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GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002292-57.2012.815.0611  -  Juízo da Vara Única  da
Comarca de Mari
RELATOR : O Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
01 APELANTE   : Severina do Ramo dos Santos
ADVOGADO : Adão Soares de Sousa
02 APELANTE : Jaciele da Silva Nascimento
ADVOGADO : Carlos Augusto de Sousa
03 APELANTE : Neuza Francisca da Silva
ADVOGADO : Antônio Rodrigues de Melo (Defensor Público)
APELADO : A Justiça Pública

PRIMEIRA APELAÇÃO CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO FORA
DO  QUINQUÍDIO  LEGAL.  INTEMPESTIVIDADE.  NÃO
CONHECIMENTO.

– O Juízo de prelibação, renovado na instância revisora, permite ao
julgador o reexame do preenchimento dos pressupostos subjetivos e
objetivos dos recursos interpostos.
– Atravessada a apelação fora do quinquídio legal, não há como dela
se  tomar  conhecimento,  ausentes  outras  causas  suspensivas  ou
interruptivas do prazo recursal.

SEGUNDA APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE ABSOLUTA.
ACESSO  À  ÍNTEGRA  DAS  INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS PELA DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO  E  DA  AMPLA  DEFESA.  NÃO
VERIFICAÇÃO.  CONCURSO  MATERIAL  DE  CRIMES.
TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES,  ASSOCIAÇÃO
PARA  O  TRÁFICO  E  CORRUPÇÃO  DE  MENOR.
MATERIALIDADE E AUTORIA  INQUESTIONÁVEIS.
ACERVO  PROBATÓRIO  ROBUSTO  E  CONTUNDENTE.
EXCLUDENTE  DE  CULPABILIDADE.  COAÇÃO  MORAL
IRRESISTÍVEL.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS.  CONDENAÇÃO
INAFASTÁVEL.  CRIME  DE  ASSOCIAÇÃO  CRIMINOSA
PARA O TRÁFICO. ABSORÇÃO PELO TIPO DO ART. 33 DA
LEI 11.343/06. DELITOS AUTÔNOMOS. INAPLICABILIDADE
DA  CONSUNÇÃO.  DOSIMETRIA  DA  PENA.  AVALIAÇÃO
GENÉRICA  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.  OFENSA
AO  PRINCÍPIO  DA  INDIVIDUALIZAÇÃO  DA  PENA.
READEQUAÇÃO. PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI
11.343/2006.  INAPLICABILIDADE.  PROVIMENTO  PARCIAL
DO APELO.

–  As  transcrições  da  interceptação  telefônicas  foram  anexadas  aos



autos logo após a audiência de instrução e antes do oferecimento das
alegações  finais,  possibilitando,  assim,  o  conhecimento  do  seu
conteúdo e a manifestação sobre o mesmo pelos advogados de defesa.
–  Quanto  à  aplicação  do  princípio  da  consunção  entre  o  crime  de
tráfico e de associação, inexiste, no caso, uma relação de crime-meio e
crime-fim, mas figuras autônomas, independentes entre si, que afasta a
absorção do tráfico pela associação, e vice-versa.
– No que concerne à dosimetria da pena, especificamente, quanto aos
delitos dos arts. 33 e 35 da lei de Tóxicos, as justificativas usadas na
fundamentação das circunstâncias judiciais, para agravar a pena-base
foram  praticamente  idênticas,  o  que  caracteriza  a  generalização
repudiada pelo princípio da individualização da pena. Por tais razões,
a pena-base deve cingir-se ao mínimo legal cominado, que é de 05
(cinco) anos para o delito de tráfico de drogas e de 03 (três) anos para
o de associação.

TERCEIRA APELAÇÃO CRIMINAL. CONCURSO MATERIAL
DE  CRIMES.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES,
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO  E  CORRUPÇÃO  DE
MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA
INQUESTIONÁVEIS. ACERVO  PROBATÓRIO  ROBUSTO  E
CONTUNDENTE.  CONDENAÇÃO  INAFASTÁVEL.
DOSIMETRIA  DA  PENA.  AVALIAÇÃO  GENÉRICA  DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
INDIVIDUALIZAÇÃO  DA  PENA.  READEQUAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

– Se é certo que a apelante não foi encontrada na posse de qualquer
entorpecente,  não  faltaram  outras  provas  da  traficância,  como  os
áudios das interceptações telefônicas, que revelavam o comércio direto
da droga pela ré, que também se responsabilizava pela contabilidade
da associação, além dos depoimentos testemunhais, que revelaram que
a recorrente era muito “esperta” e não escondia droga em sua casa
para evitar ser presa em flagrante pela polícia.
–  A prova da traficância não se faz apenas de maneira direta, mas
também por indícios e presunções que devem ser analisados sem
nenhum preconceito, como todo e qualquer elemento de convicção.
Irrelevante também não ter a  ré sido apanhada no exato momento de
fornecimento mercantil da droga a terceiro, mesmo porque a
jurisprudência predominante é no sentido de que para a caracterização
do crime de tráfico de entorpecentes não é, necessariamente, exigível a
prática de atos de comércio, visto  que  o delito, por sua própria
natureza é cometido na clandestinidade, bastando os veementes
indícios existentes nos autos para ser inadmissível a postulada
absolvição.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes
autos acima identificados.

ACORDA a  Egrégia  Câmara  Criminal  do  Colendo
Tribunal  de Justiça  do Estado da Paraíba,  à  unanimidade,  em não conhecer o
apelo interposto por SEVERINA DO RAMO SANTOS, pela intempestividade, e
dar provimento parcial aos recursos de JACIELE DA SILVA NASCIMENTO e
NEUZA FRANCISCA DA SILVA para, reduzir as penas para 10 anos de reclusão,
mantido o regime fechado, nos termos do voto relator. Oficie-se.

RELATÓRIO

Perante o Juízo da Vara única da Comarca de Mari, o Ministério



Público ofereceu denúncia em face de Severina do Ramo dos Santos,  vulgo “Biu”,
Jaciele da Silva Nascimento, a “Veinha” e Neuza Francisca da Silva, conhecida como
“Neuza”, pela prática das condutas tipificadas nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 c/
art. 244 – B do Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c art. 69, do Código Penal.

Narra a peça vestibular que, no dia 22/08/2012, policiais civis
receberam informações acerca da existência de um ponto de vendas de drogas ilícitas na
casa da ré Jaciele da Silva. Tendo se dirigido para o local, lá encontraram 42 (quarenta e
dois) tabletes de maconha e 41 (quarenta e uma) pedras de cocaína, já embaladas para
comercialização, além de um comprovante de depósito datado de 17/08/2012, no valor
de R$ 700,00 (setecentos reais), em favor de Jaciele.

Na ocasião,  Jaciele informou que não comercializava a droga
sozinha, mas que Severina do Ramo lhe auxiliava, tendo a guarnição se dirigido até a
residência desta, onde foram encontrados mais 48 (quarenta e oito) tabletes pequenos e
01 (um) tablete maior, demandando corte, de maconha e 60 (sessenta) pedras de crack.
Na oportunidade, ambas as flagranteadas informaram que compravam a droga de Neuza
da Silva.

Informa a peça acusatória, ainda, que na residência de Jaciele os
milicianos se depararam com os menores Jaison Alves dos Santos, Leonardo Martins de
Freitas e Maria da Guia Bandeira do Nascimento, que serviam de “aviõezinhos” e de
“mulas” na comercialização dos tóxicos, sendo a maconha vendida a R$2,00 (dois reais)
o papelote e o crack a R$ 5,00 (cinco reais), em troca de alimentação e hospedagem.
Apurou-se também, durante as investigações, que as três acusadas formavam associação
criminosa  estável,  com atividades  pré-definidas,  voltada  à  prática  da  traficância  na
cidade de Mari.

Recebida a denúncia em 06/08/2013 (fl. 140), os rés foram
regularmente citadas e  designada data para a realização de audiência de instrução e
julgamento, a qual foi cindida em três atos. No primeiro, colheu-se o depoimento do
declarante Jaison Alves dos Santos (fls. 155/156); no segundo, foram ouvidas as demais
testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação (fls. 183/190). Por último, foram as
rés interrogadas, por meio de mídia audiovisual encartada à fl. 195.

Finda a instrução processual, as denunciadas foram condenadas
pelos crimes de tráfico de entorpecente, associação para tráfico e corrupção de menores,
nos termos da denúncia., tendo-lhes sido imputada a pena total de 11 (onze) anos e 06
(seis) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, para cada uma, resultante a pena
do concurso material de crimes (fls.276/295).

Inconformadas, as rés interpuseram apelações criminais,
Severina à fl. 322, Jaciele à fl. 319 e Neuza à fl. 316. 

Nas  razões  recursais  de  fls.  323/333,  Severina  requer  a
desclassificação do crime de tráfico para o de uso, além da absolvição pelo crime de
corrupção de menores, por ausência de provas. Subsidiariamente requer a revisão da
dosimetria  da pena,  alegando-a exacerbada,  principalmente diante da fundamentação
genérica das circunstâncias judiciais.

Já Jaciele, segunda apelante, apresentou suas razões recursais às
fls. 364/369. Arguiu, preliminarmente, a nulidade processual, em virtude da ausência de



contraditório e ampla defesa, por ter sido obstado à defesa o acesso ao conteúdo integral
das interceptações telefônicas deferidas judicialmente. No mérito, invocou excludente
de culpabilidade, por coação moral irresistível quanto ao crime de tráfico e associação.
Aduz inexistir prova quanto ao tipo do art. 244-B do ECA, requerendo sua absolvição.
Requer a aplicação do princípio da consunção com relação ao delito do art. 34 da lei nº
11.343/06, pela impossibilidade de concurso material entre o crime-meio e o crime-fim
e a revisão da dosimetria da pena, a seu ver, exagerada. Por fim, pede a revogação da
prisão  preventiva,  em  vista  do  não  cabimento  da  mesma  por  ausência  dos  seus
requisitos.

A terceira apelante, Neuza, apresentou suas razões recursais às
fls. 418/420, requerendo, em síntese, a absolvição pelo tipo do art. 33 da lei de Tóxicos,
por ausência de prova da traficância.

Em contrarrazões, o Parquet rebateu  todos os argumentos
defensivos explanados  nas  três  apelações  e pugnou pela manutenção do decisum
recorrido (fls. 276/295).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do insigne Dr.
José Roseno Neto – Procurador de Justiça –, manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso interposto por  Severina do Ramo,  face  a  intempestividade,  pelo provimento
parcial do recurso interposto por Neuza, para absolvê-la dos delitos do art. 33 da lei nº
11.343/06 e 244-B do ECA, por ausência de provas, e pelo desprovimento do recurso
interposto por Jaciele (fls. 454/463).

É o relatório. 

VOTO: 

Conheço dos recursos, porque presentes os pressupostos para a
sua admissão.

Por  uma  questão  de  técnica  processual,  passo  à  análise  da
preliminar ventilada pela segunda apelante, por dizer respeito a questão de validade do
processo.

1. QUESTÕES PRELIMINARES:

1.1.  DA  INTEMPESTIVIDADE  DO  RECURSO
INTERPOSTO POR SEVERINA DO RAMO.

O juízo de prelibação exercido nesta instância revisora permite
ao  julgador  a  realização  de  novo  exame  de  admissibilidade  recursal,  ou  seja,  a
averiguação da presença dos pressupostos subjetivos e objetivos dos recursos para os
seus necessários conhecimentos.

Nesse diapasão, forçoso reconhecer que, embora o juízo  a quo
tenha  reconhecido  a  tempestividade  e,  assim,  recebido  a  apelação  interposta  por
Severina do Ramo, o recurso foi oferecido a destempo, fora do quinquídio legal.

É  que  intimados  o  advogado  (03/02/2014,  fl.  299)  e  a  ré,
pessoalmente, apenas em 13/02/2014, o recurso, que deveria ter sido atravessado até o



dia  18/02/2014  (fls.  356/357),  só  foi  interposto  em 19/02,  fora,  portanto  do  lustro
previsto na lei processual penal.

Com  efeito,  não  foi  verificada  nenhuma  causa  obstativa  do
prazo recursal, que prorrogasse o termo final para a interposição do recurso cabível.

Dessa  forma,  não  conheço  da  apelação,  ante  a  sua  flagrante
intempestividade.

1.2.  DA  ARGUIÇÃO  DE  NULIDADE  ABSOLUTA:
AUSÊNCIA  DE  CONTRADITÓRIO  E  AMPLA  DEFESA  QUANTO  AO
CONTEÚDO DO ÁUDIO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.

A defesa da apelante Jaciele levanta a referida preliminar sob
alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista não ter tido acesso
aos áudios das interceptações telefônicas.

Verificando os autos, contudo, observo pelas certidões exaradas
que as transcrições da interceptação telefônicas foram anexadas aos autos logo após a
audiência  de  instrução e  antes  do  oferecimento  das  alegações  finais,  possibilitando,
assim,  o  conhecimento  do  seu  conteúdo  e  a  manifestação  sobre  o  mesmo  pelos
advogados de defesa.

Ademais,  observo  que  a  decisão  proferida  não  se  baseou
unicamente nos fatos  descortinados pela  quebra do sigilo  telefônico,  mas em outras
provas  constantes  dos  autos,  como  o  auto  de  apreensão  e  apresentação,  laudo
toxicológico e provas testemunhais. Ademais, observo que à defesa foi conferida ampla
liberdade para produção da contra-prova, não tendo, contudo logrado o convencimento
a um juízo absolutório.

Por fim, a ampla jurisprudência dos tribunais pátrios é assente
em exigir, mesmo em se tratando de nulidade absoluta, a prova do efetivo prejuízo para
a defesa, o que de fato não ficou demonstrado nesses autos. Pelo contrário, os demais
elementos  colhidos  nos  autos  denotam  que  o  édito  condenatório  se  aperfeiçoaria
independentemente da prova impugnada. Conforme.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO
DE  REVOGAÇÃO  DA  PRISÃO  PREVENTIVA.  ALEGAÇÃO  DE
PREJUÍZO  COM  A  FALTA  DE  ACESSO  A  CD  COM
INTERCEPTAÇÕES  TELEFÔNICAS.  1.  O  impetrante  postula  a
concessão da ordem, alegando a existência de nulidade, em razão da
impossibilidade de acesso ao conteúdo de CD que contém os registros
de  interceptação  telefônica.  Alega  cerceamento  de  defesa  e,  por  tal
motivo, dever ser concedida a liberdade aos pacientes. 2. Primeiramente,
fica impossibilitada a análise da legalidade da prisão em razão da falta de
juntada da decisão que determinou a segregação. De qualquer maneira, a
nulidade  alegada não dá sustentáculo,  por si  só,  para  determinar a
liberdade  provisória.  Inobstante,  não  se  comprova,  pelos  elementos
juntados,  a  existência  de  prejuízo. ORDEM  DENEGADA.  (Habeas
Corpus Nº 70053602660, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do
RS,  Relator:  Julio  Cesar  Finger,  Julgado em 27/03/2013)  (TJ-RS -  HC:
70053602660  RS,  Relator:  Julio  Cesar  Finger,  Data  de  Julgamento:
27/03/2013,   Primeira  Câmara  Criminal,  Data  de  Publicação:  Diário  da
Justiça do dia 09/04/2013)



PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  OPERAÇÃO  CASTELO.
ASSOCIAÇÃO  PARA  FINS  DE  TRÁFICO  DE  DROGAS.
COMPETÊNCIA  FEDERAL.  TRANSNACIONALIDADE  PRESENTE.
INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.  INEXISTÊNCIA.  INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DE VOZ. FALTA DE
ACESSO  A  AUTOS  DESMEMBRADOS.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  INOCORRÊNCIA.  TESTEMUNHOS  DOS  POLICIAIS.
VALIDADE.  ANIMUS  ASSOCIATIVO.  AUTORIA.  PROVAS
INSUFICIENTES  QUANTO  ÀS  APELADAS.  PENAS.  MAJORANTE
PREVISTA  NO  ART.  40,  I,  DA  LEI  11.343/06.  PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA.  1.  Demonstrada,  especialmente  pelas  interceptações
telefônicas, a importação da droga do Paraguai e da Bolívia pelos líderes da
associação criminosa que em tese os acusados integravam, não há falar em
incompetência da Justiça Federal. 2. Eventual inépcia da denúncia só pode
ser  acolhida  quando  demonstrada  inequívoca  deficiência  a  impedir  a
compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à defesa do acusado, ou na
ocorrência de qualquer das situações apontadas no art. 395 do CPP, o que
não se verifica no caso. 3. Assentado na jurisprudência que é prescindível a
perícia  de  voz  para  identificar  os  interlocutores  das  ligações  quando  se
identificam pelos nomes ou apelidos, como observado nos autos. Mesmo
que assim não fosse,  no caso,  há minucioso trabalho de investigação da
Polícia  Federal,  que  se  desenvolveu  por  meses,  tudo  servindo  para
confirmar  a  identidade  dos  agentes  4.  A garantia  do  contraditório  em
relação  às  interceptações  telefônicas  é  satisfeita  pela  sua  ampla
impugnabilidade em juízo, o que inclui a possibilidade de apresentação
de contra-prova, no que não diligenciaram os acusados. 5. Alegação de
cerceamento de defesa pelo indeferimento de acesso aos demais processos
relacionados à Operação Castelo que não se sustenta, porquanto a sentença
fundou-se  nas  interceptações  telefônicas  e  testemunhos  colhidos  nestes
autos,  elementos a  que  a  defesa  teve  pleno  acesso.  6.  O testemunho de
policiais  não pode ser  desqualificado só pelo fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal, uma vez que o
simples fato de serem policiais não comprova o interesse na condenação e,
de conseqüência, a sua suspeição. 7. Inexistindo uma cadeia indiciária mais
consistente  em relação  às  apeladas,  deve  ser  mantida  sua  absolvição.  8.
Vínculo associativo estável voltado ao tráfico de drogas demonstrado em
relação aos cinco apelantes,  em especial  pelas  interceptações telefônicas,
ligação  com  codenunciados  definitivamente  condenados  pelos  crimes
previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, testemunhos, inconsistências
em  seus  depoimentos,  além  de  pela  confissão  extrajudicial  do  primeiro
acusado. 8. Majorante inscrita no art. 40, I, da Lei 11.343/06 afastada para o
segundo, terceira e quarta acusadas, porquanto suas condutas mostram-se
afastada da linha causal  da importação.  9.  Prestação pecuniária  reduzida
para  o  primeiro,  segunda,  terceira  e  quarta  acusadas,  atendendo  às
circunstâncias  do  crime  e  à  sua  situação  financeira.   (TRF-4  -  ACR:
50001873220104047110  RS  5000187-32.2010.404.7110,  Relator:
SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 01/09/2015,  SÉTIMA
TURMA, Data de Publicação: D.E. 02/09/2015)

CRIMINAL.  HC.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.  ASSOCIAÇÃO
PARA O  TRÁFICO.  NULIDADE.  INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA.
INEXISTÊNCIA DE  ACESSO  DA DEFESA ÀS  GRAVAÇÕES.  NÃO
MANIFESTAÇÃO ACERCA DO LAUDO. DILIGÊNCIA REALIZADA
DURANTE  O  INQUÉRITO  POLICIAL.  PEÇA  MERAMENTE
INFORMATIVA.  PRINCÍPIO  DA  AMPLA  DEFESA  QUE  NÃO  SE
APLICA  À  FASE  INQUISITORIAL.  AUSÊNCIA  DE  PREJUÍZOS.
CONDENAÇÃO  BASEADA  EM  OUTROS  ELEMENTOS  DO
CONJUNTO PROBATÓRIO.  RÉU NÃO SUBMETIDO A EXAME DE
SANIDADE  MENTAL.  CARÊNCIA  DE  JUSTIFICATIVA  PARA  A
REALIZAÇÃO  DA  PERÍCIA.  FALTA  DE  PEDIDO  DA  DEFESA.
MATÉRIA  PRECLUSA.  COLIDÊNCIA  DE  DEFESAS.  NÃO
OCORRÊNCIA.  PATRONO  DILIGENTE.  TESE  CONVERGENTE  À



ABSOLVIÇÃO DOS CO-RÉUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I.  A interceptação  telefônica é
feita sob segredo de justiça, sendo que a falta de acesso às gravações ou de
manifestação  da  defesa  sobre  o  respectivo  laudo  não  geram  qualquer
nulidade, pois tal diligência foi realizada durante o inquérito policial, o qual
constitui peça meramente informativa, que serve de base para a propositura
da ação penal. II. Qualquer vício porventura existente na fase inquisitorial
não tem o condão de invalidar o feito já instaurado, tampouco ação penal já
transitada em julgado, como a presente. Precedentes. III. Apesar de a Lei n.º
9.296/96  não  prever  a  necessidade  de  intimação  da  defesa  para  se
manifestar  acerca  do  laudo  das  gravações  telefônicas,  é  certo  que  o
princípio  da  ampla  defesa  não  se  aplica  na  fase  inquisitorial,  a  qual
prescinde  de  contraditório,  pois  é  mero  procedimento  administrativo  de
investigação. IV.  Evidenciado que a condenação não se fundou apenas
no  resultado  obtido  por  meio  da  apontada  escuta,  mas  em  vasto
material  probatório,  constituído  pela  droga  apreendida,  com  o
respectivo laudo, pela campana realizada pelos policiais, bem como pelo
depoimento das testemunhas, não resta comprovado qualquer prejuízo
à defesa. […] (STJ -  HC: 64430 DF 2006/0175482-4, Relator:  Ministro
GILSON DIPP, Data de Julgamento: 10/05/2007,  T5 - QUINTA TURMA,
Data de Publicação: DJ 18.06.2007 p. 281)

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE.  TRÁFICO  DE  DROGAS.  LEI  N.  11.343/2006.
INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA.  LEI  N.  9.296/1996.  DECISÃO
JUDICIAL  FUNDAMENTADA.  MÍDIAS  COM  AS  GRAVAÇÕES
TELEFÔNICAS À DISPOSIÇÃO DAS PARTES. DEVIDO PROCESSO
LEGAL,  CONTRADITÓRIO  E  AMPLA  DEFESA.  GARANTIA
RESPEITADA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TIPIFICAÇÃO DO
DELITO  PREVISTO  NO  ART.  35  DA  LEI  N.  11.343/2006.
INEXIGÊNCIA  DE  TEMPO  DE  DURABILIDADE  DESTA
ASSOCIAÇÃO.  PAS  DE  NULLITÉ  SANS  GRIEF.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE.  REVOLVIMENTO  FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211/STJ.  VIOLAÇÃO  DE  DISPOSITIVO  DA  CONSTITUIÇÃO  DA
REPÚBLICA. STF. 1. A violação de preceitos, dispositivos ou princípios
constitucionais revela-se quaestio afeta à competência do Supremo Tribunal
Federal, provocado pela via do extraordinário; motivo pelo qual não se pode
conhecer do recurso especial nesse aspecto, em função do disposto no art.
105, III, da Constituição Federal. 2. Não há nulidade a ser conhecida na
juntada tardia das transcrições das interceptações telefônicas, visto que
foram  incorporadas  aos  autos  antes  da  abertura  de  prazo  para  as
alegações finais, possibilitando à defesa o amplo acesso, a fim de refutá-
las, antes da prolação da decisão condenatória, o que garantiu o pleno
exercício  do  contraditório,  notadamente  se  não  apontado  nenhum
prejuízo efetivo.  3. A alegação de falta de provas acerca da condenação
pela associação para o tráfico de drogas atrai, na via especial, o óbice da
Súmula 7/STJ. 4. Ausência de prequestionamento (Súmula 211/STJ). 5. O
agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na
insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão
agravada. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1416858
PB 2013/0369831-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data
de Julgamento: 02/06/2015,  T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 15/06/2015)

Destarte, afasto a preliminar.

2. DO MÉRITO

2.1. APELAÇÃO INTERPOSTA POR JACIELE DA SILVA
NASCIMENTO.



Conforme  se  evidenciou  das  provas  colhidas  na  instrução
processual,  Severina  e  Jaciele  ocupavam,  na  associação  criminosa,  o  papel  de
revendedoras  dos  entorpecentes.  A  polícia  chegou  às  mesmas  graças  a  uma
interceptação  telefônica,  que  revelou  a  existência  da  organização  para  fins  de
traficância. Jaciele recebia ordens diretas de José Idelbrando (apontado como o chefe da
facção), que cuidava de entregar a droga a esta e a Severina.

Transcrevo, por oportuno, os depoimentos dos policiais ouvidos
em Juízo:

“[...]  que  participou  da  diligência  que  culminou  com  a  prisão  das  duas
primeiras denunciadas; que foi solicitado para apoiar os policiais locais, os
quais receberam informação de que havia o funcionamento de uma boca de
fumo  na  casa  da  primeira  denunciada;  que  realizou  a  diligência  com  os
policiais e, ao chegar na casa de Veinha verificou a procedência da denúncia;
que foi  apreendida certa quantidade de maconha e crack na residência de
Veinha; que havia mais de 40 papelotes prontos para a comercialização; […]
que Veinha também afirmou que havia droga na casa de BIU e, ao chegarem
no referido local, foi apreendida mais droga, maconha e crack; que a droga
estava  embalada,  pronta  para  comercialização,  contudo também havia  um
tablete  grande  ainda  a  ser  cortado;  que as  duas  primeiras  denunciadas
afirmam que ainda existiam drogas  com Neuza e Raiane,  esta última
menor de  idade[...]”.  Beethoven  Rotterdan  Daudt  Gomes  e  Silva,  fls.
183/184.

“[...]  que,  na  época  dos  fatos,  era  delegado  desta  cidade;  que  diante  da
constatação  da  existência  de  uma organização  criminosa  ligada  ao  tráfico
ilícito  de  entorpecente  existente  nesta  cidade  passou  a  presidir  as
investigações  no  afã  de  identificar  os  integrantes  do  referido  grupo;  que
houve  uma  medida  cautelar  de  interceptação  telefônica  e  o  setor  de
inteligência  passava,  em tempo real,  todas  as  informações  necessárias  ao
êxito das investigações e, semanalmente, enviava os relatórios das ligações;
que foi informado pelo serviço de inteligência que havia chegado drogas na
residência de Jaciele e de Severina, as quais estavam providenciando a venda
do entorpecente; […] que os policiais encontraram na residência de Jaciele e
Severina  certa  quantidade  de  drogas,  as  quais  estavam  embaladas  em
pequenos  sacos  plásticos,  prontas  para  comercialização;  que  as  duas
primeiras denunciadas afirmaram que as drogas que foram apreendidas em
suas  residências  foram  repassadas  por  Neuza;  […]  que  através  do
monitoramento telefônico restou evidenciado que as três denunciadas faziam
parte da organização criminosa existente nesta cidade, ligado ao tráfico de
drogas,  supostamente  liderada  por  José  Hidelbrando  e  Eduardo  Otávio,
conhecido  como  'Suru';  […]  que  Jaciele  recebia  ordens  diretas  de  José
Hidelbrando e comercializava drogas, que eram entregues em sua residência;
[…] que Jaciele contava com a ajuda de Severina para vender drogas; que
Severina  já  recebia  ordens  de  Jaciele;  que  para  se  eximir  se  sua
responsabilidade, Jaciele e Severina se utilizavam da ajuda de menores, os
quais serviam de aviõezinhos para efetuar a venda propriamente dita; […]
que  Neuza,  além  de  ser  uma  das  responsáveis  pela  venda  da  droga  da
organização criminosa, era tesoureira, fazia vários depósitos, transferências e
arrecadava  o  dinheiro  dos  traficantes  para  depositar  nessas  contas;  que
inclusive  se  recorda  perfeitamente  que  existe  uma  passagem  das
interceptações telefônicas que Neuza recebe orientações do seu chefe José
Hidelbrando,  o  qual  informa  Neuza  para  não  deixar  drogas  nem  objetos
ilícitos no interior da residência, dizendo, ainda, que os policiais só poderiam
adentrar sua residência com mandado de busca e apreensão; [...]”. Reinaldo
Nóbrega de Almeida Júnior, fls. 185/186.

Da interceptação telefônica também colheu-se vários diálogos



em que Severina conversa com Mago Bizoga, um dos vulgos de José Hidelbrando, a
exemplo do áudio colhido em 17/08/2012, às 16:23:55, fls. 109/110, autos cautelares:

SEVERINA presta conta do tráfico de drogas;
MAGO manda deixar droga na casa da VÉIA (Jaciele), do STILL e do
POLI;
SEVERINA pergunta se a VÉIA vai parar, vai dar um tempo;
MAGO diz que ela vai parar, vai dar um tempo na casa da mãe dela, e que
agora vai ficar só a rua da palha. Diz ainda que VÉIA vai parar não é por
causa dos 'HOMI' (polícia) não, mas sim por medo de um ataque dos 'bichos'
(inimigos do tráfico), que pode ser na casa da VÉIA ou na rua da palha e não
tem como botar 5 ou 6 homens armados lá por causa da presença da polícia, e
é uma casa cheia de criança. E avisa que se alguém vier mexer em suas bocas
ele invade Sapé, que já está sabendo que as únicas bocas que não são da
'OKAIDA' são a Vargem do Rato e o Brega.
SEVERINA diz que a MULHER DO PADRE foi quem apontou a casa da
VEIA.
MAGO ameaça a MULHER DO PADRE e VILMA e diz que se vierem para
a rua da palha vão encontrar 4 ou 5 homens armados. Diz ainda que está
esperando uma 12 e duas pistolas que estão em GALALAU e ainda vai ligar
para DANIELE para liberar outro revólver que está com ela.
OBS: eles chamam a droga de 'galega' ou 'morena'.

A apelante  invocou  excludente  de  culpabilidade,  por  coação
moral irresistível quanto ao crime de tráfico e associação, pois teria sido obrigada a
guardar as drogas em sua residência, sob risco de vida, sua e de seus filhos.

Ocorre  que  o  alegado  não  se  sustenta  por  qualquer  meio  de
prova.  Antes,  os  autos  de  apreensão  e  apresentação  de  drogas,  fls.  16,  autos  de
constatação, fls. 30/32, bem como os depoimentos colhidos durante o inquérito, além
dos áudios captados nas interceptações telefônicas revelam que Jaciele, mais conhecida
no submundo do tráfico  por  “Veinha”  ou  “Veia”,  comandava uma “boca  de  fumo”
localizada no Loteamento Maria do Amor Divino, onde foram apreendidos 42 tabletes
de maconha e 41 pedras de crack, já prontas para venda e consumo.

Destaco  que  não  há  provas  testemunhais  ou  mesmo  das
interceptações telefônicas que revelem ter agido a apelante sob coação moral, muito
menos irresistível. Antes, em vários trechos das interceptações, “Mago Bizoga”, como é
chamado Idelbrando, afirma para diversos interlocutores que “Véia” (Jaciele) daria um
tempo  da  traficância  por  causa  dos  “bichos”  (inimigos  do  tráfico),  revelando  ser
impossível  protegê-la  com seus  homens  armados  em razão  da  presença  da  polícia,
naquela região, além de ser uma casa cheia de crianças. (fls. 239, 281, vol. I,  autos
cautelares).

“Véia”  ainda  é  citada  como a  delatora  de  Severina  e  Neuza,
conforme fls. 249, o que de fato aconteceu, conforme depoimentos dos policiais ouvidos
em juízo, fls. 183/186, transcritos anteriormente.

Destarte, não há como se afastar o elo de culpabilidade existente
entre a conduta e os tipos penais, pois inarredável a prática de atos de mercancia ilícita
de entorpecentes, bem como o dolo associativo, estável e não eventual.

Quanto  à  alegação  de  que  não  há  provas  de  que  a  apelante
aliciava menores  como “aviõezinhos” e  “mulas”,  simplesmente pelo fato de que  os
menores  não  a  reconheceram em juízo,  cumpre  registrar  que  extrajudicialmente  os



mesmos confirmaram suas participações nos delitos com riqueza de detalhes, afirmando
que  o  faziam  em  troca  de  dinheiro  e  alimentação,  o  que  foi  confirmado  pelas
testemunhas de acusação.

Eis  o  teor  dos  depoimentos  prestados  após  a  apreensão  dos
menores:

“[...] que há cerca de vinte dias começou a vender drogas, maconha e crack,
para pessoa conhecida por VEINHA; […] que recebia a quantia de R$ 30,00
por semana pelo 'serviço'; que pegava a droga na própria casa de VEINHA e
a  levava  para  a  rua  da  Palha,  onde a  vendia  para  os  'boy';  que  além do
declarante  outro  menor  de  nome  JAILSON  também  vendia  droga  para
VEINHA; que estava presente no momento em que foi encontrada droga na
casa de VEINHA; [...]”. Leonardo Martins de Freitas, fl. 17.

“[...] que reside na casa de VEINHA já há cerca de um mês; que já há quinze
dias  estava  auxiliando  VEINHA  na  venda  de  drogas,  sendo  sua
responsabilidade a tarefa de levar os compradores até a casa dela para que lá
adquirissem a mercadoria; […] que sua remuneração era apenas alimentação
e hospedagem fornecida por VEINHA; [...]”.  Jailson Alves dos Santos, fl.
18.

Destarte, é comezinha a mudança do depoimento na fase judicial
para livrar o réu de uma condenação, contudo a nova versão apresentada só assume
relevância  para  o  convencimento  do  magistrado  se  corroborada  com  os  demais
elementos de prova constantes dos autos, o que não aconteceu na espécie.

Quanto à aplicação do princípio da consunção entre o crime de
tráfico e de associação, inexiste, no caso, uma relação de crime-meio e crime-fim, mas
figuras  autônomas,  independentes  entre  si,  que  afasta  a  absorção  do  tráfico  pela
associação, e vice-versa, conforme:

CRIMINAL.  HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES  E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM
JULGADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APROFUNDADA INCURSÃO
PROBATÓRIA.  VIA  ELEITA  INADEQUADA.  ART.  35  DA  LEI  Nº
11.343/06.  CONSUNÇÃO PELO DELITO DO ART. 33,  CAPUT, DO
MESMO DIPLOMA. CRIMES AUTÔNOMOS. ASSOCIAÇÃO PARA
O  TRÁFICO.  ALEGAÇÃO  DE  INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.  VIA
INADEQUADA.  REINCIDÊNCIA.  MATÉRIA  NÃO  EXAMINADA.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.  NEGATIVA DE  AUTORIA.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO  DEMONSTRADO.  ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
I - O pedido de absolvição quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei de
Drogas  não  pode  ser  examinado  nessa  Corte,  uma vez  que  o  exame da
ausência  de  provas  quanto  à  habitualidade  da  empreitada  criminosa
necessitaria de aprofundado incursionamento no contexto fático dos autos, o
que é vedado na via eleita.
II - Os delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas são crimes
autônomos, cujas penas são fixadas e calculadas de forma separada.
III - O pleito de absolvição pelo delito de associação para o tráfico demanda
revolvimento da matéria fático-probatória, incabível na via eleita.
IV - A legalidade da decisão que afastou a reincidência não foi examinada
pelo  colegiado  do  Tribunal  a  quo,  de  modo que  não  pode ser  objeto  de
análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
V - Se o réu nega a autoria delitiva, não há como reduzir a sanção por força
da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código
Penal. Precedentes.



VI. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.
(HC 200.996/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado
em 16/08/2012, DJe 22/08/2012)

Registro que o crime descortinado no art. 35 exige o mínimo de
dois agentes,  devendo agir  com ânimo associativo,  com estabilidade e  permanência.
Nesse sentido, diga-se com o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
NARCOTRÁFICO.  WRIT  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.
DESVIRTUAMENTO. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI N.
11.343/2006.  ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  ESTABILIDADE  E
PERMANÊNCIA  DA  ASSOCIAÇÃO.  MANIFESTO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. 1. O Superior
Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema,
também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não
admitindo que o remédio constitucional  seja utilizado em substituição ao
recurso  ou  ação  cabível,  ressalvadas  as  situações  em  que,  à  vista  da
flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade
do(a) paciente,  seja cogente a concessão,  de  ofício,  da ordem de  habeas
corpus. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento
no sentido de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no artigo
35  da  Lei  n.  11.343/2006,  é  necessária  a  demonstração  concreta  da
estabilidade e da permanência da associação criminosa. 3. No caso, tendo a
Corte  estadual  apontado  a  existência  de  elementos  concretos  que
efetivamente  demonstram  a  estabilidade  e  a  permanência  da  associação
criminosa  da  qual  o  paciente  era  integrante,  mostra-se  inviável  a  sua
absolvição em relação ao delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas,
como pretendido. 4. Qualquer outra solução que não a adotada pelo tribunal
de  origem  implicaria  o  revolvimento  do  material  fático-probatório
amealhado aos autos, providência que, consoante cediço, é vedada na via
estreita  do  habeas  corpus.  5.  Habeas  corpus  não  conhecido.  (STJ,  HC
235.871/RJ,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA TURMA,
julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014)

No caso  dos  autos,  é  latente  o  vínculo  associativo  estável  e
permanente existente entre as rés.

Restam demonstradas, portanto, a autoria e a materialidade dos
crimes previsto nos artigos 33 e 35, da Lei de Drogas, bem como do art. 244-B do ECA,
de modo que a condenação é medida que se impõe.

Registre-se, por fim, que a condenação pelo crime de associação
ao tráfico impede a diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito: 

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES.
ASSOCIAÇÃO  PARA O  TRÁFICO.  CONDENAÇÃO.  AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE  MANIFESTA.  ACÓRDÃO  DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO
estável e ORGANIZADA PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º
DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO
PARA  O  TRÁFICO.  IMPOSSIBILIDADE.  NÃO  PREENCHIMENTO
DOS  REQUISITOS  LEGAIS.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.
AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR  RESTRITIVA  DE  DIREITOS.  REGIME  ABERTO.
IMPOSSIBILIDADE.  PENA  SUPERIOR  A  QUATRO  ANOS.  NÃO
CONHECIMENTO. 1. Não há falar em ausência de fundamentação idônea



para a condenação pelo delito de associação para o tráfico, haja vista que
as instâncias de origem concluíram, com base em elementos concretos, que
restou comprovada a existência de associação estável e organizada para a
prática  do  tráfico  de  entorpecentes.  Para se chegar  a conclusão diversa
seria  necessário  o  exame  do  conjunto-fático  probatório,  providência
incabível em sede de habeas corpus. 2.  Não se aplica a causa especial de
diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 ao
réu também condenado pelo crime de associação pra o tráfico de drogas,
tipificado no artigo 35 da mesma lei. Precedentes. 3. A substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos submete-se à regência do
art.  44 do Código Penal,  segundo o qual só faz jus ao benefício legal o
condenado a pena inferior a 4 anos. In casu, tendo a reprimenda final do
paciente  alcançado  8  anos  de  reclusão,  não  é  possível  a  pretendida
substituição. 4. Pelo mesmo raciocínio, também é inviável a concessão do
regime  aberto.  5.  Habeas  corpus  não  conhecido.  (HC  272.064/SP,  Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 10/03/2015, DJe 16/03/2015) g.n.

Por fim, quanto à dosimetria da pena, a apelante sustenta que a
pena-base foi exacerbada. Verbera que as circunstâncias judiciais foram justificadas a
partir do próprio tipo penal e não com base na conduta da agente e suas circunstâncias.

Antes  de  examinar  a  pena  imposta,  registro  que,  embora  na
sentença a magistrada tenha se referido ao crime do art. 34, da Lei nº 11.343/06, como o
de associação criminosa, por ocasião da dosimetria da pena, não há que se falar em
nulidade,  vez  que  hipótese  de  evidente  erro  material,  dada  a  fundamentação  da
condenação nas elementares do tipo do art. 35 do mesmo diploma.

Com relação ao mérito das alegações, vê-se que merece parcial
provimento. Especificamente, quanto aos delitos dos arts. 33 e 35 da lei de Tóxicos, as
justificativas usadas na fundamentação das circunstâncias judiciais, para agravar a pena-
base foram praticamente idênticas,  o  que caracteriza a generalização repudiada pelo
princípio da individualização da pena. Por tais razões, a pena-base deve cingir-se ao
mínimo legal cominado, que é de 05 (cinco) anos para o delito de tráfico de drogas e de
03 (três) anos para o de associação.

Remanesce incólume, entretanto, a dosimetria da pena do crime
do art. 244-B, do ECA (Corrupção de menores), posto que justificada no caso concreto,
tal como a aplicação do concurso material de crimes, diante da autonomia dos delitos
em comento.

Destarte, a reprimenda imposta passa a ser de 10 (dez) anos de
reclusão. Mantido o regime fechado, por força do art. 33, §2º, “a”, CP.

2.2.  APELAÇÃO  INTERPOSTA  POR  NEUZA
FRANCISCA DA SILVA.

A defesa de Neuza afirma que inexiste nos autos provas quanto
ao  ânimo  de  comercializar  drogas,  vez  que  as  drogas  encontradas  com  as  outras
acusadas não se destinavam à mercancia,  tampouco foi a ré encontrada na posse de
qualquer entorpecente.

Não obstante, se é certo que a apelante não foi encontrada na
posse de  qualquer  entorpecente,  não faltaram outras  provas  da traficância,  como os
áudios das interceptações telefônicas, que revelavam o comércio direto da droga pela ré,



que  também  se  responsabilizava  pela  contabilidade  da  associação,  além  dos
depoimentos testemunhais, que revelaram que a recorrente era muito “esperta” e não
escondia droga em sua casa para evitar ser presa em flagrante pela polícia.

Outrossim,  as  demais  apelantes  e  corrés  afirmaram  que  as
drogas  encontradas  em  suas  residências  eram  repassadas  por  Neuza,  o  que  é
corroborado pelas interceptações telefônicas, consoante trechos ora transcritos:

“NEUZA diz que cortou a droga para GALALAU e TÃO.
MAGO diz que mandou CAVERNADO deixar 100 em SEVERINA, que iria
deixar em sua casa e PAINHA iria pegar esse dinheiro;
NEUZA diz  que  vai  mandar  seu  filho  pegar  esse  dinheiro  na  casa  de
SEVERINA.[...]”. Data da chamada: 22/08/2012, às 09:45:44, fls. 247/248.

“NEUZA pergunta se MAGO falou com DE MENOR.
MAGO diz que não.
NEUZA diz que de menor mandou uma mensagem para ela pedindo
uma 50 da galega, uma 100 da preta e que está com 1000 para dá-lo.
MAGO diz que ele ainda não lhe pagou.
NEUZA fala que ele está com 1000 para lhe dar. E comenta que foi ouvida e
que não falou nada, e pede R$600 ao MAGO para dar ao advogado, para este
entregar  ao Delegado.  E cita seu depoimento:  'que conhece as  pessoas de
VEINHA e  SEVERINA...”.  Diz  ainda  que  o  Delegado  perguntou  se  ela
conhecia  SURU,  GALALAU,  MALVADO,  RENATO,  QUINININHO,
QUATRO  PEITO,  ALEZ,  MARCO  OLEMAR,  TIMBAÚBA,  JUCA,
JEFINHO, VITINHO E DIOGO, no que ela respondeu que só ouviu falar por
terceiros.
MAGO comenta que o delegado o esqueceu.
NEUZA diz que foi só isso, e que o Advogado a ligou de manhã pedindo
R$1000 para aliviar sua barra, porque as duas lá dentro estão dizendo
que era ela quem guardava arma e droga. NEUZA comenta como é que
elas  sabem disso. [...]”.  Data  da  chamada:  29/08/2012,  às  10:29:42,  fls.
283/284.

“GUTINHO x NEUZA – GUTINHO informa a seguinte conta para depósito:
0904, op. 013, conta 019217-8, em nome de JUSSARA.
GUTINHO diz que é pra colocar R$ 4.900,00 e dos R$ 100,00 que sobrar tire
R$ 50,00 pra você (NEUZA) e os outros R$ 50,00 depois ligo pra informar o
número da conta para depósito.”. Data da chamada: 11/09/2012, às 14:11:07,
fls. 368.

A materialidade a autoria, são, portanto, evidentes.

Ademais, convém lembrar,  a prova da traficância não se faz
apenas de maneira direta, mas também por indícios e presunções que devem ser
analisados sem nenhum preconceito, como todo e qualquer elemento de convicção. A
prova indiciária, por sua vez, também chamada de circunstancial, tem o mesmo valor
das provas diretas, como vem afirmado na própria Exposição de Motivos do código,
sendo perfeitamente apta a fundamentar a condenação.

Irrelevante também não ter a  ré sido apanhada no exato
momento de fornecimento mercantil da droga a terceiro, mesmo porque a jurisprudência
predominante é no sentido de que para a caracterização do crime de tráfico de
entorpecentes não é, necessariamente, exigível a prática de atos de comércio, visto
que  o delito, por sua própria natureza é cometido na clandestinidade, bastando os
veementes indícios existentes nos autos para ser inadmissível a postulada absolvição.

Nesse sentido:



“A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para
ensejar a desclassificação do delito, ainda mais quando há outros elementos
aptos à configuração do crime de tráfico (Precedentes do STF e do STJ)”.
(STJ, RHC 19.092/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 03/08/2006, DJ 11/09/2006 p. 314).

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI DE TÓXICOS. ART.
16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, LEI Nº 10.826/03. CONDENAÇÃO.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA. A) ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Suficiente o compêndio probatório formado pela prova oral
incriminadora, de rigor é a manutenção da sentença condenatória, pois a
ausência de flagrante de atos de mercancia não é capaz de eximir a
responsabilidade penal do agente, já que para a consumação do delito
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, basta o cometimento de ao
menos um dos verbos do tipo penal. Igualmente, o uso de drogas não
impede o concomitante desempenho do tráfico de drogas. B) dosimetria
da pena. Pleito de redimensionamento. No caso, tem-se que a existência de
circunstâncias negativas justifica o afastamento do mínimo legal, o que deve
ser mantido. Assim, suficiente a dosimetria da pena privativa de liberdade,
efetuada pela douta togada da origem, a qual atende ao binômio
prevenção/repressão, princípio norteador da aplicação da pena, nada há a
reparar. Por outro lado, a natureza, a diversidade e a quantidade de
entorpecentes apreendidos mostram-se expressivas, além do que, o alto poder
de drogadição e de nocividade da substância conhecida como crack, vem
sinalizar o grau de envolvimento do agente com o abominável comércio
ilícito de entorpecentes que tanto fragiliza a nossa sociedade, não sendo, pois,
aplicável, na espécie, a minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei de
drogas. Apelo defensivo desprovido”. (TJRS; ACr 611676-
37.2010.8.21.7000; Gravataí; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª
Rosane Ramos de Oliveira Michels; Julg. 30/08/2012; DJERS
05/10/2012). 

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. AUTORIA E
MATERIALIDADE CABALMENTE DEMONSTRADAS. DENÚNCIA
ANÔNIMA POSTERIORMENTE CONFIRMADA. SEGURO
DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. ABOLITIO CRIMINIS
TEMPORALIS. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES MANTIDAS.
MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. MANUTENÇÃO
DO QUANTUM USADO NA ORIGEM. HEDIONDEZ AFASTADA COM
O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVAS DE DIREITO. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DAS
CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. VOTO VENCIDO DO
REVISOR. I. Sendo o tráfico de entorpecentes uma atividade
essencialmente clandestina e crime de perigo abstrato, punindo-se a
conduta de quem expõe a saúde pública a risco, não se torna
indispensável prova da efetiva prática de atos de mercancia. Bastam a
materialidade delitiva e elementos indiciários que demonstrem a conduta
do acusado. II. Em tema de comércio clandestino de substâncias
entorpecentes, os depoimentos de policiais que efetuaram a prisão em
flagrante dos acusados têm plena validade e não podem ser desprezados por
mero preconceito, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos
dos autos. (...)”. (TJMG; APCR 1.0701.11.031533-3/001; Rel. Des.
Eduardo Brum; Julg. 19/09/2012; DJEMG 25/09/2012). 

Portanto, para a configuração do crime de tráfico ilícito de
substâncias entorpecentes não é, necessariamente, exigível a prática de atos de
comércio, bastando que o agente remeta,  adquira, venda,  exponha  a  venda,
transporte,  guarde, forneça ou mantenha a droga em depósito, máxime em grande



quantidade, indício que, por si só, evidencia o propósito mercantil, como ocorreu no
presente caso, em que as negociações movimentavam uma vultosa quantia em dinheiro,
não se olvidando da barganha própria da mercancia, que se constatou em quase todas as
interceptações,  nas  quais  o  valor  praticado  no  comércio  obscuro  do  tráfico  era
amplamente discutido pelos interlocutores.

O conjunto de provas e indícios desfavoráveis à  acusada,
recolhidos ao longo da instrução e não desconstituídos pela defesa, corroborando as
apreensões de drogas  com  outras  denunciadas,  no  curso  das  investigações  e
confirmando o complexo e organizado vínculo associativo,  além fragilidade de suas
explicações, todas voltadas à negativa da prática dos ilícitos,  permite ao sentenciante,
observados o princípio do livre convencimento e a necessidade de fundamentação
lógica para a decisão, que se lance o decreto condenatório.

Como se sabe, vigora no nosso Direito o sistema da "livre
convicção", ou da "verdade real" ou do "livre convencimento", segundo o qual o juiz
forma sua convicção pela livre apreciação da prova, não estando adstrito a critérios
valorativos e apriorísticos, sendo livre na sua escolha, aceitação e valoração, como vem
expresso no art. 157 do Código de Processo Penal. 

A constatação se impõe na medida em que a tese defensiva
encontra-se totalmente desamparada de qualquer outro elemento de convicção colhido,
sendo as provas e as circunstâncias em que ocorreram os fatos indiscutíveis, na
demonstração do cometimento da ação típica.

Destaco que o vínculo associativo, com  ânimus para a prática
específica  dos  núcleos  dispostos  no  art.  33  da  lei  de  Tóxicos,  de  forma  estável  e
permanente pela rede da qual fazia parte a apelante está mais do que caracterizado,
sendo de rigor a manutenção da sua condenação pelo tipo do art. 35 da lei nº 11.343/06.

Com relação ao delito do art.  244-B do ECA, as testemunhas
ouvidas  relataram que a  mesma aliciava  a  menor  Rayane para  a  prática  do tráfico.
Quando da busca e apreensão realizada pela polícia na casa da apelante, foi a referida
menor quem recebeu os policiais e acompanhou a revista da casa. Ademais, as corrés
Jaciele  e  Severina  afirmaram  categoricamente  a  correlação  da  apelante  com  a
adolescente na consecução e sucesso da empreitada comercial narcótica.

Desta forma, resta cristalina a autoria e materialidade do delito
de  corrupção  de  menores,  cuja  condenação  se  mantém  respaldada  em  larga  prova
encartada nos autos.

Por fim, em homenagem à ampla devolutividade do recuso de
apelação da defesa, reviso a dosimetria das penas impostas à ré pelos delitos de tráfico e
de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, pelas mesmas razões já expostas
para as demais apelantes.

Nesta  senda,  a  pena-base  deve  cingir-se  ao  mínimo  legal
cominado, que é de 05 (cinco) anos para o delito de tráfico de drogas e de 03 (três) anos
para o de associação.

Remanesce incólume, entretanto, a dosimetria da pena do crime
do art. 244-B, do ECA (Corrupção de menores), posto que justificada no caso concreto,



tal como a aplicação do concurso material de crimes, diante da autonomia dos delitos
em comento.

Destarte, a reprimenda imposta passa a ser de 10 (dez) anos de
reclusão. Mantido o regime fechado, por força do art. 33, §2º, “a”, CP.

Ante o exposto, em parcial  consonância  com o parecer da
Procuradoria de Justiça:

a) NÃO CONHEÇO a apelação interposta por SEVERINA DO
RAMO, face à intempestividade;

b)  CONHEÇO  E  DOU  PARCIAL PROVIMENTO AOS
APELOS interpostos pelas rés JACIELE DA SILVA NASCIMENTO E NEUZA
FRANCISCA DA SILVA, para diminuir-lhes a pena imposta na sentença condenatória
para 10 (dez) anos de reclusão, cada, em regime inicial fechado, mantidos os demais
termos da decisão atacada.

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal e revisor, dele
participando ainda os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da
Cunha Ramos, relator e Marcos William de Oliveira (Juíz de Direito convocado até o
preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente à sessão o(a)  Excelentíssimo(a) Senhor(a) Francisco
Sagres Macedo Vieira, Procurador(a) 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, 15 de agosto de 2017.

 Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


