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PRIMEIRO APELO. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO,  POSSE  IRREGULAR  DE  ARMA DE  FOGO
DE USO PERMITIDO, ALÉM DE POSSE DE MUNIÇÕES
DE  USO  RESTRITO,  EM  DESACORDO  COM  A LEI.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DO  RÉU.  TESE  DE
NEGATIVA  DE  AUTORIA. DESCABIMENTO.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DOS  DELITOS
COMPROVADAS.  ROBUSTO  ACERVO  DE  PROVAS
MATERIAIS  E  DEPONENCIAIS  CONSTANTES  NO
PROCESSO.  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE.
PEDIDO  DE  REVISÃO  E  MINORAÇÃO  . APLICAÇÃO
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §
4º,  DA  LEI  Nº  11.343/2006.  RÉU  QUE  CHEFIA
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO
DE  ENTORPECENTES  E  DEMAIS  DELITOS  DELE
DECORRENTES.  IMPROPRIEDADE  DA  MEDIDA.
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART.
40, V, DA LEI DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DE QUE A
DROGA APREENDIDA ADVEIO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.  DESCABIMENTO.  PLEITOS DE    ALTERAÇÃO
DO  REGIME  PRISIONAL  E  DE  SUBSTITUIÇÃO  DA
PRIVAÇÃO DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS
DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO MANTIDA
NOS PATAMARES INDICADOS PELO JUÍZO DE PISO.
DESPROVIMENTO.

-  Na hipótese vertente,  e  em que pese a tese de negativa de
autoria  levantada  pelo  apelante,  as  diversas  evidências



materiais e deponenciais coligidas aos autos se constituem em
sólido  acervo  probatório,  apto  a  lastrear  o  decreto
condenatório  ora  fustigado,  não  prosperando  a  alegação
defensiva em sentido contrário.

- No caso, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §
4º, da Lei nº 11.343/2006 não se dá em proveito do apelante,
que,  como  já  evidenciado  pela  prova  colhida  no  presente
encarte, dedicava-se total e exclusivamente à narcotraficância,
exercendo, inclusive, posição hierárquica de grande relevância.

- Inadmissível a exclusão da majorante fracionária prevista no
art. 40, V, da Lei de Drogas, porquanto estreme de dúvidas é a
informação, constante nos autos, de que  a droga apreendida,
provinda  do  Estado  de  São  Paulo,  seria  distribuída  para
mercancia  na  cidade  de  João  Pessoa,  capital  do  Estado  da
Paraíba.

-  Os pleitos  recursais  de  alteração do regime prisional  e  de
substituição  da  privação  de  liberdade  cominada  por  penas
restritivas  de  direito,  seguem  a  mesma  sorte  dos  demais
requerimentos recursais a que estavam condicionados e devem,
portanto, ser improvidos, posto que a reprimenda permaneceu
delineada nos moldes estabelecidos na sentença prolatada pelo
juízo primevo.

SEGUNDA  APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIMES  DE
TRÁFICO  DE  DROGAS  E  ASSOCIAÇÃO  PARA  O
TRÁFICO.  CONDENAÇÃO.  TESE  DE
DESCLASSIFICAÇÃO  DA  CONDUTA  DO  APELANTE
PARA  O  TIPO  PREVISTO   NO  ART.  34,  DA  LEI  Nº
11.343/2006  (P  ETRECHOS  PARA  O  TRÁFICO  DE
DROGAS  ).  IMPOSSIBILIDADE.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  DOS  DELITOS  COMPROVADAS
ROBUSTAMENTE  NA  INSTRUÇÃO.  PEDIDO  DE
APLICAÇÃO DA MEDIDA REDUTÓRIA DO ART. 33, §
4º, DA LEI DE DROGAS. PROVA DE QUE O APELANTE
SE  DEDICA  ÀS  ATIVIDADES  ILÍCITAS  DO  GRUPO
CRIMINOSO QUE COMPUNHA. REQUISITOS LEGAIS
NÃO PREENCHIDOS. DESPROVIMENTO.

-  A  tese  desclassificatória  ressente-se  de  guarida,  quando  a
autoria  e  a  materialidade  do  crime  de  tráfico  de  drogas
encontra-se evidenciada, à guisa dos fortes três elementos de
convicção constantes nos autos,  que ratificam, com certeza e
riqueza de detalhes, como todo o ínterim criminoso transcorreu.

-  Descabe  o  pleito  da  redução  do  art.  33,  4º,  da  Lei  nº
11.343/06,  pelo  não  preenchimento  dos  requisitos  legais
exigidos,  haja  vista  a  dedicação comprovada  do apelante  às



atividades  ilícitas  oriundas  da  organização  criminosa  que
compunha, juntamente com o corréu.

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 NEGAR  PROVIMENTO  aos
apelos, nos termos do voto do Relator, e em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  apelações  criminais  interpostas  por  Edilson
Marcolino da Silva  e Helton Ranniê Costa de Araújo, em face da sentença de fls.
706/733, prolatada pela Juíza de Direito da Vara de Entorpecentes da Comarca de João
Pessoa  (Capital),  Dra.  Maria  Emília  Neiva  de  Oliveira,  nos  autos  da  ação  penal
supranumerada, promovida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba,  que julgou
procedente em parte a denúncia, para:

1 – CONDENAR o apelante  EDILSON MARCOLINO DA
SILVA pela prática dos crimes de tráfico ilícito de substância entorpecente (art. 33,
caput, da Lei nº 11.343/2006), associação para a prática do tráfico (art. 35,  caput,
da Lei nº 11.343/2006), estes dois agravados pelas causas de aumento previstas nos
incisos V e VI, do art. 40, da 11.343/2006, posse irregular de arma de fogo de uso
permitido (art. 12,  caput, da Lei nº 10.826/2003) e posse de munição de arma de
fogo de uso restrito  (art.  16,  caput,  da Lei  nº 10.826/2003),  imputando-lhe uma
pena  privativa  de  liberdade  de  12  (doze)  anos  de  reclusão  e  2  (dois)  anos  de
detenção,  no  regime  fechado,  cumuladas  com  1.440  (um  mil,  quatrocentos  e
quarenta) dias-multa, sendo cada dia-multa correspondente ao valor de 1/30 (um
trinta avos) do salário-mínimo nacional, vigente à época dos fatos;

2 – CONDENAR o apelante HELTON RANNIÊ COSTA DE
ARAÚJO pela prática dos crimes de tráfico ilícito de substância entorpecente (art.
33,  caput, da Lei nº 11.343/2006) e associação para a prática do tráfico (art. 35,
caput,  da Lei nº 11.343/2006),  agravados pelas causas de aumento previstas nos
incisos V e VI, do art. 40, da 11.343/2006, imputando-lhe uma pena privativa de
liberdade de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão, no regime
fechado, cumuladas com 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa
correspondente  ao  valor  de  1/30  (um  trinta  avos)  do  salário-mínimo nacional,
vigente à época dos fatos;

3 – ABSOLVER o réu LIVOMAR DA COSTA E SILVA das
acusações efetuadas pelo Ministério Público estadual, com fulcro no art. 386, VII,
do Código de Processo Penal.

4  –  DECRETAR  a  extinção  da  punibilidade  do  acusado
ILDERLEI DOS SANTOS, tendo em vista sua morte. 

Relata a exordial que a Delegacia de Repressão a Entorpecentes,
através de informações repassadas pelo serviço de inteligência, descobriu que no início



da segunda quinzena do mês de dezembro de 2011, a adolescente A.K.D.F. receberia um
carregamento de crack, estocando a droga em sua residência para, depois, ser distribuída
em vários locais, onde se destinaria a mercancia em varejo.

Informa  a  inicial  acusatória  que,  segundo  as  informações  do
serviço  de  inteligência,  a  pessoa  responsável  por  fazer  o  transporte  da  droga  até  a
adolescente A.K.D.F. seria o réu Helton Ranniê Costa de Araújo, cabendo ao increpado
Livomar  da  Costa  Silva  a  função  de  escolta  e  segurança  do  carregamento  dos
psicotrópicos.

Aduz  a  denúncia  que  a  autoridade  policial,  de  posse  dessas
informações, passou a monitorar as residências do réu Helton Ranniê Costa de Araújo e
da adolescente A.K.D.F.

Esclarece o pórtico inaugural acusatório que, no dia 16/12/2011,
os  increpados  Helton  Ranniê  Costa  de  Araújo  e  Livomar  da  Costa  Silva,  seguindo
orientações da menor A.K.D.F., dirigiram-se ao Terminal Rodoviário da Integração, no
centro da cidade de João Pessoa, onde se encontraram com os fornecedores da droga,
recebendo destes um veículo FORD FIESTA, placa MNZ 1528/PB, que posteriormente
soube-se  que  escondia,  em um compartimento  instalado  no  para-choque  traseiro,  a
droga apreendida na casa da menor A.K.D.F.

Assevera  a  peça  inaugural  desta  ação  penal  que  o  acoimado
Helton  Ranniê  Costa  de  Araújo seguiu,  na  companhia  do corréu  Livomar  da Costa
Silva, que fazia a sua segurança, até a residência da menor A.K.D.F., local, repita-se,
previamente ajustado para deixar a droga. Descreve, ainda, que, após o desmonte do
para-choque do FORD FIESTA que guiava (onde, repise-se, a droga estava escondida),
o  réu Helton Ranniê Costa  de Araújo seguiu com destino à  sua residência,  em um
veículo CORSA SEDAM, dirigido por Livomar da Costa e Silva.

Prossegue narrando a peça  acusatória,  salientando que no dia
seguinte (17/12/2011),  os policiais  civis  fizeram campana defronte as residências  da
adolescente A.K.D.F. e do réu Helton Ranniê Costa de Araújo, constatando que na casa
deste já se encontrava estacionado o veículo FORD FIESTA, sob a copa de uma árvore.

Assim que o denunciado Helton Ranniê Costa de Araújo saiu de
casa, dirigindo o veículo FORD FIESTA, e o denunciado Livomar da Costa e Silva
seguia-o, guiando o veículo CORSA SEDAM, foram abordados pelos policiais civis de
campana, que após revista pessoal e nos veículos, foram informados pelos increpados
que a droga ainda estava na residência de A.K.D.F., e que, antes da abordagem policial,
os réus estavam indo até lá para pegar o carregamento de droga e distribuí-lo segundo as
determinações de A.K.D.F., serviço pelo qual receberiam o pagamento de R$ 500,00
(quinhentos reais).

Acrescenta  que,  ao  se  deslocarem  até  a  casa  da  adolescente
A.K.D.F., os policiais fizeram uma busca domiciliar, encontrando, sob a cama em que
esta dormia, uma caixa de papelão, contendo 13 (treze) tabletes de crack (informação
constatada pelo laudo encartado aos autos – fl. 37, que também revelou o peso líquido
da droga: 13.250 gramas) e uma balança de precisão, comumente utilizada na pesagem
da droga destinada ao comércio.



Segue relatando que, ainda na casa da adolescente A.K.D.F., os
policiais civis tomaram conhecimento que, no dia anterior (16/12/2011), A.K.D.F. e sua
irmã A.C.D.F., também menor de idade, fizeram a entrega de 5 kg (cinco quilogramas)
de  crack  ao  denunciado Edilson Marcolino  da  Silva,  em sua  residência,  situada  na
mesma comunidade onde vivem as adolescentes.

Aponta  a  exordial  acusatória  que,  diante  da  informação
repassada pelas adolescentes A.K.D.F. e A.C.D.F., os policiais se dirigiram à casa do
denunciado Edilson Marcolino da Silva,  que não estava em casa. Lá,  encontraram e
apreenderam, no quintal, enterrado junto ao muro, 01 (um) revólver calibre 38, marca
TAURUS, de propriedade da Secretaria de Cidadania e Administração Penitenciária,
além de 18 (dezoito) munições calibre 38 e 07 (sete) munições calibre ponto 40, além de
várias peças de roupas novas que, posteriormente, soube-se terem sido furtadas de uma
loja localizada no bairro de Mangabeira, nesta cidade, de propriedade do senhor Dyego
Pereira  Alcântara  Melo,  e  que  estavam sendo  revendidas  pela  companheira  do  réu
Edilson Marcolino da Silva, a pessoa de nome Silvaneide dos Santos, que alega tê-las
adquirido de um desconhecido, sem nota fiscal.

Consta,  por  fim,  da  inicial  acusatória,  que  somente
posteriormente,  através  de  informações  repassadas  pelo  serviço  de  inteligência,
descobriu-se que os 5 kg (cinco quilogramas) de crack, entregues por A.K.D.F ao réu
Edilson  Marcolino  da  Silva  estavam  enterrados  profundamente  no  quintal  de  sua
residência, razão pela qual não foram encontrados pelos policiais. Esclarece que, após a
saída  da  polícia,  o  réu  Edilson retornou à  sua  residência,  desenterrou  a  droga,  e  a
repassou ao indiciado Ilderlei dos Santos, com a finalidade de distribuí-la em pontos de
venda  de  entorpecentes,  apurando-se  que,  posteriormente,  este  fora  assassinado  em
08/01/2012.

Denúncia recebida em 24/05/2012 (fls. 297/299).

Irresignados,  os  réus Edilson  Marcolino  da  Silva  e  Helton
Ranniê Costa de Araújo interpuseram as apelações de fls. 736 e 743, respectivamente.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  744/748),  o  apelante  Helton
Ranniê Costa de Araújo  aduz:  (A) que,  da instrução, não restou demonstrado que o
apelante  praticou  o  crime  de  tráfico  de  entorpecentes,  sendo  imperiosa  a
desclassificação da conduta do réu para aquela prevista  no tipo do art. 34, da Lei nº
11.343/2006 (petrechos para o tráfico de drogas); (B) que a pena cominada ao apelante
deve ser revista e minorada, à luz da aplicação, em seu favor, da causa de diminuição de
pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

O  insurgente  Edilson  Marcolino  da  Silva,  nas  razões  de  seu
apelo (fls. 749/769), assevera:  (A) que, da instrução, nada restou demonstrado que o
apelante praticara o crime de tráfico de entorpecentes, nem tampouco que a arma e as
munições apreendidas eram suas, posto que “foram encontradas num terreno de uso
comum, e não em sua residência e nem consigo”. Salienta, ainda, que não há nos autos
“qualquer evidência de eventual convergência de interesses dos acusados em unirem-se
para o tráfico, de modo estável e permanente”. circunstâncias que tem o condão de
desencadear a sua completa absolvição, nos termos do art. 386, incisos II, IV, V, VI e



VII,  todos do CPP;  (B) que a  pena  cominada deve  ser  revista,  à  luz dos  seguintes
parâmetros:  (b.1) aplicação,  em favor  do apelante,  da causa de diminuição de pena
prevista  no art.  33,  §  4º,  da  Lei  nº  11.343/06;  (b.2) fixação de  regime inicial  para
cumprimento  mais  brando;  (b.3) substituição  da  privação  de  liberdade  por  duas
penalidades restritivas de direito ou por uma pena restritiva de direito e multa;  (b.4)
decote da causa de aumento prevista no art. 40, incisos V e VI, da Lei nº 11.343/2006,
ante  a  ausência  de  constatação,  nos  autos,  seja  de  informações  acerca  do  caráter
interestadual da conduta criminosa imputada ao apelante, seja da existência de qualquer
vínculo entre Edilson Marcolino e as menores apreendidas nas diligências policiais que
culminaram neste processo.

Nas  contrarrazões  das  fls.  771/792,  a  Promotoria  de  Justiça
pugnou  pelo  desprovimento  do  recurso  apelatório  e,  consequente,  manutenção  da
sentença recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça estadual, através do
Procurador  Álvaro  Gadelha  Campos,  no  seu  parecer  das  fls.  829/832,  opinou  pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO:

Conheço  os  recursos  apelatórios,  eis  que  presentes  os
pressupostos extrínsecos e intrínsecos para a admissibilidade dos mesmos.

Os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
foram  amplamente  observados  nesta  ação  penal.  Não  há,  desse  modo,  nulidades
permeando o processo.

1. DO APELO INTERPOSTO POR EDILSON MARCOLINO DA SILVA

1.1. Da tese de negativa de autoria

O insurgente  Edilson  Marcolino  da  Silva,  nas  razões  de  seu
apelo (fls. 749/769), aduz que, da instrução, nada restou demonstrado que o apelante
praticara o crime de tráfico de entorpecentes, nem tampouco que a arma e as munições
apreendidas eram suas, posto que “foram encontradas num terreno de uso comum, e
não em sua residência e nem consigo”.

Salienta,  ainda,  que não há nos autos “qualquer evidência de
eventual convergência de interesses dos acusados em unirem-se para o tráfico, de modo
estável e permanente”. circunstâncias que tem o condão de desencadear a sua completa
absolvição, nos termos do art. 386, incisos II, IV, V, VI e VII, todos do CPP.

Todavia, ao contrário do que afirma o apelante em suas razões
recursais,  a  autoria  criminosa,  nos  moldes  delineados  pelo  pórtico  inaugural
acusatório, está  cabalmente evidenciada, não pairando quaisquer dúvidas acerca de
tais considerações.



De fato, toda a prova material produzida neste processo conduz
firmemente  ao  fato  de  que  o  réu  exercia  o  papel  de  chefia  e  gerenciamento  do
comércio de entorpecentes na região onde os fatos criminosos se desencadearam,
ocupando uma posição hierárquica inferior tão somente a do chefe geral do tráfico
local,  o  indivíduo conhecido por Zé Carlos,  que está preso.  Deflui-se dos  autos,
ainda,  que por sua notória posição de destaque dentro da organização criminosa
desbaratada, o  apelante também era o responsável  por defender a sua área de
atuação na forma e sob o código do crime, concedendo aval as execuções que lá
ocorriam, escolhendo quem devia ou não viver. Desse fato último decorre, inclusive,
a  apreensão  da  arma  e  das  munições  de  diversos  calibres  no  interior  de  sua
residência, feita pela equipe policial que lá diligenciou à época do flagrante.

Comprovam esses fatos, além dos elementos mencionados acima
(auto de apresentação e apreensão, que descreve a substância entorpecente que havia
sido  transportada  até  a  casa  da  menor  A.K.D.F.  (fls.  27/28);  laudo  de  exame
toxicológico  nº  1687-11,  aportado  no  feito  (fl.  243),  que  elucida  a  natureza  e  a
quantidade da droga apreendida, qual seja, 13.250 gramas de cocaína (matéria prima do
crack); o depoimento judicial das testemunhas, que ratificam, com certeza, convicção e
riqueza de detalhes, como todo o ínterim criminoso transcorreu), o depoimento judicial
da testemunha Sérgio Túlio Cavalcanti Ramalho (fls. 384/385), que, esclarece que o
apelante “é bastante conhecido no meio policial por envolvimento com o tráfico de
droga na comunidade Citex, onde controla o tráfico”, que Edilson “é uma pessoa de
confiança  de  Zé  Carlos,  que  é  o  chefe  da  quadrilha  inteira”,  e  também  “tem
envolvimento em homicídios”, pois sempre “que se alguém vai ser executado lá tem que
passar pelo aval dele”.

Dessa forma, não vinga, no particular, o apelo deduzido.

1.2. Da impossibilidade de aplicação, em favor do apelante, da causa de diminuição
de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06

De igual modo, não há como aplicar-se a causa de diminuição
prevista  no  art.  33,  §  4º,  da  Lei  nº 11.343/2006,  como  bem  entendeu  o  juízo
sentenciante.

Isto porque, nada obstante tenha a legislação antidrogas criado
situação mais favorável aos traficantes primários (art. 33, § 4º), não é o caso de aqui
considerá-la em favor do apelante, vez que dos autos emanam que o acusado dedicava-
se  total  e  exclusivamente  à  narcotraficância,  exercendo  posição  hierárquica  de
relevância, inclusive. In verbis:

“Art. 33. (…)
(…)
§ 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”.

1.3. Do pedido de decote da causa de aumento prevista no art. 40, incisos V e VI, da
Lei nº 11.343/2006



A defesa propugna, ainda, pela exclusão das causas de aumento
previstas no art. 40, incisos V e VI, da Lei nº 11.343/2006.

De  antemão,  percebo  que  a  majorante  fracionária  contida  no
inciso VI do art. 40 da Lei nº 11.343/2006 não fora objeto de contemplação na sentença
vergastada, restando a súplica de seu decote prejudicada.

Outrossim, no que concerne à majoração feita com espeque no
inciso V, do mesmo dispositivo legal, esta sim aplicada pelo magistrado de piso em
desfavor do apelante na terceira fase da dosimetria de sua reprimenda em face do delito
de  tráfico  de  drogas,  constata-se,  mais  uma  vez,  que  as  razões  do  recurso  não
convencem.

De  fato,  a  prova  oral  encartada  escalarece  que  a  droga
apreendida adveio do Estado de São Paulo,  e seria distribuída para mercancia nesta
cidade de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba.

Sobre essa circunstância, eis o que declararam as testemunhas:

Depoimento  da  testemunha  Sérgio  Túlio  Cavalcanti  Ramalho  (fls.
384/385):

“(...)  Que  quando  chegaram na  cada  dele  (do  Helton),  no  dia  da  prisão,
algumas horas antes, visualizaram o veículo Fiesta de cor prata, que segundo
as investigações tinha sido levado alguns dias antes para São Paulo para
ser usado no transporte de droga daquele Estado para esta capital; (...)”.

Depoimento  da  testemunha  João  Paulo  Cavalcante  de  Oliveira  (fls.
386/388):

“(...)  Que  estavam  monitorando  através  de  interceptação  telefônica  o
presidiárioo José Carlos,  recolhido no presídio de Santa Rita;  Que através
desse monitoramento chegaram até os acusados Helton, Livomar, conhecido
por 'Igor', A.K., a 'Maga', a irmã dela, A.C e 'Bigai';  Que no dia da prisão
tomaram  conhecimento  que  havia  chegado  de  São  Paulo  uma  certa
quantidade de droga que pertencia a José Carlos e que possivelmente essa
droga tinha sido transportada num Fiesta prata; (...)”.

O artigo 40, V, da Lei nº 11.343/2006, contempla a necessidade
de aplicação da causa de aumento, compreendida num patamar que varia de um sexto a
dois terços, para a hipótese em que o tráfico ocorra entre Estados da Federação:

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um
sexto a dois terços, se:
(...)
V – caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o 
Distrito Federal;

Assim,  ao  agir  em  consonância  com  o  preceituado  no
dispositivo legal supra transcrito, o juízo primevo atribuiu aumento mínimo de um sexto
(fl.  728)  à  pena  cominada  ao  apelante,  em medida  que,  mais  uma vez,  se  verifica
acertada, desmerecendo qualquer reparo na via do presente apelo.

1.4.  Dos  pleitos  de  fixação  de  regime  inicial  mais  brando,  de  substituição  da



privação de liberdade por duas penalidades restritivas de direito ou por uma pena
restritiva de direito e multa

Por  outro  lado,  a  súplica  de  alteração  do  regime prisional
deve  ser  improvida, posto  que  a  pena,  permanecendo  cominada  nos  moldes
estabelecidos na sentença prolatada pelo juízo primevo, alinha-se à regra contida no §
2º, do art. 33, do CPB, que estabelece:

Art. 33. (...)
§ 2º – As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma
progressiva,  segundo  o  mérito  do  condenado,  observados  os  seguintes
critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(…)
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e
não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-
aberto;

De  igual  modo,  resta  indeferido  o  pleito  recursal de
substituição da privação de liberdade por duas penalidades restritivas de direito ou
por uma pena restritiva de direito e multa, posto que a referida substituição subsume-
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, havendo, ainda, proibição, no caso de concurso
material, hipótese dos autos, prevista no art. 69, § 1º, do CP. In verbis:

Art. 69 – Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas
privativas  de  liberdade  em  que  haja  incorrido.  No  caso  de  aplicação
cumulativa  de  penas  de  reclusão  e  de  detenção,  executa-se  primeiro
aquela. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º – Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena
privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais
será incabível a substituição de que trata o art. 44 deste Código.

Na espécie, tendo a reprimenda final alcançado 12 (doze) anos
de reclusão e 2 (dois) anos de detenção, não é possível a pretendida substituição.

2. DO APELO INTERPOSTO POR HELTON RANNIÊ COSTA DE ARAÚJO

2.1. Do pleito de ausência de provas para a condenação do apelante

Compulsando a prova produzida no presente encarte processual,
concluo que não há, todavia, como subsistir tal pretensão defensiva.

Ao  contrário  do  que  afirmou  o  apelante  em  suas  razões
recursais,  a  autoria  criminosa,  nos  moldes  delineados  pelo  pórtico  inaugural
acusatório, está  cabalmente evidenciada, não pairando quaisquer dúvidas acerca de
tais considerações.

De fato, e a despeito da tese de negativa de autoria levantada
pelo apelante em seu interrogatório judicial,  toda a prova material produzida neste
processo conduz firmemente ao fato de que o réu efetuou o transporte de razoável
quantidade de crack até a casa da adolescente A.K.D.F., utilizando-se, para tanto,

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art69


de um veículo Ford Fiesta de cor prata, apreendido nos termos do auto de fls.
27/28.

Quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas,
destacam-se três elementos fundamentais a formação de culpa do apelante: (1)  o
auto de  apresentação e  apreensão,  que descreve  a  substância  entorpecente  que
havia sido transportada até a casa da menor A.K.D.F. (fls. 27/28); (2) o  laudo de
exame toxicológico nº 1687-11, aportado no feito (fl. 243), que elucida a natureza e
a quantidade da droga apreendida, qual seja, 13.250 gramas de cocaína (matéria
prima do crack); (3) o  depoimento judicial das testemunhas, que ratificam,  com
certeza,  convicção  e  riqueza  de  detalhes,  como  todo  o  ínterim  criminoso
transcorreu, senão vejamos:

Depoimento  da  testemunha  José  Wellington  Duarte  de  Oliveira  (fls.
381/383):

“(...) Que no dia do fato foram convocados pelo delegado titular da DRE que
informou  que  havia  chegado  um  carregamento  de  droga  que  seria
transportada de um local para outro, ainda não determinado; Que segundo a
autoridade  policial  essa  informação  foi  obtida  através  de  monitoramento
telefônico; Que não recorda se na informação havia referência a nomes, mas
lembra que foram repassados endereços que foram objetos de levantamento
prévio;  Que  várias  equipes  foram  até  o  endereço  apontado;  Que  lá
aboredaram e identificaram os acusados, ora presentes; Que cada um pilotava
um  carro,  um  Fiesta  prata  e  um  Corsa  Sedan  branco;  Que  eles  foram
abordados  em via  pública,  nas  proximidades  da  casa  de  Helton,  entre  os
Funcionários II e o Ernani Sátiro; (...) Que segundo informações repassadas
pelo delegado no dia da operação, os acusados seguiam nos seus veículos até
a residência da adolescente A.K. para buscar droga e levar para um destino
desconhecido;  (...)  Que  na  delegacia  Helton  disse  que  foi  contratado  por
A.K., vulgo 'Maga', para trsnportar a droga da residência dela até um local
que seria determinado; (...) Que ele também disse na delegacia que esteve na
casa  de  A.K.  e  desparafusou  o  parachoque  traseiro,  supostamente  para
esconder produtos ilícitos; Que soube depois por meio de contato telefônico
que  apreenderam  na  casa  de  A.K.  treze  pacotes  contendo  substância
entorpecente;  Que  também  foi  informado  que  na  casa  dela  encontraram,
ainda, uma balança de precisão; Que a arma e as munições estavam na casa
de um indivíduo identificado por 'Bigai ou Abigai'; (…) Que segundo tomou
conhecimento na delegacia, os policiais foram até a casa de 'Bigai'  porque
uma irmã de A.K. teria dito que havia deixado cinco quilos de droga na casa
dele;  (...)  Que  tomou conhecimento  que  o  terceiro  acusado Edilson  tinha
função de guardar e distribuir a droga em uma boca de fumo; (…)”

Depoimento  da  testemunha  Sérgio  Túlio  Cavalcanti  Ramalho  (fls.
384/385):

“(...) Que os acusados foram usados naquele dia para fazerem o transporte da
droga; Que no dia da prisão tomaram conhecimento que a droga estava na
casa de 'Maga' e que o acusado Helton iria transportar essa droga da casa dela
para outro local, até então não identificado; Que coseguiram identificara a
casa de Helton facilmente porque ele já tinha sido preso por tráfico de drogas
e portando armas; (...) Que fizeram uma campana nas proximidades da casa
de Helton, ocasião em que visualizaram quando ele saiu do imóvel pilotando
o veículo Fiesta; Que indagaram a Helton onde estava a droga e ele disse que
estava  na  casa  da  'Maga';  (…)  Que  adentraram  na  casa  dela  onde
encontraram treze quilos de crack dentrod e uma caixa de papelão que estava
embaixo da cama; (...) Que indagaram a 'Maga'  onde estava o restante da
droga e e ela disse que mandou a irmã levar cinco quilos pra casa de 'Bigai',



localizada  na  mesma  comunidade,  na  madrugada  daquele  dia;  Que  se
deslocaram até a casa de 'Bigai',  mas não encontraram essa droga, nem o
próprio 'Bigai'; Que encontraram lá um revólver calibre 38 e munições; Que
essa arma estava enterrada na parte de trás da casa, embaixo do galinheiro;
(…) Que presenciou Helton dizendo que ia receber R$ 500,00 para fazer o
transporte  da  droga;  (...)  Que  na  casa  de  A.K,  vulgo  'Maga',  também
apreenderam  uma  balança  de  precisão;  (...)  Que  é  do  conhecimento  do
depoente que a função de Helton era trasnportar a droga, tanto é que ele ia
ganhar R$ 500,00 por esse trabalho; (...) Que 'Bigai' é bastante conhecido no
meio policial por envolvimento com o tráfico de droga na comunidade Citex,
onde controla o tráfico; Que ele é uma pessoa de confiança de Zé Carlos, que
é o chefe da quadrilha inteira;  Que 'Bigai'  também tem envolvimento em
homicídios; (…) Que se alguém vai ser executado lá tem que passar pelo aval
dele; (...)”.

Depoimento  da  testemunha  João  Paulo  Cavalcante  de  Oliveira  (fls.
386/388):

“(...)  Que  estavam  monitorando  através  de  interceptação  telefônica  o
presidiárioo José Carlos,  recolhido no presídio de Santa Rita;  Que através
desse monitoramento chegaram até os acusados Helton, Livomar, conhecido
por 'Igor', A.K., a 'Maga', a irmã dela, A.C e 'Bigai';  Que no dia da prisão
tomaram  conhecimento  que  havia  chegado  de  São  Paulo  uma  certa
quantidade de droga que pertencia a José Carlos e que possivelmente essa
droga tinha sido transportada num Fiesta prata; Que então se deslocaram até a
residência do acusado Helton, salvo engano, no Bairro dos Funcionários; (…)
Que fizeram campana nas proximidades da casa dele, a qual foi reconhecida
porque o Fiesta prata referido acima estava embaixo de um pé de árvore; (…)
Que pemaneceram lá até omomento em que viram três homens saindo da
casa, sendo que doias entraram em um carro e o terceiro entrou num carro
branco; (...) Que os acusados foram abordados, em via pública, e nada foi
encontrado em poder pessoal deles e dentro dos veículos também não; (…)
Que a equipe do depoente se deslocou até a casa da 'Maga',  porque havia
suspeita que a droga estaria lá; (…) Que a droga foi encontrada debaixo da
cama  do  quarto  onde  ela  estava,  no  caso,  treze  tabletes  de  substância
semelhante a crack; (…) Que a equipe do depoente não chegou a ir até a casa
de 'Bigai'; (..) Que soube que eles encontraram lá uma arma, no quintal; (…)
Que depois tomou conhecimento que nos áudios restou esclarecido que no
quintal da casa dele havia droga, que estava enterrada a uma profundidade de
três metros e que fora retirada de lá após a equipe policial deixar o local; (…)
Que através do monitoramento descobriram que a irmã de A.K, vulgo 'Maga',
A.C., levou cinco peças de crack de sua casa para a casa de 'Bigai', a mando
da irmã, a 'Maga'; (...)”.

Em suas declarações prestadas perante a autoridade judicial, a
adolescente A.K.D.F. (fl. 388) salientou:

“(...)  Que  recebeu de  HELTON a droga  apreendida  para  guardar  em sua
residência; (…) Que HELTON pediu para a declarante guardar a droga em
sua casa;  Que recebeu de HELTON treze de crack;  Que a balança estava
junto com a droga, dentro de uma caixa; (...)”

Já sua irmã, a menor A.C.D.F. (fl. 609), disse em juízo:

“(...) Que conhece o acusado Helton porque ele foi entregar a droga à sua
irmã; (…) Que era uma caixa grande; Que dentro da caixa havia crack em
bloco; (...) Que Helton ofereceu a ela R$ 50,00 para guardar a droga em sua
casa dizendo que no dia seguinte iria apanhá-la; (...) Que não deu para Helton
pegar a droga de volta porque a polícia a apreendeu; (...)”



As testemunhas  Maria  de  Lourdes  de  Andrade  e  Josenice
Girley  dr Andrade,  arroladas  pela  defesa, falam,  exclusivamente,  sobre  a  conduta
social dos réus, nada acrescentando à apuração da verdade dos fatos.

Dessa forma, não vinga, no particular, o apelo deduzido.

2.2. Do pedido de redução da reprimenda – impossibilidade de aplicação, em favor
do apelante, da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº
11.343/2006

Não há também como aplicar-se a causa de diminuição prevista
no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, como bem entendeu o juízo sentenciante.

Isto porque, nada obstante tenha a legislação antidrogas criado
situação mais favorável aos traficantes primários (art. 33, § 4º), não é o caso de aqui
considerá-la em favor do apelante, vez que o caso não autoriza a aplicação da causa
minorante propugnada no apelo, consistente, pois, na comprovação, dentro do processo,
de  que  o  acusado  dedicava-se  à  narcotraficância  com  habitualidade,  compondo,
inclusive, uma organização criminosa voltada a esse nefasto desiderato. In verbis:

“Art. 33. (…)
(…)
§ 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”.

Permanecem,  ademais,  inalteradas  as  penas  de  multas
cominadas na decisão ora atacada.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, NEGO
PROVIMENTO aos recursos, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada.

Comunique-se o juízo primevo desta deliberação.

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  João  Benedito  da  Silva,  decano  do  exercício  da  Presidência  da
Câmara Criminal,  dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado, com jurisdição limitada,  para substituir  o
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos), Relator, Arnóbio Alves Teodósio,
revisor, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento
da vaga de Desembargador). Ausente justificadamente o Desembargador Carlos Martins
Beltrão Filho.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Joaci  Juvino  da
Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel



Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 12 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz Convocado


