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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001701-91.2014.815.0331 – 5ª Vara de Santa
Rita/PB.
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Fabiana de Almeida Galvão Luna 
ADVOGADO: Saulo de Tarso de Araújo Pereira (OAB/PB 6.639)
APELADO: Ministério Público Estadual

TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
QUANTIDADE  DE  DROGA  CONSIDERÁVEL.
CONFISSÃO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
INCONTESTES.  CONDENAÇÃO.  APELO.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  ACERVO
PROBATÓRIO  HARMÔNICO  E  COERENTE.  TIPOS
PENAIS  DEMONSTRADOS.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada  a  materialidade  e  autoria  delitiva,
somado ao fato da quantidade da droga apreendida
ser suficiente para demonstrar o crime de tráfico,
bem como a associação a  este,  diante  do acervo
probatório  constante  nos  autos  e  não  tendo  a
defesa  apresentado  elementos  robustos  para
eventual acolhimento do pleito absolutório, deverá
ser mantido o edito condenatório, em todos os seus
termos.

VISTOS, relatados e discutidos os autos de apelação criminal
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  a  unanimidade,  NEGAR  PROVIMENTO  ao  recurso  para
manter integralmente a condenação imposta, em harmonia com o parecer Ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Penal, iniciada através de denúncia formulada
pelo Ilustre Representante do Ministério Público, com assento na Quinta Vara da
Comarca de Santa Rita/PB, em face de FABIANA DE ALMEIDA GALVÃO LUNA e
LUCIANO ARCANJO DO NASCIMENTO, investigados pela prática, em tese, dos
crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, e art. 12 da Lei 10.826/03, este
último apenas quanto a Fabiana.

Historia a denúncia que, no dia 09/03/2014 por volta das 15h00,
os denunciados foram presos em flagrante nas proximidades da praça principal, no
Bairro do Marco Moura, em Santa Rita/PB, após serem abordados por policiais civis,
que receberam uma denúncia anônima de que um CORSA de cor vermelha, placas
KFE 1569/PB, seria abastecido com drogas. Ao serem abordados, foi encontrado no
interior do veículo que estava sendo conduzido por LUCIANO, enquanto que FABIANA
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era a passageira, 43 (quarenta e três) tabletes de maconha, totalizando cerca de 39
(trinta e nove) quilos da droga, a qual era transportada com o fim de traficância.

Indagados,  afirmaram  terem recebido  a  droga  de  uma  casa
localizada  na  Praça  da  Amizade,  vizinha  à  casa  de  número  80.  Lá  também foi
apreendido mais 55 (cinquenta e cinco) tabletes de maconha, ou seja, mais 43.270
(quarente a três mil, duzentos e setenta) gramas da substância.

Os policiais, ainda, dirigiram-se a casa da acusada FABIANA, no
Bairro dos Bancários nesta Capital, e lá fora encontrado, em seu quarto, um revólver
calibre 38, marca Rossi, nº J176548, com doze munições intactas, um caderno de
anotações manuscritas relativas ao comércio de drogas, três bolas de cocaína com
peso de 126,2 (cento e vinte e seis gramas vírgula dois) gramas e a quantia de
R$5.375,00 (cinco mil,  trezentos e setenta e cinco reais), além de comprovantes
bancários, cartões de contas bancárias,  um notebook e aparelhos celulares, tudo
conforme termo de apreensão de fls. 25/26. 

Laudos (exame químico toxicológico) – fls. 126/128, 130/132 e
134/136.

Defesa preliminar (fls. 143/144), confirmando serem verdadeiras,
em parte, as acusações constantes na denúncia.

Laudo dos aparelhos celulares (fls. 147/171).

Defesa escrita (fls. 180/181).

Laudo do aparelho notebook (fls. 183/188).

Denuncia recebida em 17/06/2014 (fl. 190).

Laudo de eficiência de tiros (fls. 192/196).

Interrogatório (fls. 208/209 e 225/226) e oitiva testemunhal (fls.
248/252).

Relatório  de  Informação  da  Operação  Nuclear  (interceptação
telefônica), expedido pela Polícia Civil (fls. 307/339).

Petição  de  Fabiana  requerendo  o  desentranhamento  da
interceptação telefônica (fls. 344/345). Indeferido (fls. 346/verso).

Alegações finais pelo Ministério Público (fls. 347/353), por Luciano
Arcanjo (fls. 356/358) e por Fabiana de Almeida (fls. 359/370).

Na sentença, o douto magistrado julgou procedente em parte a
denúncia, condenando Fabiana de Almeida Galvão Luna, como incurso nas penas do
art. 33, caput, c/c 35 e 40, IV, da Lei 11.343/2006, a cumprir uma pena, em regime
fechado, de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa (art. 33 da Lei
11.343/2006) e 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão mais 875 (oitocentos
e setenta e cinco) dias multas, que somados totalizam 10 (dez) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e 1.475 (hum mil, quatrocentos e setenta e cinco) dias multa.
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Aplicando-lhe a detração perfaz um tempo remanescente de 09 (nove) anos, 06 (seis)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, para a pena privativa de liberdade.

Quanto a Luciano Arcanjo do Nascimento,  este foi  condenado
apenas pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, a cumprir a pena
de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias multa, a qual foi substituída por
duas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade ou
entidade pública, com duração mínima de oito horas semanais, por prazo igual a pena
privativa de liberdade e prestação pecuniária de um salário mínimo, em favor de
entidade pública ou privada a critério do juízo das execuções penais. Sendo absolvido
do disposto no art. 35 da mesma lei (fls. 380/387).

Tempestivamente,  apenas  a  ré  Fabiana  de  Almeida  Galvão
Luna  interpôs  recurso  apelatório  (fls.  394),  apresentando  suas  razões  às  fls.
400/415,  pugnando  pela  reforma  da  sentença,  por  entender  inexistir  provas
concretas quanto ao crime de associação ao tráfico, tampouco a conduta típica
prevista no art. 33 (caput) da Lei 11.343/2006, eis que não há demonstração da
vontade livre e consciente da ré nas citadas práticas delitivas. Requer a aplicação
do §4º do art. 33 da Lei Antidrogas, por preencher os requisitos exigidos para o
caso. E, mais, quanto a interceptação telefônica aduz nulidade sua juntada, eis
que violou  o  princípio  da  ampla  defesa  e  do  contraditório,  motivo  pelo  qual,
pugna por sua absolvição total ou, apenas pelo crime tipificado no art. 35 da Lei
especial.

Laudo de Exame Grafotécnico (fls. 418/433).

Contrarrazões (fls. 436/442).

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu  parecer  de  fls.
449/451, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

VOTO:

O presente  recurso  é  tempestivo  e  adequado,  motivo  pelo
qual conheço do apelo.

Pleiteia a apelante, em suas razões recursais, que as provas
são  frágeis  e  insuficientes  para  condená-la,  alegando  não  ser  traficante,
tampouco, envolvida com associação ao tráfico.

Nos  depoimentos,  em juízo  (fls.  248/252),  os  policiais  que
efetivaram a  apreensão  da  droga  e  demais  objetos  relacionados  no  auto  de
apreensão de fls. 24/26, afirmaram, de maneira uníssona, que a apelante tinha
envolvimento com drogas, e que sua filha Raisla é companheira de um detento
conhecido por Severino Celestino, vulgo “Fofão”, chefe do tráfico e comandava de
dentro do presídio, conjuntamente com o companheiro de Fabiana, conhecido por
Thiago, com quem dividia a cela com Fofão. Restou provado na investigação que
o outro denunciado Luciano Arcanjo foi utilizado apenas para conduzir o veículo
para Fabiana.

AC 0001701-91.2014.815.0331 CMBF – Relator



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Desta forma, insta salientar que os depoimentos dos policiais
se mostram coerentes e harmônicos entre si, sendo plenamente convincentes e
idôneos,  não  havendo  motivo  algum  para  desmerecê-los,  permitindo  ao
magistrado sopesar tais depoimentos em cotejo com outras provas colacionadas.

A tese levantada pela defesa de que as provas são frágeis não
merece amparo legal, até porque, a própria acusada, em seu interrogatório (fls.
208),  confessou  serem  verdadeiras,  em  parte,  as  acusações  contra  ela
imputadas, afirmando que:

“(...)  é  verdadeiro  que  tinha  uma  arma  guardada  com
munição em um hack; que é verdade também que acompanhou Luciano quando
ele foi pegar a droga, que foi apreendida no carro; que também é verdade que
havia uma bola de cocaína guardada na casa da depoente; que havia guardado a
droga  em  sua  casa  a  pedido  de  uma  outra  pessoa,  de  nome  Ivan,  que
provavelmente é traficante; que Ivan havia lhe pedido para guardar a cocaína, a
arma e o dinheiro e uns papeis com anotações; que Ivan também pediu para a
depoente passar a limpo estas anotações para um caderno; que havia combinado
com Ivan de receber um dinheiro em troca de manter a droga, a arma e estes
papeis guardados em sua casa; que também tinha combinado com Ivan de ir
pegar a maconha, que foi  apreendida no carro; que quem deiou a cocaína a
droga, a arma e as anotações na casa da depoente foi uma pessoa de nome
André, cujo a depoente nunca havia visto anteriormente; que o combinado com
Ivan foi que a depoente arrumasse uma pessoa para ir buscar esta droga; que a
depoente foi  até o centro e contatou o acusado Luciano,  que estava fazendo
transporte  alternativo;  que  não  conhecia  o  acusada  Luciano;que  de  início  a
depoente não informou a Luciano que se tratava de transporte de droga, mas
quando ao chegarem ao local Luciano ficou no carro e a depoente foi falar com
uma moça; que vieram dois rapazes com uma caixa e colocaram na mala do
carro; que quando colocaram a caixa no carro Luciano viu que era maconha; que
de  início  Luciano  rejeitou  dizendo  que  nunca  tinha  feito  isto  e  poderia  ter
problemas; que Luciano pediu mais dinheiro, querendo R$200,00 para fazer o
transporte; que a depoente recusou dizendo que só tinha aquele dinheiro; que o
combinado  inicial  era  de  pegar  umas  roupas  em  Santa  Rita  e  deixar  nos
Bancários na casa da depoente e por isso o valor combinado foi de R$150,00;
que não é usuária de drogas; que ia ganhar R$1.000,00; que nunca tinha feito
isto anteriormente; que chegou ao contato de Ivan através de uma moça de
nome Nina, que conheceu quando visitava seu companheiro na PB1; (…) que se
chama Tiago; (…)” (fls. 208 e verso).

Diante de tal depoimento, percebe-se que a prova não é nada
frágil, muito pelo contrário, é de muita importância para a apuração dos fatos, o
que  levou  o  douto  magistrado,  ao  proferir  sua  decisão,  a  firmar  seu  livre
convencimento e condenar a ora apelante.

A meu ver,  a  materialidade e autoria delitiva encontram-se
devidamente demonstradas nos autos, não havendo qualquer dúvida sobre como
ocorreu o fato, sobretudo por todas as provas certificarem que a ré continha a
maconha apreendida, sobretudo, ante a quantidade. Isso é incontroverso, diante
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do laudo de constatação de fl. 37.

No caso em disceptação, se todas as provas revelam que a
apelante foi flagrada com a droga apreendida, bem como dos demais pertences
apreendidos durante a operação policial, não há como se acolher a tese levantada
pela defesa, máxime quando não resta dúvida nos autos de sua conduta delitiva.

Ainda que não haja prova contundente sobre a propriedade da
droga, esta e outras coisas, que configuram a traficância, foram encontradas em
poder  da  apelante,  impondo  a  esta  a  total  responsabilidade  pelos  produtos
guardados.

Ademais,  com  relação  à  comercialização,  os  objetos
apreendidos  apontam  inegavelmente  o  cometimento  do  crime  de  tráfico  de
entorpecentes, ou seja, cerca de 50 (cinquenta) tabletes de maconha; anotações,
dinheiro,  revólver,  computador  e  dentre  outros.  Além  disso,  ressalta-se  que
haviam  drogas  embaladas  e  prontas  para  venda,  o  que  demonstra  que,  na
verdade, a ré tinha a intenção de comercializá-la.

Logo, a tese de desconhecimento acerca da droga apreendida,
não a elidem da mercância,  haja vista  as peculiaridades que o caso contem,
sobretudo, quanto as partes envolvidas.

A pena privativa de liberdade foi corretamente aplicada, não
merecendo qualquer reparo, por ser coerente com os fatos narrados na exordial.

Em casos análogos, assim vem decidindo a jurisprudência:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES  E  ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.
CONCURSO  MATERIAL.  ARTIGOS  33  E  35  DA  LEI  Nº
11.343/2006.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  I.
PRETENDIDA  ABSOLVIÇÃO.  AUTORIA  EVIDENCIADA.
ROBUSTEZ  DO  CONJUNTO  PROBATÓRIO  E  ELEMENTOS
CARACTERIZADORES  DA  MERCANCIA  E  ASSOCIAÇÃO.
DEPOIMENTOS  POLICIAIS  CONVERGENTES  E
HARMÔNICOS. CREDIBILIDADE. II. DIMINUIÇÃO DA PENA.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, INCISO I,
DO CP. III.  MODIFICAÇÃO DO REGIME DE PENA PARA O
SEMI-ABERTO.  CABIMENTO.  PROVIMENTO  PARCIAL.  Na
hipótese, o material  apreendido (balança de precisão, 57
trouxas de maconha encontrados em um buraco embaixo
de um colchão na residência dos réus e outros), o modo de
acondicionamento da substância, as circunstâncias do fato,
além dos depoimentos testemunhais e declarações dos réus
levam a concluir pela caracterização da comercialização das
drogas. Estando o acervo probatório harmônico no sentido
de apontar a parte recorrente e companheiro como autores
dos crimes que lhes  foram imputados,  a  manutenção da
condenação  é  a  medida  que  se  impõe.  Há  de  ser
reconhecida em favor da ré a atenuante prevista no art. 65,
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I,  do CP, quando, ao tempo do crime, era ela menor de
vinte  e  um  anos  de  idade.  Havendo  a  acusada  sido
condenada  à  pena  de  08  (oito)  anos  de  reclusão  e
inexistindo  qualquer  dado  concreto  que  justifique  a
imposição  de  regime  mais  severo,  cabível  se  mostra  a
inserção da apelante em regime semi-aberto, nos termos
do  art.  33,  §2º,  b,  CP.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00023285020138150131,  Câmara
Especializada  Criminal,  Relator  DES  MARCIO  MURILO  DA
CUNHA RAMOS , j. Em 15-03-2016).

APELAÇÃO-CRIME.  TRÁFICO  DE  DROGAS.  Materialidade.
Comprovada  pelos  laudos  periciais  realizados.  Autoria.
Demonstrada nos autos. O réu foi preso em flagrante e a
substância foi apreendida em sua residência. A versão dos
policiais,  em  juízo,  está  coerente  com  as  declarações
policiais.  Negativa  de  autoria  sustentada  pelo  recorrente
que não encontra escopo nos autos. Tipicidade. Evidenciada
a traficância pela apreensão de 94,3 gramas de crack e por
ter  sido  visualizado  pelos  agentes  a  comercialização  da
droga, havendo declarações policiais de um usuário. Pena.
Mantida  no  mesmo  quantitativo  da  sentença.  Regime
prisional.  Embora  o  posicionamento  do  Supremo Tribunal
Federal sobre a possibilidade de fixação de regime diverso
do  fechado  aos  condenados  por  crimes  hediondos  e
equiparados, no caso dos autos a pena é superior a 4 anos
e  o  réu  é  reincidente,  impondo-se  o  regime  fechado.
Apelação  desprovida.  (TJRS;  ACr  253062-
10.2013.8.21.7000;  Porto  Alegre;  Terceira  Câmara
Criminal; Rel. Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro; Julg.
19/09/2013; DJERS 17/10/2013) 

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA
LEI Nº 11.343/06), PORTE E POSSE DE ARMAS (ARTS. 12,
16,  CAPUT,  E PAR.  ÚNICO,  IV,  DA  LEI  Nº 10.826/2003).
DESCLASSIFICAÇÃO  DO  DELITO  DE  TRÁFICO.  NEGADA.
CIRCUNSTÂNCIAS  QUE  APONTAM  PARA  A  DESTINAÇÃO
COMERCIAL  DAS  DROGAS.  PORTE  DE  ARMA  COM
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. (…) 1. Em que pese a negativa
dos  réus,  as  circunstâncias  em  que  se  desenvolveu  a
operação  policial,  o  fato  de  os  agentes  já  possuírem
informações  dando  conta  da  realização  de  tráfico  na
residência ocupada pelos réus, bem como, a constatação de
que  estes  não  foram  capazes  de  apresentar  versões
coincidentes  acerca  da  origem  das  duas  porções  de
maconha  apreendidas,  são  elementos  que,  somados  a
apreensão  de,  balanças  de  precisão,  duas  armas  e  farta
munição,  permitem  a  conclusão  de  que  a  droga,  ou  ao
menos a maior parte dela, seria destinada à comercialização
ilícita.  (…).  (TJES;  APL  0017646-35.2012.8.08.0024;
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Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
de Mendonça; Julg. 02/10/2013; DJES 10/10/2013) 

(…) 2. As prévias informações acerca do efetivo exercício da
mercancia clandestina de drogas na residência do apelante,
materializada pela apreensão de mais de um quilo e meio
de  cannabis  sativa  lineu,  recortes  de  sacos  plásticos
utilizados  para  embalagem  da  droga  fracionada  e  uma
motocicleta  furtada,  recebida  em  decorrência  daquela
mercancia ilícita, traduzem fortes elementos de convicção
acerca da imputação da prática dos delitos tipificados no
art. 33, caput, da Lei n. º 11.343/06 e art. 180, caput, do
CP, tornando irrelevante a negativa trazida pelo apelante no
sentido  da  indicação  de  terceira  pessoa  que  seria
supostamente  a  verdadeira  proprietária  da  droga  e  da
motocicleta,  mormente  quando  insuladas  no  universo
probatório.  (…)  (TJMT;  APL  22287/2013;  Alta  Floresta;
Terceira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Juvenal  Pereira  da
Silva; Julg. 25/09/2013; DJMT 03/10/2013; Pág. 52).

Assim, considerando que a pena aplicada a ora apelante foi
coerente com a pratica delituosa, impõe-se manter a sentença atacada em todos
os seus termos, por inexistir nos autos provas capazes de desvincilha a apelante
das imputações a ela remetidas.

No  tocante  a  interceptação  telefônica,  esta  matéria  já  foi
discutida em primeiro grau, de maneira acertada, e que foi capaz de trazer mais
elementos  para  a  condenação,  apesar  dos  fatos  apresentados,  por  si  sós,  já
dispensarem esta provas, que a meu ver não foi considerada pelo magistrado em
sua decisão.

Esse  Tribunal  de  Justiça  já  se  manifestou  acerca  dessas
provas. Senão vejamos:

TRÁFICO  INTERESTADUAL  DE  ENTORPECENTES  E
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.  PRELIMINARES.
ALEGADA  DESFUNDAMNETAÇÃO  DA  DECISÃO  QUE
DETERMINOU  A  INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA,
INADMISSIBILIDADE  DAS  ESCUTAS  TELEFÔNICAS  E
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  POR  APRESENTAÇÃO  DE
PROVAS  ESSENCIAIS  TARDIAMENTE.  REJEIÇÃO.
MÉRITO. ALEGADAS INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA
A  CONDENAÇÃO  DOS  RÉUS  PELOS  CRIMES  CONTRA
ELES  IMPUTADOS.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS.  INTERCEPTAÇÕES  TELEFÔNICAS.
PROVA  TESTEMUNHAL.  TRANSESTADUALIDADE
DEMONSTRADA.  CONDENAÇÃO  DOS  RÉUS  MANTIDAS.
DOSIMETRIA. PENAS. MAJORANTE DO ARTIGO 40, V DA
LEI  11.343/06.  FIXAÇÃO  ACIMA  DO  MÍNIMO  SEM
FUNDAMENTAÇÃO REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. PLEITO DE
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UM DOS RÉUS PELA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ART.
33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INCOMPATIBILIDADE
COM  O  DELITO  DO  ART.  35  DA  LEI.  PRECEDENTES.
PEDIDO PELA SUSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE DO INCISO I DO ART.
44,  DO  CPB.  PROVIMENTO  PARCIAL  DOS  APELOS,
APENAS  PARA  REDUZIR  A  FRAÇÃO  FIXADA  PARA  O
MÍNIMO  PREVISTO  EM  LEI.  1.  "(...)  Rejeita-se  a
preliminar  de  nulidade  de  interceptação  telefônica
quando  a  decisão  judicial  que  autorizou  esse
procedimento  observou  os  requisitos  legais  para  seu
deferimento  (...)"(TJ-DF  -  APR:  20120111823998  DF
0050112-81.2012.8.07.0001,  Relator:  NILSONI  DE
FREITAS,  Data  de  Julgamento:  26/02/2015,  3ª  Turma
Criminal,  Data  de  Publicação:  Publicado  no  DJE  :
10/03/2015).  2.  "(…)  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00091130520108150011,  Câmara
Especializada  Criminal,  Relator  DES  JOAS  DE  BRITO
PEREIRA FILHO , j. Em 15-03-2016). 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS  E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 e 35 DA LEI
Nº  11.343/2006.  CONDENAÇÃO.  APELO  DEFENSIVO.
PRELIMINARES  DE  NULIDADES.  INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.  DESFUNDAMENTAÇÃO  NO  DECISUM.
INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL NOS MOLDES
DO PREVISTOS NA LEI Nº 9.296/96. PERICIA DE VOZ.
PRESCINBILIDADE.  REJEIÇÃO  DAS  PRELIMINARES.
PLEITO  ABSOLUTÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  CONJUNTO
PROBATÓRIO  HARMÔNICO  E  COERENTE.  PROVAS
SUFICIENTES  DA  TRAFICÂNCIA  DE  ENTORPECENTES.
VÍNCULO  PERMANENTE  ENTRE  OS  AGENTES.  A
DEMONSTRAR  A  ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRAFICO.
CONDENAÇÕES  MANTIDAS.  PENA  REDUÇÃO  DA  PENA
BASE.  POSSIBILIDADE.  REDUÇÃO.  APLICAÇÃO  DA
CAUSA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LANTI. CRIME
DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INVIABILIDADE DA
APLICAÇÃO.  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE  POR  RESTRITIVAS  DE  DIREITO.  NÃO
PREENCHIMENTO  DO  ART.  44,  I,  DO  CP.  DELAÇÃO
PREMIADA.  APLICAÇÃO.  INCABÍVEL.  EXTENSÃO  DOS
EFEITOS DA REDUÇÃO DA PENA BASE AOS CORRÉUS.
ART.  580  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.
PROVIMENTO PARCIAL  DO APELO.  A  escuta  telefônica
autorizada  judicialmente  e  realizada  nos  moldes
previstos na Lei nº9.296/96 pode e deve ser aceita como
meio de prova da autoria delitiva, principalmente, em se
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tratando  de  tráfico  de  entorpecentes,  crime  de  difícil
apuração. A Interceptação telefônica, muitas vezes, não
é o único elemento constante nos autos a justificar  a
condenação  de  acusado.  Apesar  de  necessários  os
indícios de autoria e de materialidade para que possa ser
autorizada é também indício para a colheita de demais
provas. (…) (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00011695520138150751,  Câmara  Especializada
Criminal, Relator DES JOAO BENEDITO DA SILVA , j. Em
10-03-2016).

Dessa forma, imutável a sentença ora atacada, por inexistir
fatos que ensejem a absolvição pretendida.

Ante todo o exposto, em harmonia com o parecer da douta
Procuradoria-Geral  de  Justiça,  NEGO  PROVIMENTO  ao  presente  recurso,
mantendo-se a sentença na íntegra. Oficie-se a Vara das Execuções Penais da 5ª
Vara da Comarca de Santa Rita/PB, para início da execução provisória da pena.

É o meu voto.

Presidiu a Sessão de julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, Presidente da Câmara
Criminal  e  Revisor,  dele  participando  também  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Carlos Martins Beltrão Filho (Relator) e José Guedes Cavalcanti
Neto (Juiz de Direito convocado para substituir o Des. Joás de Brito Pereira Filho).

Presente  aos  trabalhos  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor
Amadeus Ferreira Lopes, Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos
14 (quatro) dias do mês de Junho do ano de 2016.

João Pessoa, 16 de Junho de 2016.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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