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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005291-73.2015.815.2002 –  Vara  de
Entorpecentes da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
01 APELANTE : Allen Melquíades Batista Nóbrega
ADVOGADOS : José  Vanilson  Batista  de  Moura  Júnior  e  Joaquim
Campos Lorenzoni
02 APELANTE : Cláudio Bezerra Cavalcanti de Arruda
ADVOGADO : Aécio Farias Filho
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÕES  CRIMINAIS.  TRÁFICO  DE
DROGAS  E  ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.
Arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006.
Materialidades  e  autorias  do  tráfico  de  drogas
consubstanciadas  através  das  provas  carreadas
aos  autos.  Depoimentos  dos  policiais.
Condenações  pelo  tráfico  mantidas.  Ausência  de
vínculo associativo estável e permanente entre os
acusados.  Descaracterização  do  delito  de
associação para o tráfico. Absolvição. Dosimetrias.
Pena-base.  Circunstâncias  autorizadoras  do
aumento. Culpabilidade. Quantidade e natureza da
droga.  Agravante  da  reincidência.  Manutenção.
Período  de  05  anos  não  ultrapassado.  Pleito  de
reconhecimento  da causa de diminuição de pena
prevista  no  art.  33,  §  4º,  da  Lei  11.343/06.
Ausência  dos  requisitos  autorizadores.  Réus  que
possui  maus  antecedentes  e  outro  reincidente.
Regime semiaberto. Possibilidade. Inviabilidade da
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substituição das penas corporais por restritiva de
direitos.  Art.  44,  inciso  I,  do  Código  Penal.
Detração  da  pena.  Impossibilidade.  Competência
do juízo da execução. Recurso desprovido.

-Restando  comprovadas  as  materialidades  e
autorias  delitivas do delito  de tráfico de drogas,
sobretudo  pelas  declarações  dos  policiais
responsáveis  pela  prisão,  bem  como  pela
apreensão de petrechos utilizados na mercância de
entorpecentes, impossível falar em absolvição.

-  Diante  da inexistente  prova segura do vínculo
associativo  estável  e  permanente  entres  os
acusados  visando  a  difusão  ilícita  de
entorpecentes, impõe-se a absolvição pelo crime
imputado, com base no artigo  386, inciso IV, do
CPP.

-  Mostra-se justificado o aumento  da pena-base
pela  autoridade  judiciária  a  quo,  mormente  em
decorrência  da  natureza  e  quantidade  da  droga
apreendida, bem como pela valoração negativa da
culpabilidade.

- Se entre a data do cumprimento ou extinção da
pena e a infração posterior, não tiver transcorrido
o prazo de 05 (cinco) anos (art. 64, I, CP), o réu é
considerado  reincidente,  como  na  hipótese
vertente.

- Não merece acolhimento o pleito de aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no art. 33,
§4º da Lei  11.343/06,  uma vez que os réus se
dedicam  a  atividades  criminosas,
consubstanciadas  nas  palavras  dos  policiais  que
confirmaram ser o local ponto de venda de drogas,
bem  como  por  ter  sido  apreendido  no  imóvel,
vários  objetos  utilizados  na  preparação  e
comercialização de drogas.

- No que tange aos regimes prisionais impostos,
não  ultrapassando  as  penas  08  (oito)  anos  de
reclusão, estas comportam abrandamento para o
semiaberto, conforme inteligência do artigo 33, §
2º, b, e § 3º do Código Penal.

-  Consoante  o  disposto  no  art.  44,  inciso  I,  do
Código  Penal,  diante  do  quantum das  penas
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aplicadas  aos  apelantes,  não  há  falar  em
substituição por restritivas de direitos.

- O Juízo da Execução é o competente para análise
da detração, na forma do artigo 66, III, c, da Lei
n.º 7.210 /84.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e DAR
PROVIMENTO PARCIAL  AOS APELOS, em harmonia parcial  com o
parecer ministerial, para absolver os réus apenas do crime de associação
para o tráfico e alterar o regime para o semiaberto, mantidos os demais
termos da sentença.

RELATÓRIO

Perante a Vara  de  Entorpecentes  da  Comarca  da
Capital, Allen Melquíades Batista Nóbrega e Cláudio Bezerra Cavalcanti de
Arruda, amplamente qualificados nos autos, foram denunciados nas penas
dos artigos 33, caput e 35, todos da Lei 11.343/2006.

Extrai-se da denúncia (fls.  02/07) que, no dia 01 de
maio  de  2015,  por  volta  das  21h,  nas  imediações  do  bairro  Cristo
Redentor, os acusados foram flagrados mantendo em depósito relevante
quantidade de substâncias estupefacientes, com a nítida intenção de se
associarem de forma permanente e estável para praticarem o tráfico de
drogas. 

Dessume-se, também, da exordial  acusatória,  que os
policiais militares receberam a informação de que um veículo contendo
substâncias ilícitas  tinha estacionado no imóvel n.  255,  situado na rua
Raimundo de Carvalho Nóbrega e, por tal localidade ser conhecida pelo
seu comércio de drogas, decidiram fazer a abordagem. 

Narra que, quando a guarnição identificou a casa em
tela, acabou se deparando com os denunciados entrando em um quarto
anexo  à  residência  principal.  E,  durante  o  procedimento  de  busca  no
domicílio,  encontraram  porções  de  substâncias  dos  tipos  maconha,
cocaína,  cloreto  de  etila,  triexifenidil  e  drogas  sintéticas,  incluídas  na
Portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária. 
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Informa ainda a peça acusatória que foram apreendidos
inúmeros sacos plásticos, balanças de precisão, facões, rolos de papel e
fitas adesivas, petrechos utilizados na mercancia de entorpecentes.

Denúncia recebida em 27/08/2015 (fl. 420). 

Depois da regular instrução, foi proferida sentença (fls.
491/511), que julgou procedente a denúncia e condenou os acusados pela
prática das condutas tipificadas no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei
11.343/06, a uma pena, para cada um, de 10 (dez) anos de reclusão, a
ser  cumprida  em  regime  inicialmente  fechado,  e  1.400  (mil  e
quatrocentos) dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo em vigor à
época dos fatos.

Irresignados,  Allen  Melquíades  Batista  Nóbrega  e
Cláudio  Bezerra  Cavalcanti  de  Arruda (fls.  218  e  228),  interpuseram
recurso de apelação, respectivamente, às fls. 555 e 557/558.

Em suas razões (fls. 564/581), Allen Melquíades Batista
Nóbrega pugna pela absolvição dos delitos de tráfico e associação para o
tráfico, ao argumento de que não existem provas suficientes para ensejar
uma condenação. Alternativamente, pleiteia o reconhecimento do tráfico
privilegiado  (parágrafo  §4º  do  art.  33  da  Lei  11.343/2006),  com  a
consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.  Requer,  ainda,  a  redução  das  sanções  para  o  mínimo  legal
previsto, haja vista não ser reincidente. Ademais, pede a readequação do
regime inicial do cumprimento da pena para o semiaberto. Por fim, pugna
pela detração da pena, em razão do tempo de prisão provisória.

Por sua vez, Cláudio Bezerra Cavalcanti de Arruda, em
suas razões (fls. 597/619), postula pela absolvição do delito de tráfico de
drogas,  alegando,  para  tanto,  que  o  corréu  isentou  sua
responsabilidade/ciência acerca das drogas, bem como porque os policiais
afirmaram que a droga pertencia ao outro réu, além de que não houve
investigação prévia que vinculasse o apelante aos entorpecentes, sendo
este  condenado  apenas  porque  estava  com  o  primeiro  recorrente.
Reivindica, também, a absolvição do crime de associação para o tráfico,
aduzindo  que  não  restou  configurada  a  permanência  e  estabilidade.
Procura,  ainda,  a aplicação do princípio do  in  dubio pro reo,  já  que a
participação foi no mínimo duvidosa. Subsidiariamente, requer que seja
extirpada a agravante da reincidência, uma vez que já havia cumprido a
sanção  anterior  há  mais  de  05  (cinco)  anos.  Roga  pela  aplicação  da
minorante  do  §4º  do  art.  33  da  Lei  de  Drogas.  Por  fim,  clama  pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
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Contrarrazões ministeriais,  às fls.  624/650, pugnando
pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se, na íntegra, a sentença
atacada.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do
ilustre Procurador, Dr. José Roseno Neto, opinou pelo desprovimento dos
recursos (fls. 653/659).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio
(Relator)

Conheço  dos  recursos,  eis  que  presentes  os  seus
pressupostos de admissibilidade.

Não foi  alegada nenhuma preliminar e não vislumbro
nenhuma nulidade que vicie o feito ou qualquer outra questão que mereça
ser apreciada antes do mérito recursal. 

Por  conveniência,  os  recursos  serão  analisados
conjuntamente em razão da similitude dos pedidos. 

- Do crime de tráfico de entorpecentes

No que diz respeito ao crime do artigo 33, caput, da Lei
de Drogas, as alegações dos apelantes carecem de fundamento. Senão
vejamos: 

A  materialidade  não  foi  contestada  e  restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 09/16, auto de
apresentação e apreensão de fls. 19/20, laudos de perícia criminal federal
de  fls.  21/24,  boletim  de  ocorrência  de  fl.  41/41v.,  laudo  de  perícia
criminal federal (química forense) de fls. 78/143 e, por fim, pela prova
oral colhida. 

Com  relação  à  autoria,  de  igual  modo,  sobressai
induvidosa  dos  elementos  de  prova  produzidos  nas  duas  fases  da
persecução  penal,  muito  embora  tenham os  apelantes  Allen  e  Claúdio
negado a autoria do delito de tráfico de drogas. 

Na  fase  judicial  (fl.  431  –  mídia  digital),  o  apelante
Allen  Melquíades  Batista  Nóbrega  afirmou  não  serem  verdadeiras  as
acusações. Asseverou que as drogas encontradas na residência eram de
uma pessoa chamada Robson a quem teria alugado a quitinete. Disse,
também,  que  tinha  ido  ao  imóvel  apenas  para  pegar  alguns  objetos
remanescentes. Alegou que não viu a droga ao entrar na casa.
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Já o apelante Cláudio Bezerra Cavalcanti de Arruda (fl.
431  –  recurso  audiovisual),  afirmou,  do  mesmo  modo,  não  serem
verdadeiras as acusações, alegando que foi apenas dar uma carona ao
corréu para que este pegasse alguns materiais que estavam no imóvel.

Entretanto,  a  negativa  de  autoria  dos  apelantes  não
merece credibilidade, mormente diante das declarações prestadas pelos
policiais responsáveis pela prisão, bem como pelas demais provas trazidas
aos autos, a exemplo dos petrechos apreendidos e utilizados na mercância
de drogas.

O  policial  militar  Manoalysson  dos  Santos  Silva,
condutor do flagrante,  ouvido em juízo (fl.  451 – mídia anexa), assim
narrou os fatos: 

“(…)  A  guarnição  recebeu  uma  ligação  anônima
comunicando do tráfico e, por isso, decidiu realizar
diligência no endereço informado. Ao chegar ao local,
os acusados, ao verem as viaturas, correram para
dentro de casa, oportunidade em que foram seguidos
e presos na entrada do quarto onde se encontravam as
drogas. Afirmou que não tinha como não dizer que os
acusados  não  estavam  juntos,  e  que,  ainda,  na
conversa entre os acusados, dentro da viatura, o réu
Allen combinou com Cláudio para dizer que a droga era
dele, Allen.  Disse que na carteira de cada um dos
presos,  havia  uma  cartela  de  LCD,  substância
ilícita”.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar
Everaldo de França, que, em juízo (fl.  431 – mídia anexa), confirmou o
depoimento prestado na esfera policial (fls. 11/12):

“(…)  Que  é  Policial  Militar  do  Estado  da  Paraíba  há
aproximadamente 23 anos. Que hoje por volta das 20H
foi  designado  para  integrar  uma  equipe  de  policiais,
com objetivo  de  verificar  a  ocorrência  de  tráfico  de
entorpecentes no Bairro do Cristo, nesta Capital; Que
de acordo com a informação um veículo Fiat Uno, de
cor  azul,  teria  acabado  de  estacionar  no  imóvel
localizado na Rua Raimundo de Carvalho Nóbrega, 255,
Cristo Redentor. Que em razão de se tratar de local já
conhecido como ponto de venda de drogas, a equipe
designada deslocou-se até o local. Que ao chegar no
endereço  citado,  a  equipe  de  policiais  percebeu  que
dois  indivíduos  entraram  em  um  quarto  anexo  ao
imóvel principal, por meio de um beco; Que presenciou
quando os integrantes da equipe de policiais militares
entraram no imóvel e lograram a encontrar, dentro do
quarto  anexo  ao  imóvel  principal  vários  objetos
utilizados  na  preparação  e  comercialização  de
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drogas; Que foram apreendidos os seguintes objetos:
um saco  plástico  contendo aproximadamente  60g de
substância  em  pó  branco  e  cheiro  característico  de
cocaína, duas cartelas de LSD, sendo uma cartela com
25  pontos;  dois  comprimidos  de  ecstasy;  um  saco
plástico  contendo  aproximadamente  320g  de
substancia vegetal com aspecto e cheiro de maconha;
três  frascos  de  lança  perfume,  um  saco  plástico
comercial  de bicarbonato de sódio; duas balanças de
precisão;  várias  embalagens  de  sacos  plásticos;  60
cartelas,  sendo  que  cada  cartela  contendo  15
comprimidos do comprimido controlado ARTANE; dois
rolos de plástico filme; quatro rolos de fita adesivas,
duas peixeiras, dois facões, uma marica, três telefones
celulares, um pendrive e uma tábua de madeira usada
para  corte  de  substâncias.  Que  ouviu  o  indivíduo
identificado  como  Allen  Melquiades  Batista  Nóbrega
assumir que as drogas ilícitas eram de sua propriedade
e  que  o  outro  indivíduo  de  nome  Cláudio  Bezerra
Cavalcanti de Arruda seria apenas o usuário. Que após
dar voz de prisão e arrecadar o material, a equipe de
policiais  algemou  os  indivíduos  deslocou-se  até  esta
Superintendência Regional  para as providências.  Que
durante o trajeto para essa Superintendência de
Polícia  Federal,  ouviu  os  dois  autuados
combinarem  uma  versão  a  respeito  de  como
atribuir as responsabilidades posse e comércio de
droga ilícita somente ao indivíduo de nome Allen."

Frisou, também, que, conversando com as pessoas
vizinhas ao quarto onde foram apreendidas as drogas, estas afirmaram
que  viam movimentação  de  pessoas  estranhas  no  quarto,  entrando  e
saindo.

É de se ressaltar a grande quantidade e variedade
de drogas apreendidas,  bem como de objetos inerentes ao tráfico:  60
cartelas  de  artane  (900  comprimidos),  320  gramas  de  maconha,  02
comprimidos de ecstasy, 60 gramas de cocaína, 02 cartelas de LSD, 03
frascos  de  lança  perfume,  grande  quantidade  de  sacos  plásticos,
bicarbonato de sódio, duas balanças de precisão, entre outros bens.

Saliente-se  que  o  testemunho  dos  policiais
militares é muito importante em crimes como em disceptação e, desde
que sobre eles não pairem quaisquer dúvidas razoáveis de que faltantes
com a  verdade  real,  devem ser  valorados  como qualquer  outra  prova
testemunhal. 

Assim, com efeito, se não há dúvida razoável de
que os policiais aqui ouvidos tinham o torpe propósito de injustamente
acusar os apelantes, devem ser, como foram, devidamente considerados
na formação do juízo de condenação e de tipicidade. 
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A propósito, confiram-se os seguintes julgados do
Superior Tribunal de Justiça: 

“(…)  1.  Os  policiais  não  se  encontram  legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos
de  cuja  fase  investigatória  tenham  participado,  no
exercício  de  suas  funções,  revestindo-se  tais
depoimentos  de  inquestionável  eficácia  probatória,
sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia
do  contraditório.  Precedentes.  (...)”.  (HC
223.086/SP,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  19/11/2013,
DJe 02/12/2013).

“(…) 3. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a
prisão em flagrante constituem prova idônea, como a
de qualquer outra testemunha que não esteja impedida
ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo
sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem
em consonância com o conjunto probatório dos autos”.
(AgRg  no  AREsp  338.041/DF,  Rel.  Ministro
OG FERNANDES,  SEXTA TURMA,  julgado  em
03/09/2013, DJe 16/09/2013).

Além disso, não é crível a alegação do réu Allen
Melquíades Batista Nóbrega de que havia alugado seu quitinete a uma
pessoa chamada Robson, tendo este apenas desaparecido, não trazendo
aos  autos  qualquer  informação  a  seu  respeito.  Ademais,  mostra-se
inverossímil a tese de que foi apenas buscar alguns objetos deixados no
referido imóvel.

Também não socorre ao apelante Cláudio Bezerra
Cavalcanti de Arruda o fato de não ter havido investigação prévia acerca
da traficância, pois os policiais foram unânimes em assegurar que a região
onde se deu o flagrante era conhecida pelo tráfico de drogas, bem como
que os réus quando viram os policiais correram para dentro do imóvel,
além do que com cada um deles foi encontrado uma cartela de LSD.

Acresça-se,  inclusive,  que  ao  serem  presos,  os
policiais  militares ouviram dos réus uma combinação entre si  de quem
assumiria a culpa pela posse das drogas.

Assim, as circunstâncias  que nortearam a prisão
dos acusados permitem concluir pela prática do delito de tráfico.

O conjunto probatório é, pois, robusto, estando a
revelar  que  a  conduta  dos  apelantes  se  subsume,  perfeitamente,  à
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previsão  legal  contida  nos  artigos  33,  caput, da  Lei  n.  11.343/06,
impondo-se a confirmação da condenação destes pela prática de tal delito.

- Do delito do art. 35 da Lei 11.343/06

Noutro passo, em relação ao crime de associação
para o tráfico de drogas, entendo que a tese dos apelantes merece ser
acolhida. 

Como se sabe, consuma-se o crime de associação
para o tráfico no momento em que duas ou mais pessoas se ligam com o
ânimo  de  permanência  e  estabilidade  para  o  fim  de  cometer  crimes
descritos nos artigos 33, caput, 33, §1º, e 34 da Lei nº 11.343/06.

Ressalte-se  não  ser  necessário  o  efetivo
cometimento dos crimes, haja vista ser delito formal.

Contém o art. 35,  caput, o elemento subjetivo do
tipo  condizente  na  finalidade  reiterada  ou  não  de  praticar  os  crimes
descritos no tipo penal.

Associação  é  uma  reunião  de  duas  ou  mais
pessoas que tenham vontade de se aliarem de maneira permanente e com
certo grau de estabilidade.

Na associação exige-se vínculo subjetivo entre os
participantes, no sentido da intenção de praticarem os fatos criminosos
descritos no artigo 35,  caput, com uma percepção de que há uma união
de aparente durabilidade.

Objetivamente,  os  elementos  do  crime  de
associação  podem ser  fatiados  em quatro:  1)  duas  ou  mais  pessoas;
2)acordo prévio dos participantes; 3) vínculo associativo duradouro; e 4)
finalidade de traficar drogas.

In casu, a mera reunião de duas ou mais pessoas
não configura o tipo penal do art. 35 da Lei de Drogas.

Eis a jurisprudência:

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  TRÁFICO  DE  DROGAS  -
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  COMPROVADAS  -
CONDENAÇÃO  MANTIDA  -  ASSOCIAÇÃO  PARA  O
TRAFICO  -  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS  PARA  A
CONFIGURAÇÃO DO DELITO - ABSOLVIÇÃO . Deve ser
mantida a condenação do apelante porque induvidosas
a materialidade e a autoria delitivas. Não configurado o
ajuste prévio de duas ou mais pessoas,  com vínculo
duradouro  e  ação  coesa,  com  a  finalidade  de
praticarem tráfico ilícito de substância entorpecente, é
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de se absolver apelante pelo crime de associação para
o tráfico de drogas.  Provimento  parcial  ao recurso é
medida  que  se  impõe.  (TJ-MG  -  APR:
10223130026246001  MG,  Relator:  Antônio
Carlos  Cruvinel,  Data  de  Julgamento:
25/03/2014,  Câmaras  Criminais  /  3ª
CÂMARA  CRIMINAL,  Data  de  Publicação:
04/04/2014).

Diante dessas considerações, os apelantes devem
ser absolvidos quanto ao crime do artigo 35, caput, da Lei de Tóxicos, nos
termos do artigo 386, inciso IV, do CPP. 

- Da reprimenda

Restando  agora  apenas  a  condenação  dos
recorrentes pelo delito de tráfico de drogas, passo à análise da dosimetria
da pena. Vejamos:

Para o primeiro apelante, Allen Melquíades Batista
Nóbrega, a magistrada a quo assim estabeleceu a reprimenda:

Fixou  a  pena-base  em  06  (seis)  anos  de
reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em razão da quantidade e
natureza  da  droga,  bem  como  motivada  pela  valoração  negativa  da
circunstância  judicial  culpabilidade,  a  qual  foi  tornada definitiva ante a
ausência de agravantes e atenuantes, do mesmo modo que causas de
aumento ou diminuição. Deixou, ademais, de aplicar o disposto no art. 33,
parágrafo 4º, da Lei de Drogas tendo em vista que o acusado responde a
outros processos (fls. 484/486).

Para  o  segundo  apelante,  Cláudio  Bezerra
Cavalcanti  de  Arruda,  a  magistrada  a  quo assim  estabeleceu  a
reprimenda:

Fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 05
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase,
considerou a agravante da reincidência e elevou a reprimenda em 01 (um)
ano  de  reclusão  e  100  (cem)  dias-multa.  Na  terceira  fase,  ausentes
causas de aumento ou diminuição, tornou a pena definitiva em 06 (seis)
anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Pois bem. Como dito alhures, as dosimetrias das
penas não carecem de reforma.

As penas-bases do delito de tráfico de drogas para
ambos os  apelantes  foram devidamente sopesadas,  tendo,  inclusive,  o
segundo recorrente tido sua reprimenda estabelecida no mínimo legal, ao
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passo que o primeiro apelante teve a sua pena exasperada, em razão da
correta valoração da culpabilidade.

Quanto  ao  pleito  do  segundo apelante  de  ver  a
agravante da reincidência extirpada da dosimetria, observa-se que este
não merece provimento.

Ora, como bem explicou a douta sentenciante “o
acusado foi condenado por roubo qualificado perante a 7ª Vara Criminal
da Comarca de João Pessoa (fls. 489). Ressalte-se que a extinção da pena
ocorreu  em  23.11.2010,  e  este  novo  crime  ocorreu  na  data  de
01.05.2015, ou seja, antes de decorridos cinco anos do cumprimento da
primeira condenação imposta ao réu” - fl. 507.

Outrossim, vê-se que a soma da data do trânsito
em julgado (11/04/2005) com a pena imposta (05 anos e 04 meses) não
ultrapassa o lapso de 05 (cinco) anos exigidos para não se considerar o
agente reincidente.

Assim,  se  entre  a  data  do  cumprimento  ou
extinção da pena e a infração posterior, não tiver transcorrido o prazo de
05 (cinco) anos (art. 64, I, CP), o réu é considerado reincidente, como na
hipótese vertente.

Quanto  ao  pleito  de  aplicação  da  causa  de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, formulados
por ambos apelantes, verifica-se que não merece acolhimento,  uma vez
que os réus se dedicam a atividades criminosas, consubstanciadas nas
palavras  dos  policiais  que confirmaram ser  o  local  ponto de venda de
drogas,  bem  como  por  ter  sido  apreendido  no  imóvel,  vários  objetos
utilizados na preparação e comercialização de drogas.

Por  sua  vez,  diante  do  quantum das  penas  que
restaram aplicadas aos apelantes (06 anos de reclusão para cada um),
não há falar em substituição por restritivas de direitos, nos termos do art.
44, inciso I do Código Penal.

No que tange aos regimes prisionais impostos, entendo
que estes comportam abrandamento para o semiaberto, pois as penas
não  ultrapassam 08  (oito)  anos  de  reclusão,  conforme  inteligência  do
artigo 33, § 2º, b, e § 3º do Código Penal. 

Tem-se, ainda, que, em relação à detração, tenho que
o Juízo da Execução é o competente para análise de tal matéria, na forma
do artigo 66, III, c, da Lei n.º 7.210 /84.

Ante o exposto,  em harmonia parcial  com o parecer
ministerial,  DOU PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS, para absolver
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os réus apenas do crime de associação para o tráfico e alterar o regime
para o semiaberto, mantidos os demais termos da sentença.

Não  havendo  Recurso  Especial  ou  Extraordinário,
encaminhem-se os  autos  ao  juízo  de origem para  execução  definitiva.
Caso  haja  Recurso  Especial  ou  Extraordinário,  expeça-se  Guia  de
Execução Provisória, antes do encaminhamento do processo à Presidência
do Tribunal de Justiça.

É como voto. 

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Carlos  Martins  Beltrão  Filho, Presidente da
Câmara Criminal,  dele participando os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Relator,  Marcos
William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o
preenchimento da vaga de Desembargador) e João Benedito da
Silva.

Presente à sessão o  Excelentíssimo  Senhor
Francisco Sagres Macedo Vieira, 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, 06 de
março de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


