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A  escuta  telefônica  autorizada  judicialmente  e
realizada nos moldes previstos na Lei nº 9.296/96
pode e deve ser aceita como meio de prova da
autoria delitiva, principalmente, em se tratando de
tráfico de entorpecentes, crime de difícil apuração.

Restando  comprovadas  a  materialidade  e  a
autoria do delito de tráfico de drogas, mostra-se
descabida a pretensão de absolvição do réu, pois
a  evidência  dos  autos  converge  para
entendimento contrário.

A configuração  do  crime  de  associação  para  o
tráfico se dará com a convergência de duas ou
mais  pessoas com o fim específico  de praticar,
reiteradamente ou não, o tráfico nas modalidades
definidas  no  caput  e  no  §1º  do  artigo  33,  bem
como quaisquer das modalidades criminosas do
artigo 34.

A condenação dos réus pelos crimes de tráfico de
drogas e associação para o tráfico, impede a apli-
cação da minoração da reprimenda contida no art.
33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

O Supremo Tribunal Federal declarou inconstituci-
onal o art. 2º, §1º, da Lei n. 8.072⁄90 - com reda-
ção dada pela Lei n. 11.464⁄07, não sendo mais
possível fixar o regime prisional fechado com base
no mencionado dispositivo, devendo no caso de
tráfico de drogas, ser observado o preceito cons-
tante do art. 33, § §2º e 3º do Código Penal e art.
42 da Lei n. 11.343/2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR. 

RELATÓRIO

Desembargador João Benedito da Silva
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Trata-se  de  Apelações  Criminais interpostas,  por Joanderson

Gomes  da  Silva, Erivaldo  Hilario  de  Souza, conhecido  por  “Valdo  de

Euzébio”;  José  Edmilson  da  Silva  Marques,  alcunha  “Neném” e

Claudemir  Barbosa  da  Silva,  alcunha  “Claúdio”, (fls.504/506;  509/512;

480/489  e  490/497),  contra  decisão  proferida  pelo  Juízo  da  comarca  de

Aroeiras (fls.386/403 e 431/436), que os condenou:

1- Joanderson Gomes da Silva, nas sanções dos arts. 33 e 35,  da

Lei nº 11.343/-6, a uma pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida

em regime fechado, além de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa;

2 – Erivaldo Hilario de Souza, nas sanções dos arts. 33 e 35,  da

Lei nº 11.343/-6, a uma pena de 10 (dez) anos, de reclusão, a ser cumprida

em regime fechado, além de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa;

3 - José Edmilson da Silva Marques , nas sanções dos arts. 33 e

35, da Lei nº 11.343/-6, a uma pena de  08 (oito) anos de reclusão,  a ser

cumprida em regime fechado, além de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa;

4– Claudemir Barbosa da Silva nas sanções dos arts. 33 e 35,  da

Lei nº 11.343/-6, a uma pena de 08 (oito) anos, de reclusão, a ser cumprida

em regime fechado, além de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa; 

Em suas razões (fls. 505/508; 510/512), os Apelantes  Joanderson

Gomes da Silva e Erivaldo Hilario de Souza, alcunha “Valdo de Euzébio”,

sustentam ser a  denúncia infundada,  além  de  afirmar  que  não  há  nas

interceptações  telefônicas,  qualquer  inferência  a  crime,  ou  participação  no

tráfico  de  drogas,  ou  que  mantivesse  com  os  demais  acusados  qualquer

associação para comércio ilegal de entorpecentes, pugnando, por absolvição. 

Alternativamente, requereram a aplicação da causa de diminuição

da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. O Apelante Joanderson

Desembargador João Benedito da Silva
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Gomes  da  Silva,  pugna,  pela  modificação  do  regime  fechado  para  o

semiaberto. (fls. 505/508; 510/512).

Os Apelantes José Edmilson da Silva Marques, alcunha “Nenem”

e  Claudemir  Barbosa  da  Silva,  alcunha  “Claúdio”, em  suas  razões  (fls.

481/489  e  492/497),  alegam  que  as  provas  são  insuficientes  para  uma

condenação,  suplicando  por  absolvição.  Alternativamente  requereram  a

aplicação da causa de diminuição da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei

11.343/2006, bem como a modificação do regime fechado para o semiaberto.

Em contrarrazões (fls.513/518), a Promotoria de Justiça, requer, o

desprovimento do recurso.

A douta  Procuradoria  de  Justiça,  por  seu  Procurador  de  Justiça

Francisco Sagres Macedo Vieira, opinou (fls.564/581), pelo desprovimento do

apelo.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que o representante do Ministério Público ofereceu

denúncia contra Joanderson Gomes da Silva, Erivaldo Hilario de Souza,

José Edmilson da Silva Marques,  alcunha “Neném” e Claudemir Barbosa

da Silva,  alcunha “Claúdio”,  como incursos nas sanções dos arts. 33 e 35,

ambos da Lei 11.343/2006 c/c art. 157, § 2º incs. I e II e art. 288, c/c art. 69,

todos do Código Penal.

Infere-se  da peça acusatória,  que os  denunciados associaram-se

para  o  fim  de,  mediante  coautoria  e  intenção  dolosa,  comercializar

entorpecentes,  sem autorização  legal  ou  regulamentar,  bem como,  subtrair

para  si,  coisa  alheia  móvel,  mediante  grave  ameaça  de  diversos

estabelecimentos comerciais da cidade de Aroeiras/PB.

Desembargador João Benedito da Silva
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Consta  ainda,  que  as  investigações  iniciaram-se  a  partir  de

informações  disponibilizadas  à  Delegacia  de  Aroeiras  pelo  serviço  197.  No

curso  das  investigações  o  indivíduo  Alex  Dantas  Batista,  compareceu  à

Delegacia de Polícia, informando que o denunciado Erivaldo Hilário de Souza

(Valdo de Euzébio), pessoalmente teria lhe confessado ter praticado assaltos

ao Supermercado Souzão,  Lotérica, Posto de Combustíveis  e Multibank, na

referida cidade,  assim como o acusado  José Edmilson da Silva  Marques

(Neném), também estaria envolvido em tais práticas criminosas.

Consta  também,  da  peça  acusatória  que  com  base  em  tais

informações, a autoridade policial requereu o afastamento do sigilo telefônico,

iniciando-se  a “Operação  Aroeiras”, com  a  finalidade  de  descortinar

associação criminosa voltada à prática de assaltos e tráfico de drogas.

Em virtude das investigações realizadas pelo serviço de inteligência

da 2ª Superintendência Regional de Polícia Civil, o denunciado Erivaldo Hilário

de Souza (Valdo de Euzebio) era responsável pelo planejamento e execução

dos  assaltos  a  estabelecimentos  comerciais  ocorrido  na  referida  cidade,

utilizando  do  produto  das  subtrações  patrimoniais  para  financiar  o  tráfico,

recebendo o auxílio dos demais denunciados. 

 

Extrai-se da denúncia que em razão do cumprimento do mandado

de prisão e apreensão na residência do denunciado Joanderson Gomes da

Silva, foram apreendidas munições, máscaras de carnaval  e um “cachimbo”

utilizado para o consumo e entorpecentes. Por ocasião do seu interrogatório

na esfera policial, Joanderson confessou que tinha como função monitorar a

viatura policial para que “Valdo de Euzebio” pudesse concretizar o assalto do

Mercadinho dois irmãos, na mencionada cidade. 

Consta  ainda  que  Joanderson  com  o  denunciado  Claudemir

Barbosa  de  Lima  (Cláudio)  comercializavam  entorpecentes  em Aroeiras.  O
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acusado José Edmilson da Silva Marques (Nenem), era o responsável  pela

comercialização de entorpecentes no Campo de Futebol.

Ultimada a instrução criminal, o douto magistrado julgou procedente

em parte a pretensão punitiva Estatal para condenar: 

1- Joanderson Gomes da Silva, nas sanções dos arts. 33 e 35, 3da

Lei nº 11.343/-6, a uma pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida

em regime fechado, além de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa;

2 – Erivaldo Hilario de Souza, nas sanções dos arts. 33 e 35,  da

Lei nº 11.343/-6, a uma pena de 10 (dez) anos, de reclusão, a ser cumprida

em regime fechado, além de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa;

3- José Edmilson da Silva Marques , nas sanções dos arts. 33 e

35, da Lei nº 11.343/-6, a uma pena de  08 (oito) anos de reclusão,  a ser

cumprida em regime fechado, além de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa;

4–   Claudemir Barbosa da Silva  nas sanções dos arts. 33 e 35,

da  Lei  nº  11.343/-6,  a  uma  pena  de  10  (dez)  anos,  de  reclusão,  a  ser

cumprida em regime fechado, além de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

No entanto, absolveu os acusados dos crimes previstos no art. 157,

§ 2º , I e II e art. 288, ambos do CP. 

Os  acusados  opuseram  embargos  de  declaração,  que  foram

parcialmente acolhidos (fls.431/436), reduzindo a pena de Claudemir Barbosa

da Silva para 08 (oito) anos de reclusão, pelo reconhecimento da atenuante

da menoridade (CP, art.65, I).

Contra referida decisão os Apelantes recorreram.

Desembargador João Benedito da Silva
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Do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Alegam  os  Apelantes  que  as  provas  são  frágeis  para  um  édito

condenatório, suplicando por absolvição.

Inicialmente,  vale  registrar  a  regularidade  das  interceptações

telefônicas, que conforme estabelece o inciso XII do artigo 5º da Constituição

Federal,   o   sigilo   de   comunicações   telefônicas   é   direito fundamental

inviolável.  Todavia, a própria Constituição Federal  possibilita a interceptação

telefônica  mediante  autorização  judicial,  quando  se  tratar  de  investigação

criminal  ou  instrução processual penal,   nos   moldes estabelecidos em lei

própria.

Com a edição da Lei nº 9.296/1996, que regulamentou o inciso

XII  do artigo 5º  da Constituição Federal,  tornou-se possível  a interceptação

telefônica,  desde  que  efetuada  nos  termos  determinados  na  referida  Lei.

Assim,  para  a  decretação  da  interceptação  telefônica,  faz-se  necessário  o

preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 4º da Lei n° 9.296/1996.

No caso ora  em apreço,  segundo se  apurou,  as investigações

iniciaram-se a partir de informações disponibilizadas à Delegacia de Aroeiras

pelo  serviço  197  da  Polícia  Civil  e  relatórios  de  investigação  dos  agentes

lotados  na  Delegacia  da  referida  cidade,  relativos  a  tráfico  ilícitos  de

entorpecentes e roubos dos quais foram vítimas comerciantes locais.

Dessa  forma,  restou  demonstrada  a  necessidade  das

interceptações  telefônicas  nos  terminais  elencados  na  representação  da

Autoridade  Policial  para  que  pudesse  colher  elementos  informativos  de

investigações, eis que, tal meio de prova, muitas vezes se torna necessária

para  o   deslinde  da investigação  do  tráfico  e da  associação  para  o tráfico

de  entorpecentes  investigados,  principalmente,  porque  são  cometidos  às

escondidas. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Verifica-se  que  após  iniciada  a  investigação  para  apurar  a

existência  de  organização  criminosa,  a  autoridade  policial  representou  a

quebra  do  sigilo  telefônico,  sendo   prontamente  autorizada pelo Juízo

competente  conforme  se depreende   à  fl. 111.  

 

Cumpre  ressaltar  ainda,  que  a  prova  das  interceptações

telefônicas (fls. 113/251), foi fundamental para a descoberta de uma verdadeira

organização criminosa, a qual só poderia ser detectada com a quebra do sigilo

das comunicações, pois sem ela,  com certeza, os apelantes estariam ainda

praticando os crimes nas referidas localidades.

Desse modo, a decisão está plenamente fundamentada, eis que

calcada  nos  termos  da  legislação  que  regula,  não  havendo  nenhuma

irregularidade  na  interceptação  telefônica,  capaz  de  macular  o  processo,

ademais, além da referida interceptação, existem outros elementos de prova

que foram apreciados, a exemplo da prova testemunhal, colhida em juízo.

Eis o entendimento Jurisprudencial:

“PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 33
E 35 DA LEI Nº11.343/2006. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.  DENÚNCIAS  ANÔNIMAS  E
INVESTIGAÇÃO DA POLÍCIA.  OBSERVÂNCIA
DOS REQUISITOS  PREVISTOS  NA  LEI   Nº
9.296/96.  LEGALIDADE  DA  MEDIDA.
RECURSO  DESPROVIDO.  I.  Não  há  falar  em
ilicitude das interceptações     telefônicas,     na
presente  hipótese,  uma  vez  que  o  magistrado
deferiu a medida com  fulcro   no   preenchimento
dos requisitos do art. 2º, da Lei n. 9.296/96, vale
dizer,  por entender que havia indícios razoáveis
da autoria delitiva, que a prova não poderia ser
feita  por  outros meios e que o fato  investigado
constituía  infração  penal  punível  com  pena  de
reclusão   (precedentes).   II.    Ademais,    as
interceptações   telefônicas   não   decorreram

Desembargador João Benedito da Silva
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apenas    de    denúncias    anônimas,    mas
também de investigação   realizada   pela   polícia
civil   em face de suposta organização criminosa
voltada, em   tese,   para   o   tráfico   de   drogas
e   sua distribuição   pela   região   de   ceilândia.
DF.  Recurso  ordinário    desprovido.(STJ;  RHC
59.327; Proc.   2015/0107120-0;   DF;   Quinta
Turma;    Rel.    Min.  Felix  Fischer;  DJE
01/10/2015)”. grifei

Assim,  também,  tem  sido  o  entendimento  desta  Câmara

Especializada Criminal: 

1ª  APELAÇÃO  CRIMINAL.  PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO  ILÍCITO  DE  DROGAS.  ASSOCIAÇÃO
PARA  O  TRÁFICO.  ART.  33  E  35  DA  LEI  N°
11.343/06.  CONDENAÇÃO.  I.  NULIDADE  DAS
INTERCEPTAÇÕES  TELEFÔNICAS.  EFETUADA
NOS  MOLDES  DETERMINADOS  NA  LEI  Nº
9.296/1996. REJEIÇÃO. II.  PLEITO ABSOLUTÓRIO.
AUSÊNCIA  DE  PROVAS.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA INCONTESTES.  ACERVO  PROBATÓRIO
CONCLUDENTE PARA OS DELITOS DE TRÁFICO
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. III.
DIMINUIÇÃO DA PENA.  DECOTE DA INCIDÊNCIA
DO  ART.40,  V  DA  LEI  N°  11.343/2006.  NÃO
CABIMENTO.  COMPROVADO  O  TRÁFICO
INTERESTADUAL.  MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  I.  Para  a
decretação  da  interceptação  telefônica,  faz-se
necessário o preenchimento dos requisitos dos artigos
2º e 4º da Lei n° 9.296/1996, o que restou amplamente
comprovado nos presentes autos.  II.  Não há que se
falar em insuficiência de provas para a condenação se
os  indícios  constantes  do  caderno  processual,
mormente considerando a existência de interceptações
telefônicas  legalmente  autorizadas,  trazem,  em  si,
elementos  bastantes  para  comprovar  a  prática  do
crime de tráfico de drogas, bem como a existência de
uma associação criminosa voltada para este fim.  III.
Correto  o  reconhecimento  da  majorante  prevista  no
artigo  40,  inciso  V,  da  Lei  de  Drogas,  eis  que
comprovado,  nos  autos,  que  o  delito  se  tratava  de
tráfico interestadual, tendo a droga saído do Estado do
Ceará e se deslocado para a Paraíba. (….)  (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00063049320138150251,  Câmara  Especializada
Criminal, Relator DES CARLOS MARTINS BELTRAO
FILHO , j. Em 01-12-2015)  - sem grifo o original.

Desembargador João Benedito da Silva
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Como visto a decisão que autorizou as interceptações telefônicas

foi  legalmente  fundamentada  e  necessária,  é  tanto  que  por  seu  meio  foi

possível desbaratar uma grande organização criminosa de tráfico, e associação

para  o  tráfico,  ao  ponto  que  se  não  tivesse  sido  determinadas  tais

interceptações,  não  seria  possível  descobrir  os  crimes  cometidos  pelos

acusados.

Pois  bem.  No  que  se  refere  ao  crime  de  tráfico  ilícito  de

entorpecentes, a figura do artigo 33 da Lei 11.343/06 possui natureza múltipla,

trazendo, em seu tipo penal, descreve várias condutas, punindo quem pratica

qualquer uma delas, que passo a transcrever:

 
Art.  33.  Importar,  exportar,  remeter,  preparar,
produzir,  fabricar,  adquirir,  vender,  expor  à
venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda
que  gratuitamente,  sem  autorização  ou  em
desacordo  com  determinação  legal  ou
regulamentar:
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos
e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil
e quinhentos) dias-multa.

Destaque-se  que,  para  que  se  considere  o  exercício  da

traficância, não é imprescindível que seja apreendida a droga, nem tampouco

que o agente seja flagrado em conduta de efetiva mercancia e auferimento de

lucros. 

No  que  se  refere  a  materialidade  e  autoria  delitiva,  restaram

demonstradas pelas interceptações telefônicas (fls. 113/251), bem como pela

prova testemunhal.

No  caso,  verifica-se  que  a  denúncia  fundamentou-se  em  provas

obtidas pelas investigações policiais, dentre elas a quebra de sigilo telefônico,

Desembargador João Benedito da Silva
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que são meios hábeis para comprovar a materialidade do delito perante a falta

da apreensão da droga, eis que os Apelantes não foram flagrados na posse do

entorpecente. Contudo, há diversas provas que comprovam a prática delitiva,

principalmente a testemunhal e as interceptações telefônicas.

Outrossim, para comprovar a materialidade indireta nos delitos de

tráfico  de  drogas,  poderá  valer-se  de  meios  alternativos  de  investigação

policial,  quais  sejam:  quebra  do sigilo  telefônico,  transcrições em aparelhos

celulares  apreendidos,  bem como fotos  em redes sociais  para  denunciar  o

acusado. 

Nesse sentido:

“A ausência de apreensão da droga não torna
a  conduta  atípica  se  existirem  outros
elementos  de prova  aptos  a  comprovarem o
crime  de  tráfico”  (HC  131.455-MT,  Rel.  Min.
Maria Thereza de Assis Moura em 02/08/2012. 6ª
Turma. STJ) - negritei

"HABEAS  CORPUS.  PROCESSUAL  PENAL.
TRÁFICO INTERNACIONAL  DE
ENTORPECENTES,  ASSOCIAÇÃO AO
TRÁFICO,  LAVAGEM  DE  DINHEIRO  E
SONEGAÇÃO FISCAL. NULIDADES. DENÚNCIA
ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
PROVA  DA  MATERIALIDADE  DO  DELITO.
AUSÊNCIA  DE  LAUDO  TOXICOLÓGICO.
PRESCINDIBILIDADE.  CONJUNTO
PROBATÓRIO  ROBUSTO  A  COMPROVAR  A
MATERIALIDADE  DO  DELITO.  "[…]  "3.  A
jurisprudência  do Superior  Tribunal  de  Justiça  é
no  sentido  de  que  a  materialidade  do crime de
tráfico de  entorpecentes  deve  ser  comprovada
mediante  a  juntada  aos  autos  do  laudo
toxicológico  definitivo.  Entretanto,  tal
entendimento deve ser aplicado na hipótese em
que há a apreensão da substância entorpecente,
justamente para se aferirem as características da
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substância  apreendida,  trazendo  subsídios  e
segurança  ao  magistrado  para  o  seu  juízo  de
convencimento acerca da materialidade do delito.
"4. Na hipótese, o laudo de exame toxicológico
definitivo  da  substância  entorpecente  não  é
condição única para basear a condenação se
outros  dados  suficientes,  incluindo  a  vasta
prova  testemunhal  e  documental  produzidas
na  instrução  criminal,  militam no  sentido  da
materialidade  do  delito" (Habeas  Corpus  n.
91.727/MS, rel.  Min. Arnaldo Esteves de Lima, j.
Em 2/12/2008). grifo nosso
 

Dessa forma, o conteúdo das declarações telefônicas, corroborado

pelo teor  das investigações policiais,  ratificadas em Juízo,  é suficiente para

comprovar autoria e materialidade em relação ao crime de tráfico, irrelevante

que não tenha sido apreendida droga em poder  dos Apelantes,  restando a

materialidade positivada de forma indireta.

Por  outro  lado,  a  autoria  delitiva  atribuída  aos  Apelantes,  resta

inconteste, diante as provas colhidas no caderno processual.

Com  relação  aos  Apelantes  José  Edmilson  da  Silva  Marques,

alcunha “Neném” e Claudemir Barbosa da Silva, alcunha “Claúdio”, embora

neguem a prática delitiva, quando dos seus interrogatórios em Juízo (351/352),

observa-se  que  as  versões  dos  acusados  restaram  isoladas  no  caderno

processual,  diante  o  acervo  probatório  extraído  dos  diálogos  das

interceptações  telefônicas,  das  provas  testemunhais,  demonstrando  a

participação  efetiva  dos  apelantes  no  crime  de  tráfico  no  qual  foram

condenados. Vejamos:

A testemunha arrolada na denúncia  Daniel do Nascimento Silva

em seus depoimentos, asseverou:

                           

Na policia (fl. 81):

Desembargador João Benedito da Silva
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“(...) Que era usuário de maconha, mas deixou de
fumar há mais de 03 (três) meses; Que comprava
droga a Nenem filho de Edmilson, moto-taxista; Que
Nenem efetuava a venda no campo de futebol; Que
cada cigarro de maconha custava cinco reais; Que
tem  notícia  que  CLAUDIO  também  vendia
maconha;  Que  nunca  participou  dos  assaltos
ocorridos(...)” 

Em Juízo (fl.342):

“(...)  Que  confirma  integralmente  seu  depoimento
prestado perante a autoridade policial, fls. 81; Que o
depoente deixou de fumar maconha neste ano de
2015:  Que  comprava  a  maconha  ao  Nenem  há
muitos anos atrás, quando o depoente tinha 12 a 13
anos de idade; Que quando o depoente ainda tinha
17 anos de idade ainda comprava a maconha ao
Nenem, no campo de futebol; Que só via o Nenem
sozinho;  Que  o  Nenem  mora  na  parte  alta  da
cidade; Que sabe que o Cláudio fumava maconha,
mas  não  sabe  sobre  Joanderson;  Que  quando
Nenem saia do compo o Claudio era quem ficava;
Que o depoente já comprou cigarro ao Claudio;(...)”.

Por  sua  vez,  colhe-se  das  interceptações  telefonicas,  que

Claudemir Barbosa da Silva, conhecido por “Claudio”, e José Edmilson da

Silva Marques, conhecido por “Neném”, comercializavam e vendiam, drogas

no campo de futebol da referida cidade. Vejamos:

DIÁLOGOS Fl. 117

Chamada do Guardião 7889393.WAV
Comentário Neném x HNI: provavel TDR – falam sobre Claudio
(provavel traficante).
Data do inicio22/03/2015 09:54:34
telefone do Alvo: 55 (83) 81406394
Transcrição:  Neném  fala  com  HNI  e  pergunta  se  tem
(provavelmente droga) e este diz que só tem a tarde. Neném
pergunta se Claudio(?) tem,  HNI diz que sim e manda Neném
ligar  para  ele,  que  ele  tem.  Neném  pergunta  se  não  tem
nenhum moleque para “trazer um aqui não” e  HNI diz que não,
que  danilo  não  está  lá;  Neném pergunta  se   HNI  não  quer
buscar o dinheiro da viagem para irbuscá-lo lá (porvavelmente
onde  Neném  está  –  ERB  do  centro  de  Aroeiras),  porque  é
sujeira.  HNI diz que vai se encontrar com Cláudio e pedirá para
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mandar um “cabra” deixar lá com Neném e este para a viagem.

DIÁLOGOS Fl. 118

Chamada do Guardião 7891242.WAV
Comentário HNI x Neném: possível trafico de drogas
Data do inicio 23/03/2015 09:43:57
telefone do Alvo: 55 (83) 81406394
Transcrição: HNI  pergunta onde Nen está e este diz que se
encontra no campo. HNI pergunta se “TEM” (possível droga) e
Nem confirma.HNI diz que está indo ao encontro do interlocutor.

DIÁLOGOS Fl. 119

Chamada do Guardião 7891269.WAV
Comentário Pedrão X Neném: possível interesse de Pedro em
comprar a droga.
Data do inicio23/03/2015 09:55:27
telefone do Alvo: 55 (83) 81406394
Transcrição:  Pedrão  pergunta  se  Nenem  poderia  vir  ao  seu
encontro  e  em seguida  pergunta,  TU TEM,  ocasião  em que
Neném  diz  que  não  pode  ir,  pois  não  está  na  rua.  Pedrão
pergunta  pelos  companheiros  de  Nenem  e  este  responde
NINGUÉM.
Obs: Possivelmente Pedrão tinha interesse em adquirir droga.

DIÁLOGOS Fl. 122

Chamada do Guardião 7908313.WAV
Comentário  Neném x HNI:TDR
Data do inicio 27/03/2015 09:46:54
telefone do Alvo: 55 (83) 81406394
Transcrição:  HNI  diz  que  quer  pegar  algumas  coisas
(possivelmente droga) com Neném e ele diz que esta de baixo
(sem droga) e HNI pergunta por Claudio e Nenem diz que ele
esta em cima e pede para HNI ligar para ele. HNI disse que não
conseguiu falar  com ele e Nenem diz que acha que Claudio
esta no campo.

DIÁLOGOS Fl. 124

Chamada do Guardião 7912985.WAV
Comentário  Neném x Burrego – possívelmente Neném pede
droga.
Data do inicio 27/03/2015 21:52:06
telefone do Alvo: 55 (83) 81406394
Transcrição:  Nenem pergunta onde Burrego se encontra,  ele
responde mas não foi possível compreender, Nenem pede que
Burrego traga uma SE VIRA (possível droga). Burrego pergunta
onde  Neném  se  encontra  e  este  diz  que  está  na  RODÓ,
provalvemente na Rodoviária.
 

DIÁLOGOS Fl. 129

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal Nº 0000289-59.2015.815.0471

Chamada do Guardião 7946936.WAV
Comentário  Neném x HNI –  Neném diz que está em casa. HNI
pergunta se tem como pegar o negocio (droga). Neném diz que
sim e vai colocar dentro da cumbuca de passáros e depois HNI
devolve. Memém pergunta se é um (papelote de droga). HNI
informa que sim.
Data do inicio 03/04/2015 10:29:04
telefone do Alvo: 55 (83) 81406394
Transcrição: ND

DIÁLOGOS Fl. 131

Chamada do Guardião 7949280.WAV
Comentário   Neném  x  Claudio –possivelmente  tratam  de
Nenem pegar droga
Data do inicio 03/04/2015 18:18:25
telefone do Alvo: 55 (83) 81406394
Transcrição: Cláudio diz que está em casa, Neném pergunta se
é em Dona Nininha e Claudio confirma. Nenem pergunta se o
interlocutor vai para casa, pois Nenem quer ir entrar pela frente
e pegar um “NEGOCIO” lá.  Cláudio pede para o interlocutor
explicar e Nenem diz, PRA EU IR LÁ PARA A TUA FRENTE, TA
LIGADO, NO DE MINHA COROA. Cláudio diz que entendeu,
pergunta  algo  que  não  foi  possível  compreender  e  Neném
confirma, Combinam de se comunicar posteiormente.

DIÁLOGOS Fl. 132

Chamada do Guardião 7952529.WAV
Comentário  Neném x Cláudio –  Possivelmente Claudio vai
fornecer droga.
Data do inicio 04/04/2015 10:14:15
telefone do Alvo: 55 (83) 81406394
Transcrição: Neném pergunta onde o interlocutor de encontra e
este  diz  que  está  em  casa.  Neném  pergunta  se  tem  AS
COISAS (possível droga) e Cláudio diz que tem. Neném diz que
RAMIM  esta  em  sua  casa  e  Claudio  diz  que  vai  ao  local
informado.

DIÁLOGOS Fl. 133

Chamada do Guardião 7952916.WAV
Comentário  Neném x Cláudio –  Neném diz que vai querer
UM METRO (possivelmente um quilo de droga)/ fornecedor vai
viajar para pegar a droga.
Data do inicio 04/04/2015 11:21:43
telefone do Alvo: 55 (83) 81406394
Transcrição:  Neném  pergunta  se  o  interlocutor  pegou  MEIO
METRO ontem e Claudio diz que não, pois lá não tem isso tudo
(provavelmente  meio  quilo  de  maconha.  Neném diz  que  vai
qyerer UM METRO (possivelmente um quilo) e Cláudio diz que
só  quando  HNI  for  buscar  LÁ  EM CIMA,  que  vai  ser  essa
semana.  Cláudio  diz  que  no  dia  que  HNI  for  informará  a
Neném.
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DIÁLOGOS Fl. 141

Chamada do Guardião 7942391.WAV
Comentário  HNI x Cláudio –  provável TDR
Data do inicio 02/04/2015 17:01:06
telefone do Alvo: 55 (83) 81988004
Transcrição:  HNI  pergunta a Cláudio de tem um “negocinho”
para ele (provavelmente droga). Cláudio diz que hoje não, mas
que amanhã a noite terá. HNI pergunta se o GALEGO tem e
Claudio  diz  que  ele  tem  de  dez.  HNI  pede  para  Claudio
perguntar  ao  GALEGO  se  ele  tem  de  CINCO  (VALOR  DA
PEDRA DE CRACK) e Cláudio diz que só tem de DEZ.

Chamada do Guardião 7942960.WAV
Comentário  HNI x Cláudio –  provável TDR
Data do inicio 02/04/2015 18:36:46
telefone do Alvo: 55 (83) 81988004
Transcrição: Cláudio pergunta se HNI tem  “o negocio” (droga,
provavelmente) e HNI confirma  (provavelmente droga). HNI diz
que está no Conjunto do Campo e quando Cláudio pergunta se
“tá sujeira”, HNI diz que n.ão e que ele já vai chegar e o esperar
na esquininha.

Chamada do Guardião 7942987.WAV
Comentário  HNI x Cláudio –  Cláudio está sem droga
Data do inicio 02/04/2015 18:38:01
telefone do Alvo: 55 (83) 81988004
Transcrição: HNI pergunta de Cláudio tem “as coisas” (droga,
provavelmente)  e  Cláudio  fala  que  só  terá  amanhã.  HNI
pergunta quem tem e Cláudio diz que DANILO e NENÉM

DIÁLOGOS Fl. 145

Chamada do Guardião 7952780.WAV
Comentário  Cláudio x Vando –  Vando pergunta o preço da
droga
Data do inicio 04/04/2015 10:59: 39
telefone do Alvo: 55 (83) 81988004
Transcrição:  Vando  pergunta  quanto  é  o  quilo  do  fumo
prensado e Cláudio diz que é 1.700. Vando pergunta o preço
DO OUTRO e Cláudio responde que é 600, meio quilo, sendo
1.200 o quilo. Vando pergunta por Neguinho, e Cláudio diz que
não o viu hoje. Cláudio pergunta se o interlocutor vai qyerer o
NEGOCIO e vando diz que vai ver, pois está vendo se compra
uma moto. 

DIÁLOGOS Fl. 146

Chamada do Guardião 7952780.WAV
Comentário  Cláudio x Vando –  Vando pergunta o preço da
droga
Data do inicio 04/04/2015 10:59: 39
telefone do Alvo: 55 (83) 81988004
Transcrição:  Vando  pergunta  quanto  é  o  quilo  do  fumo
prensado e Cláudio diz que é 1.700. Vando pergunta o preço
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DO OUTRO e Cláudio responde que é 600, meio quilo, sendo
1.200 o quilo. Vando pergunta por Neguinho, e Cláudio diz que
não o viu hoje. Cláudio pergunta se o interlocutor vai qu
erer o NEGOCIO e vando diz que vai ver, pois está vendo se
compra uma moto. 

DIÁLOGOS Fl. 157

Chamada do Guardião 7964613.WAV
Comentário  Cláudio x HNI – Tráfico de Drogas/Fornecedor  de
Pernanbuco.
Data do inicio 06/04/2015 15:34:46
telefone do Alvo: 55 (83) 81988004
Transcrição HNI diz que o canal  (fornecedor)  de Cláudio (de
orobó, Surubim, Bom Jardim, aquela região) é o mesmo seu, e
relata que está faltando. HNI pergunta quando Cláudio irá,  e
este diz que vai amanhã, e inclusive poderá experimentar, se
gostar trará.  Cláudio diz que se HNI quiser ele tras para ele
também. Claudio diz que só quer se form produto bom. HNI
recomenda para que Cláudio  tenha cuidado em pernambuco
para não ser preso ou morto.

DIÁLOGOS Fl. 169

Chamada do Guardião 8021406.WAV
Comentário  Cláudio x Neném – Possivelmente Cláudio informa
que Jair quer drogas.
Data do inicio 13/04/2015 12:28:47
telefone do Alvo: 55 (83) 81988004
Transcrição Cláudio diz que mandou o interlocutor ir até a casa
dele.  Neném  pergunta  se  ele  quer  UM  (possível  droga)  e
Cláudio  confirma.  Neném  pede  que  o  referido  venha  a  sua
casa. (casa de Neném).
 

Assim, restou demonstrado que os dois Apelantes agiram juntos na

empreitada criminosa, com o fim de praticar a comercialização e fornecimento

de entorpecentes.

No mesmo norte,  verifica-se autoria delitiva atribuída ao Apelante

Joanderson Gomes da Silva, não obstante tenha negado a prática delitiva

quando  do  seu  interrogatório  em  Juízo  (fl.350), consta  das  interceptações

telefônicas, diálogos dando conta do seu envolvimento com os outros réus na

prática do crime de tráfico de entorpecente. Vejamos:

DIÁLOGOS FlS. 127/128:
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Chamada do Guardião 7928283.WAV
Comentário   HNI  x  JOANDERSON– HNI  pede  para  pegar
negócio com Claudio para “racharem” (provavelmente drogas).
Data do inicio 31/03/2015 14:40:21
Telefone do Alvo: 55 (83) 81406394
Transcrição HNI pergunta onde Joanderso está e este diz que
em casa. HNI pede para que pegue “um negocio” com Claudio.
Joanderson diz “pé quente, vou pegar agora; HNI diz que está
indo pra lá na Energisa, perto do Banco com Celi, resolver um
negocio e já volta.

DIÁLOGOS FL.128:

 Chamada do Guardião 7928593.WAV
Comentário  JOANDERSON x HNI: HNI diz que está subindo
para o cemitério (provavelmente para cortar a droga).
Data do inicio 31/03/2015 15:08:39
Telefone do Alvo: 55 (83) 81406394
Transcrição HNI pergunta se deu certo  e JOANDERSON diz
que já está em frente a casa dele. HNI diz que esá indo ao
cemitério  com  Ranieri  e  pede  para  que  vá  pra  lá
(provavelmente, cortar a droga).

Chamada do Guardião 7934595.WAV
Comentário  Joanderson x HNI: provavel TDR
Data do inicio 01/04/2015 13:27:58
Telefone do Alvo: 55 (83) 81406394
Transcrição  HNI  chama  Joanderson  e  pede  para  chegar  no
campo,  diz  que  está  no  vestiário  e  saindo,  irão  botar  um
prensado  (provavelmente droga) para um coroa (?).

DIÁLOGOS Fl. 191

Chamada do Guardião 8027715.WAV
Comentário  Joanderson x HNI: HNI chama Joanderson para
misturar umas pedrinhas (provavelmente droga)
Data do inicio 14/04/2015 08:25:27
Telefone do Alvo: 55 (83) 81406394
Transcrição HNI pergunta se Joanderson está no cemitéio  e
este  diz  que  ainda  está  em  casa.  HNI  diz  vamos  para  a
cabeira/caveira, tem uma pedrinhas para a gente misturar no
“prem prem”,  Joanderson  diz  que  tem;  Joanderson  pergunta
onde ele está e este diz que está em chel/Kel(?).

Ademais, vale ressaltar que o Apelante quando do seu interrogatório

em Juízo  (fl.  350),  afirmou não conhecer  os  acusados sequer  de  vista,  no

entanto,  contrariando a sua versão, está o depoimento da testemunha Alex

Sandro Cavalcante (fl. 340), que afirmou ter visto Joanderson Gomes da Silva

e Claudemir Barbosa da Silva andando juntos. 
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No mesmo sentido são as provas apuradas com relação a Erivaldo

Hilario  de  Souza, conhecido  por  “Valdo  de  Euzebio”, que  apesar  de  ter

afirmado  que  nunca  fez  uso,  nem  comercializou  drogas,  bem  como

desconhecia  os  outros  acusados,  quando  do  seu  interrogatório  em  Juízo

(fl.383), constata-se das interceptações telefônicas que havia envolvimento dos

acusados na prática delitiva. Vejamos:

DIÁLOGOS Fl. 160

Chamada do Guardião 7969876.WAV
Comentário Valdo  x  Cláudio: possivelmente  Valdo  pretende
pegar revólver para intenção de matar o policial Bigodão.
Data do início 10/04/2015 14:49:31
Telefone do Alvo: 55 (83) 81988004
Transcrição:  Valdo  pergunta  se  Cláudio  pode  emprestar  seu
REVÓLVER  hoje a noite e Cláudio diz que não esta consigo.
Valdo  diz,  TEM UMA SAFADA FALANDO DEU AQUI  EU IA
DAR UNS TIROS NELA HOJE. QUE EU IA EMBORA HOJE
MESMO. TA LIGADO. Cláudio repete que não está com a arma
e Valdo diz ELA TA FALANDO DEU NA RUA, DIZENDO QUE
EU SOU SAFADO É DAQUI  DA ÁREA,  TA LIGADO? Valdo
repete que após atirar na vítima pretende ir embora, Cláudio diz
só se for a noite, Valdo pergunta o horário  e Cláudio responde
umas  SEIS HORAS. Valdo diz que ela está CABOETENDO,
dizendo que vem uns caras de moto para sua casa e soube que
ela está falando a respeito lá em ABDRADE; Valdo pergunta
quantas  BALAS  tem,  Cláudio  diz  que  está  completo,  tendo
Valdo dito que precisa dar uns tiros nela para ela “aprumar” a
boca e acrescenta que nunca atirou em ninguém. Valdo finaliza
dizendo que de SEIS HORAS retornará a ligação para pegar a
arma.

DIÁLOGOS Fl. 166

Chamada do Guardião 7998307.WAV
Comentário   Valdo  x  Cláudio:  intenção  de  matar  o  policial
Bigodão.
Data do inicio 10/04/2015 14:49:31
Telefone do Alvo: 55 (83) 81988004
Transcrição   Valdo  pede  emprestado  “o  canela”(revólver)  e
Cláudio diz que está com HNI em Pernambuco. Valdo diz que
precisa enquanto resolve uns negócios. Cláudio Manda Falar
com Neguinho para este conseguir um revólver. Valdo diz que
vai  botar  um advogado para resolver  os  negócios  e  Cláudio
adverte, que valdo será chamado depois. Valdo pergunta: “NÃO
FOI NAQUELE DIA, QUE VOCES TROUXERAM O NEGOCIO?
(trecho  incompreensível)”  e  Claudio  fala  que  não.  Valdo
pergunta  também  se  Claudio  falou  para  alguém,  que  ele
vendeu aquele negocio (droga provavelmente) e claudio diz que
não. Valdo diz que está desconfiado, porque desde aquele dia,
que HNI “VEIO PRA CÁ” e Cláudio fala que se assim fosse HNI
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(possivelmente se refira  a policial,  teria pedo eles descendo.
Cláudio diz que ninguém viu. Valdo questiona se Cláudio não
falou com o filho de EUZEBIO ou com o COROA. Cláudio diz
que o COROA não sabe que Cláudio vendeu a Valdo. Cláudio
diz que também não falou para NENEM e acha que pode ser
(possivelmente  intimação)  sobre  uma  moto  roubada  que  a
polícia  está  a  procura.  Valdo  diz  “POIS  ELES VÃO ACHAR
MOTO AQUI”.  Valdo  diz  que  vai  conversar  com NEGUINHO
sobre a moto roubada e não tem relação com isso, porque falou
para NEGUINHO, que se este  quisesse pegar  a  moto podia
pegar e se a moto foi roubada ele não teria relação com o fato.
Cláudio diz que o COROA falou que a policia está procurando
uma moto roubada no JUCAZINHO e que estaria com Cláudio;
(...) 

DIÁLOGOS Fls. 238/239

Chamada do Guardião 8147983.WAV
Comentário Valdo   x  Mir –  Valdo  diz  que  está  num  Sitio.
Sozinho,  diz  que  foi  para  Campina,  mas  voltou,  disse  que
amanhã tentara ie para Pernambuco.
Data do início 20/05/2015 18:48:02
Telefone do Alvo: 55 (83) 82179767
Transcrição Valdo x Mir – Valdo diz que está num Sitio, sozinho,
diz que foi para Campina, mas voltou, falou com Antonio e Joca
e este disse que estaria limpeza, diz que os home (a policia), foi
na  sua  casa  hoje  cedo,  diz  que  pegaram  Cláudio,  Nenem,
pegaram sua identidade. Mir diz que era para ter deixado os
documentos em Sueli, pois sabe que a polícia vai sempre na
casa da sua mãe. Diz que está esperando onde Barquinho, foi
levar um carregador, ele diz está na rua do Tambor (trecho de
difícil compreensão. Mir pergunta se pegaram alguma arma dos
presos. Valdo diz que parece  que prenderam um revólver de
Cláudio. Mir diz que a policia está esta andando com um carro
normal, veio dois carros diferentes, disse que a policia veio na
casa do seu pai olharam em vários lugares, checaram  tudo.
Procuraram no meio das Palmas. Diz que a polícia soube que
Valdo foi visto no JUCAZINHO. Diz que a policia avisou que
antes de amanhecer o dia estarão com Valdo preso. Valdo diz
que soube que abrirão a sua casa. Mir acha que os meninos
(provavelmente os presos da operação) o entregaram. (...) 

Assim,  restou  demonstrado  que  o  Apelante  Erivaldo,  praticou  a

conduta típica configurada do crime de tráfico, conforme acima demonstrado.

Outrossim,  ressalto,  pelo  princípio  da  verdade  real,  que  os  fatos

expostos  foram  melhores  apreciadas  pelo  julgador  a  quo,  em  razão  da

proximidade com as partes e tudo mais que circunda o processo.
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Portanto,  se  o  álbum  processual  revela,  incontestavelmente,  a

materialidade e a autoria, não há que se falar em absolvição.

2 - Do crime de associação para o tráfico. 

Alegam ainda, os Apelantes, que as provas são insuficientes para

uma condenação, pelo crime de associação para o tráfico.

Contudo, sem razão. 

Dispõe o art. 35 da referida Lei:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para
o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer
dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e
34 desta Lei:
Pena  -  reclusão,  de  3  (três)  a  10  (dez)  anos,  e
pagamento  de  700  (setecentos)  a  1.200  (mil  e
duzentos) dias-multa.
Parágrafo  único.  Nas  mesmas  penas  do  caput
deste  artigo  incorre  quem  se  associa  para  a
prática reiterada do crime definido no art. 36 desta
Lei.

Em que pese, a negativa de autoria dos recorrentes em Juízo, resta

evidenciada, estreme de dúvidas, a participação consciente e voluntária dos

recorrentes na prática da associação para o tráfico de entorpecentes, haja vista

que  pelos  diálogos  das  interceptações  acima  transcritas,  bem  como  das

demais provas constantes no caderno processual, verifica-se que os acusados,

juntos, praticaram delito em epígrafe, pois cada um, ao seu modo, contribuía

para o sucesso da empreitada, havendo entre os autores um liame subjetivo

visando a mercancia da substância.

A jurisprudência assim tem decidido:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
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DROGAS  E  ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
CONJUNTO  PROBATÓRIO  ROBUSTO
DEMONSTRANDO  AUTORIA  E  MATERIALIDADE.
PRETENDIDA  APLICAÇÃO  DA  PENA-BASE  NO
MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE
CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL  DESFAVORÁVEL.
REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA-BASE.  NÃO
ADMISSÃO  DA  ATENUANTE  DA  CONFISSÃO.
RECURSOS  PARCIALMENTE  PROVIDOS.  I.  Deve
ser mantida a condenação pela prática dos crimes
de  tráfico  ilícito  de  drogas  e  associação  para  o
tráfico ilícito de drogas, se há nos autos provas
firmes e coerentes do que os agentes praticaram
os ilícitos penais, estando a tese de negativa da
autoria  isolada  do  conjunto  probatório. II.  (...)
(TJMS;  APL  0003171-86.2009.8.12.0018;Paranaíba;
Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Francisco
Gerardo de Sousa; DJMS 12/12/2013; Pág. 48)”. -
grifei

Diante desse quadro, não há respaldo para acolhimento da alegação

de insuficiente probatória em relação ao reconhecimento do delito tipificado no

art. 35, caput, da Lei de Drogas, mostrando-se inarredável a manutenção do

decreto condenatório também quanto a este delito para os apelantes.

3 -  Da aplicação da causa de diminuição da pena prevista oo §

4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Os  Apelantes,  requereram  ainda,  a  aplicação  da  causa  de

diminuição da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Com relação a tal pretensão, verifica-se, de plano, não fazer jus à

benesse. 

Isso  porque,  a  redução  de  pena  do  crime  de  tráfico,  está

condicionada ao preenchimento dos requisitos constantes do parágrafo 4º, do

art. 33, da Lei de Drogas, in verbis: 

“Art.33.
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(...)
§ 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste
artigo,  as  penas  poderão  ser  reduzidas  de  um
sexto  a  dois  terços,  desde  que  o  agente  seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique às
atividades  criminosas  nem  integre  organização
criminosa".  

Extrai-se  da  leitura  do  dispositivo  retrotranscrito  os  pressupostos

impostos pela referida Lei para a aplicação da referida minorante, quais sejam:

ser o agente primário e possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades

criminosas e igualmente não integrar organização criminosa, sem se afastar do

disposto no artigo 42 da Lei referida lei. Tais requisitos são cumulativos e a

ausência de qualquer  um deles obsta a configuração do redutor  da pena.  

Ademais,  conforme  entendimento  jurisprudencial,  é  inviável  a

aplicação da causa especial de diminuição da reprimenda prevista no § 4º do

artigo 33 da Lei de Drogas, quando o agente foi condenado pela prática do

crime previsto  no artigo 35 da Lei  de Drogas,  por  estar  evidenciada a sua

dedicação  a  atividades  criminosas  ou  a  sua  participação  em  organização

criminosa, vejamos: 

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES.  CONDENAÇÃO.  AUSÊNCIA DE
LAUDO  DEFINITIVO.  TESE  DEFENSIVA  NÃO
ENFRENTADA  PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM.
COGNIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  SUPRESSÃO  DE
INSTÂNCIA. PENA-BASE ACIMA NO MÍNIMO LEGAL.
EXPRESSIVA  QUANTIDADE  E  NATUREZA  DA
DROGA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
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. NÃO
CONHECIMENTO. 1. A alegação defensiva acerca da
ausência  de laudo definitivo  não  foi  enfrentada pela
Corte de origem, o que impede sua cognição por esta
Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 2.
As  instâncias  de  origem  adotaram  fundamentos
concretos para justificar a exasperação da pena-base
acima do  mínimo legal,  não parecendo  arbitrário  ou
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desarrazoado  o  quantum imposto,  tendo  em vista  a
expressiva  quantidade  e  a  natureza  da  droga
apreendida - 11.676 g de cocaína - (art. 42 da  Lei n.º
11.343/2006).3.  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.
4.  Habeas  corpus  não  conhecido.  (HC  319.796/SP,
Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE ASSIS  MOURA,
SEXTA  TURMA,  julgado  em  05/05/2015,  DJe
13/05/2015) - grifei

AGRAVO  REGIMENTAL.  PROCESSUAL  PENAL  E
PENAL.  HABEAS  CORPUS.  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO  ESPECIAL,  ORDINÁRIO  OU  DE
REVISÃO  CRIMINAL.  NÃO  CABIMENTO.  TRÁFICO
DE  DROGAS.  MINORANTE  DO  TRÁFICO
PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO APLICAÇÃO.
LEGALIDADE.  1.  Ressalvada  pessoal  compreensão
diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser
inadequado o writ em substituição a recursos especial
e ordinário,  ou  de revisão criminal,  admitindo-se,  de
ofício, a concessão da ordem ante a constatação de
ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2.
A condenação  pela  prática  do  crime  de  associação
para o tráfico de drogas  justifica a não aplicação da
minorante  prevista  no  §  4º  do  art.  33  da  Lei  n.
11.343/2006. 3.  Agravo  regimental  improvido.  (AgRg
no HC 195.006/MS,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,
SEXTA  TURMA,  julgado  em  14/04/2015,  DJe
29/04/2015) – grifo nosso.

Também,  esta  Câmara  Especializada  Criminal,  tem  assim

decidido:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  E  ASSOCIAÇÃO
PARA  O  TRÁFICO.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ART. 33 E
35 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE INDUVIDOSAS. IMPOSSIBILIDADE
DE  APLICAÇÃO  DA  CAUSA  DE  DIMINUIÇÃO
PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 EM
RAZÃO  DAS  2  (DUAS)  CONDENAÇÕES.  DA
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE  POR  RESTRITIVA  DE  DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE.  NÃO  PREENCHIMENTO  DOS
REQUISITOS LEGAIS.  DO PEDIDO PARA APELAR
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EM  LIBERDADE.  ANÁLISE  PREJUDICADA.
IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.  1.  Se  o  álbum
processual revela, incontestavelmente, a materialidade
e a autoria, em adição ao conjunto de circunstâncias
que  permearam  os  acusados  no  momento  da
apreensão efetuada,  há que se considerar correta e
legítima  a  conclusão  de  que  a  hipótese  em exame
contempla  o  fato  típico  de  tráfico  e  associação,
reprovados pelos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06,
não havendo que se falar, assim, em absolvição por
insuficiência de provas.  2.  A condenação dos réus
pelos  crimes  de  tráfico  de  drogas  e  associação
para o tráfico, impede a aplicação da minoração da
pena contida no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. 3.
Não há que se falar em substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos,  por  ausência
dos  requisitos  do  artigo  44  do  Código  Penal,  em
especial o quantum da pena imposta. 4. O pedido de
concessão  do  direito  de  recorrer  em  liberdade,
formulado dentro dos recursos de apelação é ineficaz,
pois somente será apreciado quando do julgamento do
próprio recurso que os acusados visam aguardar fora
do  cárcere.(...) (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00020875920138150751,  Câmara
Especializada  Criminal,  Relator  DES  CARLOS
MARTINS BELTRAO FILHO , j. Em 07-04-2015) – sem
grifo o original.

No caso em tela, verifica-se que os apelantes não preenchem os

requisitos necessários para o reconhecimento da causa de diminuição de pena,

porquanto demonstrado que estavam associados, para praticar o tráfico, sendo

inaplicável a hipotes dos autos.

4. Do regime.

Por fim, os Apelantes Joanderson Gomes da Silva, José Edmilson

da Silva Marques e Claudemir Barbosa da Silva requereram a modificação

do regime fechado para o semiaberto, aduzindo ter o Magistrado utilizado a

regra do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, que fora declarado inconstitucional pelo

STF.

No entanto, sem razão. 
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Extrai-se da leitura do  decisum combatido  (fl.402), que o Juiz após

fixar pena em  08 (oito) anos de reclusão  para os Apelantes, determinou o

regime fechado, com os seguintes fundamentos:

“ Considerando as penas concretas aplicadas
aos  réus  determino  para  regime  inicial  para
cumprimento de pena o FECHADO (CP, art. 33,
§  2º),  na  aplicação  do  art.  2º,  §  1º,  da  Lei
8.072/90.”

No entanto, o Plenário do STF, no dia 27 de junho de 2012, ao julgar

o  HC  n.  111.840⁄ES,  por  maioria,  declarou  incidentalmente  a

inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072⁄90, com a redação que

lhe foi dada pela Lei n. 11.464⁄07, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do

regime  inicial  fechado  para  os  condenados  por  crimes  hediondos  e

equiparados. 

Assim,  o  regime  prisional,  nesses  casos,  deverá  ser  fixado

motivadamente e em obediência ao que dispõe o art. 33, § § 2º e 3º e art. 59,

ambos do Código Penal, e, na hipótese de condenado por crime de tráfico de

drogas, ao disposto no art.  42 da Lei n. 11.343⁄2006, segundo o qual serão

consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância

entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais

circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 

Nesse sentido:

PROCESSO  PENAL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE  OMISSÃO,  CONTRADIÇÃO  OU
OBSCURIDADE.  TRÁFICO.  PEQUENA
QUANTIDADE DE DROGA. PENA-BASE FIXADA
NO  MÍNIMO.  REGIME  E  SUBSTITUIÇÃO.
EMBARGOS  REJEITADOS.  CONCEDIDO
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
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1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, os embargos de declaração, como recurso
de  correção,  destinam-se  a  suprir  omissão,
contradição  e  ambiguidade  ou  obscuridade
existente no julgado.  Não se prestam, portanto,
para sua revisão no caso de mero inconformismo
da parte.
2.  Na  definição  do  modo  inicial  de
cumprimento de pena, necessário à prevenção
e à reparação da infração penal, o magistrado
deve  expor  motivadamente  sua  escolha,
atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal
e,  na  hipótese  de  condenado pelo  crime  de
tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei
n.  11.343⁄2006,  segundo  o  qual  serão
consideradas com preponderância a natureza
e a quantidade da substância entorpecente, a
personalidade  e  a  conduta  social  do  agente
sobre  as  demais  circunstâncias  judiciais  do
art. 59 do Código Penal.
4.(…)  (EDcl no AgRg no AREsp 644.425⁄SP, Rel.
Ministro  RIBEIRO  DANTAS,  QUINTA  TURMA,
julgado em 09⁄03⁄2017, DJe 17⁄03⁄2017)

Por  outro  lado,  infere-se  da  decisão  atacada  (fls.386/403),  que  o

magistrado a quo, quando da fixação da pena base, analisou as circunstâncias

judiciais para cada um dos Apelantes, e não sendo estas na sua totalidade

favoráveis,  fixou a pena base, um pouco acima do mínimo legal, vejamos:

“Do  crime  tipificado  no  art.  33  da  Lei
11.343/06  :

Analisando  as  circunstâncias  judiciais  previstas
no art.  59 do CP, tem-se que:  a  culpabilidade
não  extrapolou  o  tipo  penal:  o  acusado  não
possui antecedentes criminais; nada consta nos
autos a desabonar na conduta social; evidencia
personalidade tendente  ao  consumo  de
entorpecentes; não foram apresentados motivos
que  justifiquem  a  conduta  delituosa;  as
circunstancias foram  comuns  ao  crime;
consequências nefastas por se tratar de crime
que atinge a sociedade em geral; prejudicada a
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questão  pertinente  ao  comportamento  da
vítima.
Sendo prevista abstratamente pena de reclusão
de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos,  fixo a pena base
em 06 (seis) anos.

“Do  crime  tipificado  no  art.  35  da  Lei
11.343/06:

Analisando  as  circunstâncias  judiciais  previstas
no art.  59 do CP, tem-se que:  a  culpabilidade
não  extrapolou  o  tipo  penal:  o  acusado  não
possui antecedentes criminais; nada consta nos
autos a desabonar na conduta social; evidencia
personalidade tendente  ao  consumo  de
entorpecentes; não foram apresentados motivos
que  justifiquem  a  conduta  delituosa;  as
circunstancias foram  comuns  ao  crime;
consequências nefastas por se tratar de crime
que atinge a sociedade em geral; prejudicada a
questão  pertinente  ao  comportamento  da
vítima.
Sendo prevista abstratamente pena de reclusão
de 3 (três) a 10 (dez) anos, fixo a pena base em
04 (quatro) anos. (...)”

Como  visto,  foram  valoradas  como  favoráveis:  culpabilidade,

antecedentes  criminais;  conduta  social,  circunstâncias,  e  como

desfavoráveis: personalidade, motivos e consequências.

Dessa forma, não evidencio a existência de ilegalidade na fixação do

regime prisional mais gravoso, pois, conforme acima explicitado a pena-base

foi  fixada acima do mínimo legal  em razão da existência  de  circunstâncias

judiciais  desfavoraveis,  autorizando  a  imposição  do  regime  fechado,

exatamente nos termos do que dispõe o art.  33, § 2º, b, e § 3º, do Código

Penal, c⁄c o art. 42 da Lei n. 11.343⁄06. 

Nesse sentido: 
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PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO  PRÓPRIO.  INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS.CAUSA DE DIMINUIÇÃO
DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343⁄2006. RÉU
QUE  SE  DEDICA  A  ATIVIDADE  CRIMINOSA.
REGISTRO  DE  ATO
INFRACIONAL.INAPLICABILIDADE.ALTERAÇÃ
O.  DESSE  ENTENDIMENTO.  REEXAME  DE
PROVAS.  REGIME  MAIS  GRAVOSO
(FECHADO). PENA  SUPERIOR  A  QUATRO
ANOS  DE  RECLUSÃO.  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS.  MODO
ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA
PRIVATIVA  DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS
DE  DIREITO.  INVIABILIDADE.  FALTA  DO
PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO.
AUSÊNCIA  DE  MANIFESTA  ILEGALIDADE.
WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]
5. Estabelecida a pena definitiva em 5 anos de
reclusão, revela-se correta  a imposição inicial
do  regime  fechado  (mais  grave  segundo  o
quantum  da  sanção aplicada), tendo em vista
a  análise  desfavorável  das  circunstâncias
judiciais, conforme o art. 33, § 2º, "a", e § 3º,
c.c. o art. 59, ambos do CP, e o art. 42 da Lei n.
11.343⁄2006. Precedentes.
6.  É inviável  a  substituição da pena privativa de
liberdade  por  restritiva  de  direitos,  diante  do
quantum da sanção aplicada (art. 44, I, do Código
Penal).
7. Habeas corpus não conhecido (HC 364.837⁄SP,
Rel.  Ministro  RIBEIRO  DANTAS,  QUINTA
TURMA, DJe 01⁄02⁄2017).
 

Assim, o regime está bem posto não havendo o que reformar. 

Forte em tais razões, NEGO PROVIMENTO AO APELO. 

Oficie-se.

É como voto.
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Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da Silva, relator,

Luiz Sílvio Ramalho Júnior (com jurisdição limitada), revisor, e Carlos Martins

Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Álvaro Cristino Pinto

Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, 24 de agosto de 2017.

             Des. João Benedito da Silva
                            RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


