de  condenação  por  mais  de  um crime,  é  definido  pela  unificação  das  penas,
conforme preceitua o artigo 111 do Código de Processo Penal, abaixo transcrito: verbis,

Art.  111.  Quando  houver  condenação  por  mais  de  um  crime,  no
mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime
de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das
penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

No tocante ao vídeo produzido pela Polícia Civil, que flagrou o
denunciado  Dimitrius  com o  apenado  do  regime  fechado  transitando  pelas  ruas  de
Patos, entendo que não havia necessidade de realização de perícia para aferição de suas
datas. Nesse esteio, entendo ter agido com acerto a juíza de primeiro grau, ao explicitar
que a defesa, durante a instrução processual, não requereu a perícia. Ora, compete à
defesa o ônus de provar que as filmagens foram manipuladas, razão pela qual, se não se
desincumbiu desse ônus, não pode simplesmente alegar nulidade processual.

Com relação  à  pena,  adoto  o  mesmo  posicionamento  que  já
adotei ao enfrentar os recursos dos demais acusados, fazendo remissão àquilo que foi
dito no tópico 2.2, razão pela qual reduzo a pena para 09 anos e 04 meses de reclusão,
além de 1399 dias-multa. 

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em desacordo  com o Parecer da Procuradoria
de Justiça,  REJEITO AS PRELIMINARES ARGUIDAS E DOU  PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO, para:

a) Absolver os réus Arquimedes  Faustino  Leite e  Ariano
Flávio Anselmo Militão de todos os crimes imputados na sentença condenatória;

b) Reduzir  a  pena  de  Carmésio  Claudiano  Leonardo,
Damião Gouveia Barreto, Carlito Claudiano Leonardo, Francisco Moreira Ramos
e Maria José dos Santos Alves para 11 anos e 01 mês de reclusão, a ser cumprida
inicialmente  no  regime  fechado,  além  de  1633  dias-multa,  à  razão  de  1/30  do
salário-mínimo vigente à época dos fatos;



c)  Reduzir  a  pena  de  Estênio  da  Nóbrega  Dantas,  Fábio
Miguel Lopes, Daniel Lopes de Oliveira e Dimitrius Dias de Lucena para 09 anos e
04 mês de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além de 1399
dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos;

d)  Reconhecer  a  prescrição  intercorrente  dos  crimes
atribuídos a Waldecir Arruda Maciel e Murilo Girlon de Brito Leite, extinguindo a
punibilidade, na forma do artigo 107, IV, do Código Penal;

e)  Absolver  a  ré  Maria  Girlene  Medeiros  dos  Santos  do
crime de associação para o tráfico, mantendo a condenação pelo crime de tráfico
de drogas, com readequação da pena, que passa a ser de 7 anos de reclusão, a ser
cumprida no regime inicial fechado em razão da reincidência, além de 700 dias-
multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos;

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido  de  ser  possível  a  execução  provisória  da  pena  após  a  confirmação  da
condenação pelo Tribunal de Justiça (STF, HC 126.292), e, considerando que os réus já
respondem ao processo preso, determino seja oficiado ao Juízo das Execuções Penais da
Comarca  de  Patos,  comunicando-o  da  confirmação  da  sentença  condenatória.  Caso
ainda não constem nos autos, expeçam-se as guias de execuções provisórias da pena.

Ato contínuo, expeçam-se alvarás de soltura em favor dos réus
absolvidos (Arquimedes Faustino Leite e Ariano Flávio Anselmo Militão), salvo se por
outro motivo devam permanecer presos.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos,  Presidente  da Câmara Criminal e relator, dele
Participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José Guedes  Cavalcanti
Neto (Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira
Filho), revisor e João Benedito da Silva.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor  Álvaro
Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 07 de junho de 2016.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


