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APELAÇÕES CRIMINAIS. Crimes de tráfico de 
drogas,  associação  para  o  tráfico  e  posse 
irregular  de  arma de  fogo  de  uso permitido. 
Três  acusados,  todos  recorrentes. 
Preliminares.  Inobservância  ao  princípio  da 
identidade  física  do  juiz.  Inocorrência. 
Sucessivas designações para responder pela 
unidade  judiciária.  Hipótese  prevista  no  art. 
132  do  CPC,  aplicável,  analogicamente,  ao 
processo  penal.  Rejeição  da  preliminar. 
Nulidade  da  sentença  por  omissão  na 
apreciação de tese defensiva. Pleito da defesa 
de  aplicação  da  delação  premiada.  Questão 
atinente meramente à aplicação da pena, que 
não  tem o  condão  de  anular  a  condenação. 
Apreciação da matéria por ocasião do exame 
de  mérito  do  recurso.  Mérito.  Pedidos  de 
absolvição.  Impossibilidade  de  acolhimento. 
Provas suficientes de autoria e materialidade. 
Condenação que se mantém. Reconhecimento 
da causa de diminuição prevista no art. 41 da 
Lei nº 11.343/2006, em relação à primeira das 
apelantes.  Acusada  que,  além  de  confessar, 
indica o nome dos demais envolvidos e o local 
em  que  se  encontrava  outro  volume  de 
drogas. Delação premiada. Redução da pena. 
Fixação de regime mais brando e substituição 
da  pena  corporal  por  restritivas  de  direito, 
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quanto  à  segunda  recorrente.  Provimento 
parcial  do  primeiro   e  segundo  apelo  e 
desprovimento do terceiro recurso.

Em que pese incidir,  atualmente,  no  processual 
penal, o princípio da identidade física do juiz, há 
que  se  observar,  conforme  entendimento  já 
tranquilo nos nossos tribunais, ser aplicável, por 
analogia, o que preceitua o art. 132 do CPC. Por 
isso,  vislumbrada  uma  das  circunstâncias 
excepcionais  previstas neste dispositivo,  não há 
como  se  declarar  a  nulidade  da  sentença 
proferida  por  magistrado  que  não  presidiu  as 
audiências de instrução e julgamento. 

A alegada preliminar de nulidade da sentença por 
omissão  a  respeito  de  causa  de  diminuição  de 
pena,  por  tratar-se  de  matéria  atinente 
especificamente à aplicação da sanção penal,  é 
questão  a  ser  melhor  analisada por  ocasião  do 
julgamento de mérito do recurso.

Existindo  nos  autos  elementos  suficientes  para 
sufragar uma condenação, há que se confirmar a 
sentença condenatória.

Se o réu coopera com as investigações, indicando 
o  nome  dos  demais  envolvidos  e  o  local  onde 
estava  escondida  vultosa  quantidade  de 
entorpecente, faz jus ao benefício previsto no art. 
41 da Lei nº 11.343/2006 (delação premiada).

Atendidos os requisitos do art. 44 do CP, visto não 
ter sido o crime praticado com violência ou grave 
ameaça à pessoa, não ser a apelante reincidente, 
e  a  medida  se  mostrar  suficiente,  em face  das 
circunstâncias  judiciais,  deve-se  proceder  à 
substituição da pena privativa de liberdade por 2 
(duas) restritivas de direitos,  no caso, prestação 
de serviço  a  comunidade e  limitação de fim de 
semana,  ambas  pelo  tempo  correspondente  à 
pena corporal.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:
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ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA 
SENTENÇA, E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DE 
MARIA IVANEIDE GONÇALVES GUERRA, PARA REDUZIR A PENA, E AO 
DE ANA LÚCIA GUIMARÃES MONTEIRO,  PARA MODIFICAR O REGIME 
PRISIONAL E SUBSTITUIR A PENA, E NEGAR PROVIMENTO AO APELO 
DE HELDER GUIMARÃES RAMOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

 
RELATÓRIO

O  Ministério  Público  ofereceu  denúncia  contra  Maria  Ivaneide 

Gonçalves Guerra, alcunha “Neide”, Ana Lúcia Guimarães Monteiro e Helder 

Guimarães Ramos, conhecido como “Pompa”, dando a primeira e o terceiro 

acusados  por  incursos  nos  arts.  33,  caput, e  35,  caput,  ambos  da  Lei  nº 

11.343/2006, em concurso material (art. 69 do CP); e a segunda denunciada, 

nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, c/c arts. 12 e 16, 

caput, ambos da Lei nº 10.826/2003, também em concurso material (art. 69 do 

CP).

Narra a denúncia que, no dia 19/04/2010, por volta das 13h, as 

acusadas  “Neide”  e  Ana  Lúcia  foram  presas  em  flagrante  delito,  em  suas 

residências, onde mantinham em depósito substância entorpecente.

Ainda segundo a inicial  acusatória,  policiais federais receberam 

informações de que a primeira denunciada, “Neide”, estava praticando tráfico 

de drogas, a mando de seu esposo, o detento e corréu Helder. Após realizado 

monitoramento de “Neide”, os policiais a abordaram em frente á sua casa, no 

momento em que ela saía em um mototáxi. Foram encontrados no interior de 

sua bolsa 6 (seis) volumes de droga aparentando ser cocaína.

Em seguida, “Neide” afirmou haver mais entorpecentes dentro de 

sua  casa,  onde,  após  revista,  a  polícia  encontrou  mais  5  (cinco)  volumes, 

escondidos  embaixo  de  uma  gaveta  no  quarto  da  proprietária,  e  2  (duas) 
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balanças de precisão. Além disso, “Neide” indicou que na casa de sua sogra, a 

ora segunda denunciada, Ana Lúcia, havia mais drogas, em face do que se 

dirigiram ao local.

Lá, foram apreendidos cerca de 1kg (um quilo) de cocaína, tendo 

a própria Ana Lúcia informado onde se encontrava a droga, no caso, dentro de 

uma bolsa que  estava no guarda-roupa do seu quarto. Ainda na residência da 

segunda acusada, a polícia encontrou uma espingarda de caça, que estava 

sobre o guarda-roupas, assim como várias munições, a maioria do uso restrito.

Quanto  ao  denunciado  Helder,  que  cumpre  pena  no  Presídio 

Serrotão, na cidade de Campina Grande, as investigações demonstraram que 

ele  gerencia  e  comanda,  mesmo  dentro  do  ergástulo  público,  o  tráfico  de 

drogas executado pelas demais acusadas, orientando a sua esposa, “Neide”, 

no que tange ao comércio das substâncias entorpecentes e utilizando a sua 

genitora,  Ana  Lúcia,  para  guardar  as  drogas.  Nestes  termos,  todos  os 

denunciados estariam se associando para consumar o delito de tráfico.

Após instruído o feito, o juiz de primeira instância, em sentença de 

fls.  413/427,  julgou  parcialmente  procedente  a  denúncia,  para  condenar  a 

primeira  (Maria  Ivaneide  Gonçalves  Guerra)  e  o  último  (Helder  Guimarães 

Ramos) acusados nas penas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, 

em  concurso  material  (art.  69  do  CP),  bem  como  condenar  a  segunda 

denunciada,  Ana Lúcia Guimarães Monteiro,  nas penas do art.  33 da lei  nº 

11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003, absolvendo-a do crime capitulado 

no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

A primeira acusada, Maria Ivaneide Gonçalves Guerra, recebeu 

pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pelo delito 

de tráfico de drogas, e 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, 

pela  associação para o tráfico,  totalizando 8 (oito)  anos de reclusão,  a  ser 
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cumprido em regime inicialmente fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, 

à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos

À segunda ré, Ana Lúcia Guimarães Monteiro, foi aplicada pena 

de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, 

pelo delito de tráfico de drogas, e 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-

multa, pelo porte de arma de fogo de uso permitido, totalizando 3 (três) anos  e 

4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente fechado, 

1  (um)  ano  de  detenção,  a  ser  cumprido  em  regime  inicial  aberto,  e  510 

(quinhentos  e  dez)  dias-multa,  à  razão  de  1/30  (um  trigésimo)  do  salário 

mínimo vigente à época dos fatos.

Por  fim,  o  terceiro  denunciado,  Helder  Guimarães  Ramos, 

recebeu pena de 6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pelo 

delito de tráfico de drogas, e 4 (quatro) anos de reclusão e 700 (setecentos) 

dias-multa,  pela  associação  para  o  tráfico,  totalizando  10  (dez)  anos  de 

reclusão,  a  ser  cumprido  em  regime  inicialmente  fechado,  e  1.200  (mil  e 

duzentos) dias-multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos.

Irresignados,  todos  apelaram  (fls.  434  e  436),  apresentando 

razões apartadas.

Maria  Ivaneide  Gonçalves  Guerra  (fls.  456/464)  suscitou  as 

preliminares  de  nulidade  da  sentença,  por  inobservância  do  princípio  da 

identidade  física  do  juiz  e  por  ausência  de  apreciação  de  tese  defensiva 

atinente  à  diminuição  de  pena  em  face  da  delação  premiada.  No  mérito, 

pugnou pela absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, por falta 

de provas a respeito da união permanente para a prática do tráfico entre os 

supostos associados.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ana Lúcia  Guimarães Monteiro  (fls.  466/474)  também arguiu a 

preliminar  de nulidade da sentença por  violação à identidade física do juiz, 

matéria  essa,  inclusive,  suscitada  em  sede  de  alegações  finais,  porém, 

olvidada pelo magistrado sentenciante. No mérito, requereu a absolvição pelo 

delito  de  tráfico  de  drogas,  ante  a  demonstração  de  que  a  ré  não  tinha 

conhecimento da existência de droga no interior de sua casa. Houve, ainda, 

pedido de absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico.

Helder Guimarães Ramos (fls. 516/524), por sua vez, reiterou a 

preliminar já arguida pelas demais rés, para que a sentença seja anulada por 

inobservância ao princípio da identidade física do juiz. No mérito, pleiteou pela 

absolvição de todas as imputações contidas na sentença, por entender que as 

provas  presentes  nos  autos  são  insuficientes  para  embasar  um  decreto 

condenatório,  principalmente  se considerado que,  no momento dos fatos,  o 

recorrente encontrava-se cumprindo pena em um presídio  da cidade.  Ainda 

segundo o apelante,  um cidadão conhecido como “João Peninha” lhe pediu 

para guardar o entorpecente e o réu apenas repassou esse pedido à acusada 

“Neide”,  não  tendo  qualquer  responsabilidade  sobre  os  atos  dela. 

Especificamente em relação ao delito de associação para o tráfico, entende 

não comprovados o liame subjetivo, bem assim a estabilidade da união.

Em  contrarrazões,  o  Ministério  Público  pugnou  pelo 

desprovimento do recurso, a fim de se manter as condenações dos réus, nos 

termos da decisão objurgada (fls. 529/533).

Nesta  superior  instância,  a  Douta  Procuradoria  de  Justiça,  em 

parecer de fls. 535/546, opinou pelo desprovimento da apelação, porém, com 

readequação, de ofício, do regime inicial de cumprimento de pena, bem como 

observância da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direitos, com relação apenas à apelante Ana Lúcia Guimarães Monteiro.

Desembargador João Benedito da Silva
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É o relatório.

VOTO

I – Das preliminares:

Como  visto,  todos  os  recorrentes  arguiram  a  nulidade  da 

sentença, por inobservância do princípio da identidade física do juiz.

Sobre  a  matéria,  importa  consignar  que  a  reforma  do  CPP 

operada pela Lei 11.719/2008 introduziu no sistema processual penal brasileiro, 

à semelhança do que já existia em relação ao processo civil,  o princípio da 

identidade física do juiz, de forma que, agora, há expressa previsão legal no 

sentido de que o magistrado que presidiu a instrução é quem deve proferir 

sentença nos autos (art. 399, §2º, CPP).

 Em que  pese  essa  inovação  do  sistema processual  penal,  a 

arguição de nulidade apontada pelos apelantes não pode ser acolhida. Isso 

porque, conforme entendimento já tranquilo nos nossos tribunais, a aplicação 

do  princípio  da  identidade  física  do  juiz,  também  no  âmbito  penal,  deve 

observar o que preceitua o art. 132 do CPC, in verbis:

Art.  132.  O juiz,  titular  ou  substituto,  que  concluir  a 
audiência julgará a lide,  salvo se estiver  convocado, 
licenciado,  afastado  por  qualquer  motivo,  promovido 
ou aposentado,  casos em que passará os autos ao 
seu sucessor.

In casu, temos que a mudança de magistrado está justificada em 

face  das  sucessivas  designações  de  juízes  para  responder  pela  unidade 

judiciária, conforme demonstrado no documento de fl. 550.

Reconhece-se, dessa forma, a validade de sentença prolatada por 

Desembargador João Benedito da Silva
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magistrado que não presidiu as audiências de instrução e julgamento, pois que 

vislumbradas  umas  das  circunstâncias  previstas  no  ordenamento  jurídico 

brasileiro.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 33, 
CAPUT, C/C ART. 40, INCISO V, AMBOS DA LEI Nº 
11.343/06.  DIREITO  DE  RECORRER  EM 
LIBERDADE. TESE NÃO APRESENTADA PERANTE 
A  AUTORIDADE  COATORA.  SUPRESSÃO  DE 
INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO 
JUIZ.  APLICAÇÃO  ANALÓGICA DO  ART.  132  DO 
CPC.  NULIDADE.  INOCORRÊNCIA.  I  -  Tendo  em 
vista que o pedido de reconhecimento do direito  de 
aguardar  em  liberdade  o  julgamento  do  recurso  de 
apelação  não  foi  sequer  apresentado  perante  a 
autoridade  apontada  como  coatora,  fica  esta  Corte 
impedida  de  examinar  tal  alegação,  sob  pena  de 
supressão de instância (Precedentes). II - Segundo o 
Princípio da Identidade Física do Juiz, previsto no 
art. 399, § 2º, do CPP (modificação trazida pela Lei 
nº  11.719/08),  o  Magistrado  que  concluir  a 
instrução em audiência deverá sentenciar o feito. 
III  -  No entanto,  em razão da ausência de regras 
específicas,  deve-se  aplicar  por  analogia  o 
disposto no art.  132 do CPC, segundo o qual no 
caso  de  ausência  por  convocação,  licença, 
afastamento, promoção ou aposentadoria, deverão 
os autos passar ao sucessor do Magistrado. IV - "A 
adoção do princípio da identidade física do Juiz no 
processo  penal  não  pode  conduzir  ao  raciocínio 
simplista de dispensar totalmente e em todas as 
situações  a  colaboração  de  outro  juízo  na 
realização  de  atos  judiciais,  inclusive  do 
interrogatório do acusado, sob pena de subverter a 
finalidade da reforma do processo penal,  criando 
entraves  à  realização  da  Jurisdição  Penal  que 
somente interessam aos  que pretendem se furtar 
à aplicação da Lei." (CC 99023/PR, 3ª Seção, Rel. 
Min.  Napoleão  Nunes  Maia  Filho,  DJU  de 
28/08/2009). V - Ademais, no sistema das nulidades 
pátrio, somente se proclama a nulidade de um ato 
processual  quando  houver  efetiva  demonstração 
de  prejuízo  à  defesa,  o  que  não  ocorreu  na 
hipótese  dos  autos  (Precedentes). Ordem 
parcialmente  conhecida  e,  n  esta  parte,  denegada. 
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(STJ – HC 163425/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 
QUINTA  TURMA,  julgado  em  27/05/2010,  DJe 
06/09/2010) (grifo nosso)

Rejeito,  pois,  a  preliminar de  nulidade  da  sentença  por 

inobservância do princípio da identidade física do juiz.

Há, ainda, outra preliminar de nulidade, suscitada pela primeira 

recorrente, Maria Ivaneide Gonçalves Guerra, por ausência de apreciação de 

tese defensiva atinente à diminuição de pena em face da delação premiada.

Trata-se, como se vê, de questão atinente à aplicação da pena, 

que não tem o condão de, ainda que venha a ser acolhida, anular o decreto 

condenatório, em sua totalidade, como pretende a apelante.

Por isso, deixo para apreciar a matéria juntamente com o mérito 

do recurso.

II  –  Do  recurso  manejado  por  Maria  Ivaneide  Gonçalves 
Guerra:

Superadas as preliminares, passo a analisar o mérito dos apelos, 

de forma individualizada, a fim de tornar a análise mais clara.

Conforme  se  depreende  da  inicial  acusatória,  a  recorrente  foi 

presa em flagrante delito após ter sido abordada pela polícia portanto 320g 

(trezentos e vinte gramas), vindo a ser encontrados em sua residência mais 

260g (duzentos e sessenta gramas) de cocaína, totalizando 580g (quinhentos e 

oitenta gramas) de cocaína. Além disso, foram apreendidos 2 (duas) balanças 

de precisão e uma caderneta contendo anotações (vide auto de apresentação 

e apreensão de fl. 09).

Desembargador João Benedito da Silva
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Há  também  notícias  de  que  ela  costumava  praticar  atos  de 

traficância, a mando de seu esposo, que estava preso.

Por estas condutas, foi condenada a  5 (cinco) anos de reclusão e 

500 (quinhentos) dias-multa, pelo delito de tráfico de drogas, e 3 (três) anos de 

reclusão  e  700  (setecentos)  dias-multa,  pela  associação  para  o  tráfico, 

totalizando 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente 

fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, à razão de 1/10 (um décimo) do 

salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nesta sede recursal, requereu a sua absolvição quanto ao delito 

de  associação  para  o  tráfico,  por  falta  de  provas  a  respeito  da  união 

permanente para a prática do tráfico entre os supostos associados.

Pois bem. Compulsando atentamente os autos, entendo que os 

elementos  coligidos  se  mostram  suficientes  para  caracterizar  o  crime  de 

associação  para  o  tráfico  praticado  pela  ré,  em  coautoria  com  o  terceiro 

acusado, pois que restaram suficientemente demonstradas a estabilidade e a 

permanência do grupo.

Tais  características  se  mostram  evidentes  a  partir  das 

investigações preliminares levadas a efeito pela Polícia Federal, que conduziu, 

segundo relatório de fls. 83/89, a que a acusada viesse a ser monitorada em 

suas ações. A medida permitiu que se descobrisse que, naquele dia, a ré ia 

fazer uma entrega de drogas a um comprador. Então, no momento em que ela 

saía de casa,  foi  feita a abordagem policial,  sendo encontradas,  consigo,  6 

(seis) volumes de droga, correspondentes a 320g (trezentos e vinte gramas) de 

cocaína.

Mas  não  é  só:  dentro  da  casa  da  denunciada  ainda  foram 

apreendidas  2  (duas)  balanças  de  precisão  e  outros  5  (cinco)  volumes, 
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contendo 260g (duzentos e sessenta gramas) de cocaína.

Ora,  como  bem  ressaltou  o  juiz  sentenciante,  a  expressiva 

quantidade de droga, a existência de apetrechos (balanças de precisão) e o 

modo como foi feita a operação indicam, com segurança, que aquela não seria 

a  primeira,  nem  a  última  entrega  de  drogas  a  ser  feita  pela  acusada, 

circunstância  essa  confirmada,  tanto  pela  ré,  quanto  por  seu  consorte,  o 

terceiro denunciado, em seus interrogatórios prestados perante a autoridade 

policial:

[...]; Que toda a droga que foi apreendida pertence a 
Helder;  Que  do  presídio,  Helder  lhe  orientava  a 
respeito a quem ou aonde deveria entregar a droga; 
[...]. –  Maria Ivaneide Gonçalves Guerra, na polícia, 
fls. 14/15

[...];  Que  obrigava  sua  esposa  a  cumprir  suas 
determinações no sentido de esconder droga na casa 
de sua mãe; Que tais orientações ocorriam durante as 
visitas no presídio; [...]. – Helder Guimarães Ramos, 
na polícia, fls. 66/68.
 

É  bem  verdade  que  ao  serem  ouvidos  em  juízo,  ambos 

desmentiram essas informações, afirmando que aquela fora a primeira e única 

vez que a ré atendera a pedido do seu esposo para lidar com droga. Contudo, 

a mera retratação da confissão extrajudicial, destituída de causas externas de 

invalidação da prova (tortura ou falsidade ideológica, por exemplo), não é apta, 

como se sabe, a retirar a força probante do interrogatório policial,  quando a 

primeira  versão  apresentada  encontra  respaldo  em  outros  elementos 

constantes nos autos.

Nesse sentido, já se posicionou o STJ:

HABEAS  CORPUS.  ROUBO.  CONFISSÃO 
EXTRAJUDICIAL.  RETRATAÇÃO  EM  JUÍZO. 
CONDENAÇÃO  COM  BASE  EM  OUTROS 
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMARAM 
A CONVICÇÃO DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  1.  Não  configura 
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ofensa  aos  princípios  do  contraditório  e  da  ampla 
defesa  a  condenação  baseada  em  confissão 
extrajudicial  retratada  em  juízo,  corroborada  por 
depoimentos  colhidos  na fase instrutória.  2.  Embora 
não se admita a prolação do édito condenatório com 
base  em  elementos  de  convicção  exclusivamente 
colhidos durante o inquérito policial,  tal  situação não 
se verifica na hipótese, já que o magistrado singular e 
o  Tribunal  de  origem  apoiaram-se  também  em 
elementos  de  prova  colhidos  no  âmbito  do  devido 
processo  legal.  ABSOLVIÇÃO.  PRINCÍPIO  DA 
INSIGNIFICÂNCIA.  DELITO  DE  ROUBO.  VALOR 
ÍNFIMO DO BEM SUBTRAÍDO. FUNDAMENTO NÃO 
APRECIADO  PELA  CORTE  DE  ORIGEM. 
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  NÃO 
CONHECIMENTO.  1.  Inviável  a  apreciação, 
diretamente  por  esta  Corte  Superior  de  Justiça,  da 
aplicação do princípio da insignificância ao crime de 
roubo de R$ 20,00 (vinte reais), sob pena de incidir-se 
na vedada supressão de instância, uma vez que essa 
matéria não foi apreciada pelo Tribunal de origem. 2. 
Ordem  parcialmente  conhecida  e,  nessa  extensão, 
denegada.  (STJ  –  HC  115.255/MS,  Rel.  Ministro 
JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,  julgado  em 
20/05/2010, DJe 09/08/2010)  (grifo nosso)

Pontua-se, ainda, sobre o mesmo posicionamento:

As  confissões  judiciais  ou  extrajudiciais  valem  pela 
sinceridade  com  que  são  feitas  ou  verdade  nelas 
contidas,  desde  que  corroboradas  por  outros 
elementos  de  prova  inclusive  circunstanciais.  (RTJ 
88/371) 

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  FURTO  QUALIFICADO  - 
CONFISSÃO  EXTRAJUDICIAL -  RETRATAÇÃO  EM 
JUÍZO  -  ABSOLVIÇÃO  -  INADMISSIBILIDADE  - 
CONDENAÇÃO  MANTIDA  -  ROMPIMENTO  DE 
OBSTÁCULO  -  OCORRÊNCIA  -  CONDENAÇÕES 
POSTERIORES AO FATO - MAUS ANTECEDENTES 
NÃO  CARACTERIZADOS.  1.  Restando 
comprovadas a autoria e a materialidade, seja pela 
confissão do agente na fase extrajudicial, seja pela 
apreensão da res furtiva em seu poder, aliado às 
demais  provas  colhidas  no  curso  da  instrução, 
autorizam  o  julgador  a  proferir  sentença 
condenatória, até porque, a retratação em juízo da 
harmônica  confissão  da  fase  extrajudicial, 
desacompanhada de qualquer adminículo de prova 
e  de  verossimilhança,  sucumbe  diante  dos 
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eficazes e seguros elementos de convicção que o 
apontam  como  autor  do  delito  descrito  na 
denúncia.  2. Estando a qualificadora do rompimento 
de  obstáculo  devidamente  comprovada  por  laudo 
pericial, não há que se falar em decote da mesma. 3. 
Os delitos  ou  condenações  posteriores  ao caso  em 
desate não podem ser considerados para caracterizar 
maus antecedentes,  pois  diante do princípio da não 
culpabilidade somente as condenações anteriores ao 
crime  em  julgamento  autorizam  essa  afirmação.  4. 
Recurso  parcialmente  provido.  (TJMG.  Processo  n. 
1.0395.05.011208-9/001.  Rel.  Antônio  Armando  dos 
Anjos.  Julg.  09/03/2010.  DJ  16/04/2010)  (grifo 
nosso).

Na espécie, como visto, além de não atestada qualquer lesão nos 

acusados logo após a realização de seus interrogatórios (fls. 34 e 74) e de eles 

terem se auto-afirmado letrados (vide qualificação de fl. 323 e 326), é certo que 

a negativa de autoria sustentada no interrogatório judicial está, como já dito, 

em desarmonia com as demais provas carreadas ao feito.

Com efeito,  a  estabilidade  e  permanência  do  grupo  deflui  das 

circunstâncias do flagrante, as quais foram ratificadas, em juízo, pelos policiais 

que participaram da diligência:

Que  foi  o  condutor  do  flagrante;  Que  confirma  o 
depoimento  de  fls.  08/09;  Que  a  primeira  acusada, 
quando da prisão, informou que existia droga na casa 
da  segunda  ré;  [...];  Que  quando  da  apreensão  da 
droga estava juntamente com o agente Lídio e de um 
outro; Que dos acusados conhecia apenas o terceiro; 
[...]; Que foi o setor de inteligência da polícia federal 
que passou as informações da ocorrência de tráfico de 
drogas no Bairro da Ressurreição; Que as informações 
davam conta  de que  o  terceiro  acusado  juntamente 
com a primeira eram os responsáveis pelo trafico de 
drogas; Que o primeiro acusado comandava o tráfico 
de  dentro  do presídio;  Que constava que  o  terceiro 
acusado  tinha  determinado  que  a  primeira  ré 
recebesse guardasse a droga na residência; [...]; Que 
já  vinha acompanhando a  primeira acusada durante 
aproximadamente 03 dias; [...]. – Idelfonso Rufino de 
Melo, em juízo, fl. 328.

Que confirma seu depoimento constante às folhas 10 
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e 11; Que a primeira acusada chegou a afirmar que 
tinha entregue parte da droga à segunda acusada para 
que a mesma guardasse; [...]; Que antes da prisão de 
Maria Ivaneide não sabia da participação da acusada 
Ana Lúcia; Que não conhecia as acusadas; [...]; Que 
há informações que o terceiro acusado participava do 
tráfico de drogas na companhia de sua companheira; 
[...]. – Everardo Luiz da Silva, em juízo, fl. 329.

 

Assim,  diante  de  todas  essas  evidências,  sobretudo  das 

circunstâncias  em  que  se  deu  o  flagrante,  entendo  suficientemente 

comprovada  a  prática  de  associação  para  o  tráfico  pela  denunciada  Maria 

Ivaneide Gonçalves Guerra. 

Nossa jurisprudência registra casos semelhantes ao presente, nos 

quais  se  entendeu  caracterizado  o  delito  previsto  no  art.  35  da  Lei  nº 

11.343/2006. Vejamos:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  Crimes  de  tráfico  e 
associação  para  o  tráfico  de  drogas.  Condenações. 
Recurso dos dois réus. Análise conjunta. [...]. Mérito. 
Tráfico de drogas. Alegação de falta de provas. Não 
ocorrência.  Corré  que  confessou  o  porte  nas  duas 
fases  processuais,  tentando,  unicamente,  eximir  o 
esposo  da  prática  criminosa.  Depoimentos  policiais 
firmes  e  coerentes  atestando  a  prática  delitiva  pelo 
corréu. Esposo que, mesmo preso, atuava na venda 
do  entorpecente  com  sua  esposa.  Interceptações 
telefônicas  que  corroboram  esse  contexto  fático. 
Coautoria  dos  réus  na  prática  do  tráfico  de  drogas 
devidamente  comprovada  nos  autos.  Condenação 
mantida. Associação para o tráfico de drogas. Animus 
associativo  plenamente  demonstrado  nos  autos. 
Divisão  de  tarefas  entre  os  acusados.  Réu  luciano 
que,  mesmo  preso,  dava  ordens  e  orientava  sua 
esposa  de  como  praticar  o  tráfico  de  drogas.  Ana 
carolina que executava a prática criminosa a mando 
do  marido.  Clara  divisão  de  tarefas  e  associação 
estável  e  permanente com o fito de manutenção do 
comércio  proscrito.  Condenação  mantida.  [...]. 
Recursos  não  providos.  (TJSC;  ACr  2012.037746-5; 
Criciúma;  Quarta  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Jorge 
Henrique  Schaefer  Martins;  Julg.  18/02/2013;  DJSC 
25/02/2013; Pág. 301)  
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APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE 
ENTORPECENTES.  ASSOCIAÇÃO  PARA  O 
TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. [...]. 
MÉRITO.  AUTORIAS  E  MATERIALIDADE.  PROVAS 
ROBUSTAS.  DOLO  ASSOCIATIVO.  DOSIMETRIA. 
REGIME  FECHADO.  SUBSTITUIÇÃO.  RECURSOS 
PARCIALMENTE  PROVIDOS.  [...].  6.  Há  dolo 
associativo entre o casal, quando o marido é traficante 
ativo de drogas e a esposa o secretaria, repassando 
recados e manuseando a caderneta com os números 
telefônicos dos contatos do comércio ilícito;  além de 
armazenar  drogas  na  residência,  receber 
compradores,  entregar  mercadorias  e  receber  o 
pagamento  correspondente;  e  desfrutarem juntos  do 
proveito  financeiro  do  crime.  7.  Denota-se  animus 
associativo na atividade criminosa lucrativa para todos 
quando estruturada na seguinte distribuição de tarefas. 
parte  dos  associados  adquire  drogas  em  grandes 
quantidades e abastece a outra parte do grupo, que 
mistura  a  droga  com  insumos  e  revende  a  outros 
traficantes  ou  usuários.  [...].  (TJDF;  Rec 
2010.01.1.225675-7;  Ac.  586.598;  Segunda  Turma 
Criminal;  Rel.  Des.  Silvânio  Barbosa  dos  Santos; 
DJDFTE 21/05/2012; Pág. 294)

Também  este  Tribunal  de  Justiça  já  teve  oportunidade  de  se 

pronunciar sobre a matéria:
 
PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  Tráfico  ilícito  de 
entorpecente  -  Associação  para  o  tráfico  -  Posse 
irregular  de  arma  de  fogo  -  Prova  -  Alegada 
insuficiência  -  Argumento  insubsistente  -  Delitos 
configurados  -  Condenação  mantida  -  Pena  - 
Exacerbação  -  Inexistência  -  Mitigação  - 
Inadmissibilidade. - Havendo prova suficiente de que 
os  denunciados,  que  eram  casados,  praticavam 
corriqueiramente  a  venda  de  substâncias 
alucinógenas, além do que, guardavam irregularmente 
duas  armas  de  fogo  no  interior  do  imóvel  em  que 
residiam, correta a condenação pelos crimes de tráfico 
ilícito  de entorpecentes,  associação para  o  tráfico  e 
posse irregular de arma de fogo. - Fixadas as penas 
com a criteriosa observância dos ditames dos arts. 59 
e  68  do  CP,  não  há  razão  para  a  mitigação.  - 
lmprovimento  dos  apelos.   (TJPB  -  Acórdão  do 
processo nº 03720100021288002 - Órgão (CAMARA 
CRIMINAL) - Relator Joás de Brito Pereira Filho - j. em 
20-11-2012).
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Diante disso, mantenho a condenação posta na sentença.

Quanto  à  dosimetria  da  pena,  há  que  se  reconhecer  uma 

impropriedade na sentença, conforme apontado no presente recurso.

É que o magistrado sentenciante deixou de aplicar,  ao caso, o 

benefício previsto no art. 41 da Lei nº 11.343/2006, apesar de a denunciada ter, 

deveras, desde o momento de sua prisão, colaborado, eficazmente, com os 

trabalhos investigatórios.

Isso  porque  ela,  além  de  ter  confessado  a  prática  delitiva, 

explicitando o  modus operandi do crime, informou que havia mais droga no 

interior de sua residência e, ainda, outra quantidade de entorpecente na casa 

da segunda acusada, situação esta, até então, completamente desconhecida 

pela polícia. Eis o trecho de seu interrogatório policial:

Que estava em sua casa na data de hoje, por volta 
das 13h, quando iria sair de mototaxi para ir no bairro 
do Tambor para entregar a droga que fora encontrada 
consigo para uma pessoa que iria lhe telefonar, mas 
que não sabia quem era;  Que no momento em que 
saía  de  casa  para  subir  na  moto  os  policiais  a 
abordaram; Que encontraram em sua bolsa cerca de 6 
(seis)  pacotes  de  droga,  totalizando,  segundo  a 
interrogada,  300g;  Que  os  policiais  realizaram  uma 
busca em sua casa logrando encontrar mais 200 ou 
250g  da  droga  debaixo  da  última  gaveta  do  seu 
guarda-roupas;  Que  a  própria  interrogada  quem 
indicou  o  local  onde  se encontrava a  droga  na  sua 
casa;  Que  perguntada  aonde  estaria  o  restante  da 
droga pelos policiais informou que havia cerca de um 
quilo  na  casa  de  sua  sogra  Ana  Lúcia;  Que  foi 
acompanhada de uma equipe policial para a casa de 
sua sogra e os acompanhou enquanto eles realizavam 
a busca ali;  Que essa droga que foi  encontrada na 
casa de sua sogra foi  entregue pela  interrogada no 
último sábado, por volta das 19 horas, sendo que foi 
de taxi e entregou em mãos para Ana Lúcia, enrolada 
numa sacola; Que a droga foi encontrada na casa de 
Ana Lúcia em seu guarda-roupa,  no interior  de uma 
bolsa feminina que não pertence à interrogada; Que 
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no momento da busca foi a própria Ana Lúcia quem 
pegou esta bolsa com a droga no guarda-roupa e a 
entregou aos policiais;  Que levou a droga para ficar 
guardada  na  casa  de  Ana  Lúcia  a  pedido  de  seu 
marido Helder que lhe telefonou para isto; Que toda a 
droga que foi apreendida pertence a Helder; Que do 
presídio,  Helder  lhe orientava a respeito  a  quem ou 
aonde deveria entregar a droga; [...]. – Maria Ivaneide 
Gonçalves Guerra, na polícia, fls. 14/15.
 

A  eficácia  da  colaboração  veio  a  ser  reconhecida  nos 

depoimentos testemunhais colhidos judicialmente:

Que  foi  o  condutor  do  flagrante;  Que  confirma  o 
depoimento  de  fls.  08/09;  Que  a  primeira  acusada, 
quando da prisão, informou que existia droga na casa 
da  segunda  ré;  Que  a  primeira  acusada  disse  que 
tinha pedido a denunciada Ana Lúcia para guardar a 
droga na residência da mesma; [...];  Que não houve 
reação  à  prisão;  [...];  Que  a  primeira  acusada 
colaborou  com a  localização  da  droga  guardada  na 
residência da segunda acusada; [...];  Que foi o setor 
de  inteligência  da  polícia  federal  que  passou  as 
informações  da  ocorrência  de  tráfico  de  drogas  no 
Bairro  da Ressurreição;  Que as  informações davam 
conta  de  que  o  terceiro  acusado  juntamente  com a 
primeira eram os responsáveis pelo trafico de drogas; 
[...]; Que não existia nenhuma informação no sentido 
de  se  apontar  a  participação  da  segunda  acusada; 
Que  o  envolvimento  da  segunda  ré  só  restou 
demonstrado no momento da prisão da acusada Maria 
Ivaneide; [...]. –  Idelfonso Rufino de Melo, em juízo, 
fl. 328.

Que confirma seu depoimento constante às folhas 10 
e 11; Que a primeira acusada chegou a afirmar que 
tinha entregue parte da droga à segunda acusada para 
que  a  mesma  guardasse;  [...];  Que  Maria  Ivaneide 
disse que a segunda acusada tinha conhecimento da 
existência da droga no guarda-roupas; [...]; Que antes 
da prisão de Maria Ivaneide não sabia da participação 
da  acusada  Ana  Lúcia;  Que  não  conhecia  as 
acusadas; Que não houve reação à prisão; Que Maria 
Ivaneide  colaborou  com  as  investigações;  [...].  – 
Everardo Luiz da Silva, em juízo, fl. 329.

Que  após  lido  em  audiência  o  seu  depoimento 
prestado na esfera policial, às folhas 12/13, confirma-o 
na  íntegra;  Que  reafirma  que  a  primeira  acusada 
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chegou a dizer que tinha entregado a droga à segunda 
ré  para  ser  guardada;  [...];  Que a  primeira  acusada 
acompanhou  a  diligência  realizada  na  casa  de  Ana 
Lúcia;  [...];  Que a  primeira  acusada disse  que  tinha 
entregado  a  droga  nas  mãos  de  Ana  Lúcia;  [...].  – 
Vilmar Alvim Pinto, em juízo, fl. 330

Também o mototaxista que iria conduzir a primeira acusada para 

o local em que a droga iria ser entregue presenciou quando ela prestou as 

informações  aos  policiais,  dando-lhes  conhecimento  a  respeito  da  terceira 

denunciada e da quantidade de entorpecentes escondida em sua casa:

[...]; Que a primeira acusada contribuiu com o trabalho 
dos policiais; [...]. – João Batista Herculano Silva, em 
juízo, fl. 331.

Ora, como se sabe, o instituto da delação premiada consiste em 

ato do acusado que, admitindo a participação no delito, fornece às autoridades 

informações eficazes, capazes de contribuir para a resolução do crime, o que, 

claramente, se deu na espécie, tendo em vista, principalmente, a apreensão de 

vultosa quantidade de droga na casa de Ana Lúcia e sua consequente prisão.

Assim,  aplico  a  causa  de  diminuição  da  delação  premiada, 

prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/2006, porém, em seu patamar mínimo, qual 

seja, 1/3 (um terço), considerando que a acusada, ao ser ouvida em juízo (fls. 

323/324),  retratou-se  parcialmente  de  suas  afirmações,  tentando  afastar  a 

participação da segunda denunciada nos delitos a ela imputados.

Além disso, bom explanar que a causa de diminuição somente 

deve incidir sobre o delito de tráfico de drogas, tendo em vista a absolvição da 

corré, Ana Lúcia, no tocante ao crime de associação para o tráfico.

Desta  forma,  tendo  em vista  que  a  pena-base  dosada  para  o 

crime tráfico de drogas foi de 6 (seis) anos de reclusão, reduzida para 5 (cinco) 

anos  de  reclusão  em razão  da  atenuante  da  confissão  espontânea,  e  500 

(quinhentos) dias-multa, a incidência da causa de diminuição resulta em uma 
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reprimenda definitiva de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e  333 
(trezentos e trita e três) dias-multa.

Forte  nessas  razões,  dou  parcial  provimento ao  recurso 

manejado por Maria Ivaneide Gonçalvez Guerra, apenas para diminuir a pena 

aplicada ao crime de tráfico de drogas para 3 (três) anos e 4 (quatro) meses 
de reclusão e  333 (trezentos e trita e três) dias-multa.

III – Do apelo interposto por Ana Lúcia Guimarães Monteiro:

A acusada Ana Lúcia Guimarães Monteiro foi presa em flagrante 

delito por guardar em sua residência 1,070kg (um quilo e setenta gramas) de 

cocaína, além de estar na posse de arma de fogo e munições.

Foi,  então,  condenada,  recebendo  pena  de  3  (três)  anos  e  4 

(quatro) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pelo delito de tráfico 

de drogas, e 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, pelo porte de arma 

de fogo de uso permitido,  totalizando 3  (três)  anos e  4 (quatro)  meses de 

reclusão,  a  ser  cumprido  em  regime  inicialmente  fechado,  1  (um)  ano  de 

detenção, a ser cumprido em regime inicial aberto, e 510 (quinhentos e dez) 

dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época 

dos fatos.

Em suas razões recursais, requereu a absolvição pelo delito de 

tráfico de drogas,  ante a demonstração de que não tinha conhecimento da 

existência  de  droga  no  interior  de  sua  casa.  Houve,  ainda,  pedido  de 

absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico.

  Primeiramente, quanto ao delito de tráfico de drogas, entendo 

que não há como se acolher o pedido recursal, dada as provas constantes nos 

autos.
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 Como já dito, foram encontrados, dentre outros objetos, 1,070kg 

(um quilo e setenta gramas) de cocaína no interior de uma bolsa feminina que 

estava dentro do guarda-roupas do quarto da acusada (fls. 09/10). E, apesar de 

suas afirmações no sentido de que a droga fora ali  colocada por sua nora, 

“Neide”, sem o seu conhecimento, as declarações dadas em sede policial pela 

primeira denunciada, confirmadas pelos policiais em juízo, deixam claro que a 

recorrente sabia da existência de droga em sua casa. Vejamos:

[...]; Que perguntada aonde estaria o restante da droga 
pelos policiais informou que havia cerca de um quilo 
na  casa  de  sua  sogra  Ana  Lúcia;  Que  foi 
acompanhada de uma equipe policial para a casa de 
sua sogra e os acompanhou enquanto eles realizavam 
a busca ali;  Que essa droga que foi  encontrada na 
casa de sua sogra foi  entregue pela  interrogada no 
último sábado, por volta das 19 horas, sendo que foi 
de taxi e entregou em mãos para Ana Lúcia, enrolada 
numa sacola; Que a droga foi encontrada na casa de 
Ana Lúcia em seu guarda-roupa,  no interior  de uma 
bolsa feminina que não pertence à interrogada; Que 
no momento da busca foi a própria Ana Lúcia quem 
pegou esta bolsa com a droga no guarda-roupa e a 
entregou  aos  policiais;  [...].  –  Maria  Ivaneide 
Gonçalves Guerra, na polícia, fls. 14/15.

Como se vê, Maria Ivaneide entregou o entorpecente a Ana Lúcia, 

em suas próprias mãos, tanto que, quando a polícia chegou em sua casa, ela 

já sabia onde se encontrava a droga e indicou o local à polícia. Tal versão, 

apesar de objeto de retratação pela coacusada “Neide”, em seu interrogatório 

judicial (fls. 323/324), veio a ser confirmada pelos policiais, conforme se verifica 

nos seguintes excertos de seus depoimentos prestados perante a autoridade 

judiciária:

Que  foi  o  condutor  do  flagrante;  Que  confirma  o 
depoimento  de  fls.  08/09;  Que  a  primeira  acusada, 
quando da prisão, informou que existia droga na casa 
da  segunda  ré;  Que  a  primeira  acusada  disse  que 
tinha pedido a denunciada Ana Lúcia para guardar a 
droga na residência da mesma; Que quando chegou 
na  casa  da  segunda  acusada  a  mesma  foi  quem 
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mostrou aos policiais onde a droga estava guardada; 
[...]; Que a segunda acusada, quando abordada pelos 
policiais,  foi  direto  até  o  local  onde  a  droga  estava 
guardada; [...]; Que quando abordada a primeira vez, a 
segunda acusada se encontrava na casa de um filho; 
Que  informou  para  a  segunda  acusada  que  Maria 
Ivaneide estava presa por conta de drogas; Que Maria 
Ivaneide disse para Ana Lúcia que iria pegar o pacote 
que tinha deixado na residência desta; Que Ana Lúcia 
se deslocou para a sua residência e foi direto para o 
local onde a droga estava guardada; Que não ouviu a 
primeira acusada falar para a segunda onde o pacote 
estava  guardado;  Que  não  sentiu  que  a  segunda 
acusada  reagiu  com  surpresa  quando  a  droga  foi 
encontrada  em  sua  residência;  [...].  –  Idelfonso 
Rufino de Melo, em juízo, fl. 328.

Que confirma seu depoimento constante às folhas 10 
e 11; Que a primeira acusada chegou a afirmar que 
tinha entregue parte da droga à segunda acusada para 
que  a  mesma  guardasse;  Que  a  segunda  acusada 
chegou a informar que não sabia que a droga estava 
guardada  em  sua  residência;  Que  Maria  Ivaneide 
disse que a segunda acusada tinha conhecimento da 
existência  da  droga  no  guarda-roupas;  [...].  – 
Everardo Luiz da Silva, em juízo, fl. 329.

Que  após  lido  em  audiência  o  seu  depoimento 
prestado na esfera policial, às folhas 12/13, confirma-o 
na  íntegra;  Que  reafirma  que  a  primeira  acusada 
chegou a dizer que tinha entregado a droga à segunda 
ré  para  ser  guardada;  [...];  Que a  primeira  acusada 
disse que tinha entregado a droga nas mãos de Ana 
Lúcia; [...]. – Vilmar Alvim Pinto, em juízo, fl. 330.

Diante disso, entendo que, conforme já exposto por ocasião da 

apreciação do primeiro recurso, a retratação em juízo feita  por “Neide”,  por 

mostrar-se  contrária  ao arcabouço probatório  colhido  nos autos,  não tem o 

condão de retirar a força probante da delação operada em sede extrajudicial.

Logo,  hei  de  considerar  que  a  segunda  acusada  tinha  pleno 

conhecimento da existência da vultosa quantidade de droga encontrada em 

sua casa, dando, assim, por suficientemente comprovada a conduta de guardar 

substância entorpecente, de modo a se manter a sua condenação por tráfico 

de drogas.
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PROCESSO  PENAL.  RECURSO  EM  HABEAS 
CORPUS.  EXECUÇÃO  PENAL.  UNIFICAÇÃO  DE 
PENAS.  ART.  111  DA  LEI  N.  7.210/84.  REGIME 
INTEGRALMENTE  FECHADO.  REGIME  ABERTO. 
RECLUSÃO  E  DETENÇÃO.  ORDEM  DE 
CUMPRIMENTO. TRANSFERÊNCIA DIRETA PARA O 
REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A existência 
de várias condenações a penas privativas de liberdade 
determinam a soma ou a unificação das penas para o 
fim  do  estabelecimento  do  regime  inicial  de 
cumprimento de pena. 2. A Lei das Execuções Penais 
não  trata  especificamente  da  hipótese  da  soma  de 
penas  privativas  de  liberdade  de  modalidades 
distintas. 3. De acordo com os arts. 69 e 76 do Código 
Penal  e  681  do  Código  de  Processo  Penal,  no 
concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a 
mais grave, devendo a pena de reclusão ser cumprida 
antes da pena de detenção. 4. Concorrendo penas de 
reclusão e detenção, ambas com regime inicial aberto, 
se  do  somatório  ultrapassar  quatro  anos,  há  a 
possibilidade de fixação do regime inicial semi-aberto. 
5. Recurso improvido, recomendando-se celeridade ao 
Juízo das Execuções para apreciar eventual direito de 
progressão para o  regime semi-aberto.  (STJ – RHC 
18.664/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2007, DJ 
26/03/2007, p. 283)

Há,  porém,  que  se  fazer  um  reparo  na  sentença,  conforme 

apontado pelo representante do Ministério Público, no parecer de fls. 535/546, 

no  tocante  ao  regime  inicial  de  cumprimento  de  pena,  bem  assim  à 

possibilidade de substituição da pena por restritivas de direitos.

Isso poque o  quantum de pena aplicado à recorrente pelo delito 

de  tráfico  de  drogas  admite  regime  inicial  menos  gravoso,  considerando  a 

decisão do STF que deu pela inconstitucionalidade da exigência  de regime 

inicialmente fechado para o crime de tráfico estabelecida no art. 2º, §1º, da Lei 

n° 8.072/1990, com a redação dada pela Lei n.° 11.464/2007.

Assim, na espécie, tenho que a apelante preenche os requisitos 

objetivos e subjetivos para fazer jus a um regime menos gravoso, motivo pelo 
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qual se mostra adequado e suficiente o regime aberto.

Por fim, entendo possível a substituição de pena corporal relativa 

ao  delito  de  tráfico  de  drogas  por  restritivas  de  direitos,  tendo  em vista  a 

ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, o quantum da pena dosada 

– inferior a 4 (quatro) anos –, a primariedade da acusada e a valoração das 

circunstâncias judiciais, em sua maioria, favoráveis, a indicar ser a pretendida 

substituição adequada e suficiente aos fins da pena.

Deste modo, substituo a sanção corporal por 2 (duas) restritivas 

de direitos, a saber: prestação de serviço a comunidade, em local a ser definido 

pelo juízo das execuções penais, e limitação de fim de semana, ambas pelo 

tempo correspondente à pena privativa de liberdade.

Por fim, nada há para ser dito quanto ao delito de associação para 

o tráfico, tendo em vista que a apelante restou absolvida dessa imputação, na 

sentença.

Forte nessas razões, dou parcial provimento ao apelo interposto 

por Ana Lúcia Guimarães Monteiro, apenas para fixar, quanto ao crime de 

tráfico de drogas, o regime inicial aberto para início de cumprimento de pena, 

substituindo, ademais, a pena corporal por 2 (duas) restritivas de direito, 

a  saber,  prestação  de  serviços  à  comunidade  e  limitação  de  fim  de 
semana, ambas pelo tempo da pena.

III – Da apelação manejada por Helder Guimarães Ramos:

Ao réu  Helder  Guimarães Ramos,  por  sua vez,  foi  atribuída  a 

conduta de gerenciar e comandar, mesmo de dentro do presídio, o tráfico de 

drogas, orientando a sua esposa através de ligações telefônicas e utilizando a 

sua genitora para guardar as drogas.
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Entendendo  comprovadas  as  acusações,  o  juiz  condenou  o 

acusado a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, 

pelo  delito  de  tráfico  de  drogas,  e  4  (quatro)  anos  de  reclusão  e  700 

(setecentos) dias-multa,  pela associação para o tráfico,  totalizando 10 (dez) 

anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente fechado, e 1.200 (mil 

e duzentos) dias-multa, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente 

à época dos fatos.

Nesta  instância,  o  recorrente  pleiteou  pela  sua  absolvição  em 

relação a  todas as  imputações contidas  na  sentença,  por  entender  que as 

provas  presentes  nos  autos  são  insuficientes  para  embasar  um  decreto 

condenatório,  principalmente  se considerado que,  no momento dos fatos,  o 

recorrente encontrava-se cumprindo pena em um presídio da cidade.

Ainda segundo o  apelante,  um cidadão conhecido como “João 

Peninha” lhe pediu para guardar o entorpecente e o réu apenas repassou esse 

pedido à acusada “Neide”, não tendo qualquer responsabilidade sobre os atos 

dela.  Especificamente  em  relação  ao  delito  de  associação  para  o  tráfico, 

entende  não  comprovados  o  liame  subjetivo,  bem assim a  estabilidade  da 

união.

Não procede, porém, os argumentos.

Primeiramente, compulsando os autos, vê-se que existem provas 

suficientes de que o acusado era o proprietário de toda droga apreendida na 

operação da polícia federal, além de serem dele as determinações de como a 

substância deveria ser adquirida e distribuída.

  Nesse sentido, foi a versão apresentada por ele e a corré Maria 

Ivaneide na esfera policial:
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[...]; Que toda a droga que foi apreendida pertence a 
Helder;  Que  do  presídio,  Helder  lhe  orientava  a 
respeito a quem ou aonde deveria entregar a droga; 
[...]. –  Maria Ivaneide Gonçalves Guerra, na polícia, 
fls. 14/15

[...];  Que  afirma  que  realmente  era  sua  a  droga 
apreendida na posse de sua esposa, na casa desta, e 
também na residência de sua mãe; Que obrigava sua 
esposa a cumprir  suas determinações no sentido de 
esconder  droga  na  casa  de  sua  mãe;  Que  tais 
orientações  ocorriam  durante  as  visitas  no  presídio; 
[...]. – Helder Guimarães Ramos, na polícia, fl. 66/68.

Ao ser  ouvido perante o juiz,  Helder  se retratou,  apresentando 

nova versão para os fatos:

[...]; Que na época dos fatos encontrava-se cumprindo 
pena  no  presídio  do  Serrotão;  [...];  Que  na  prisão 
conheceu um preso conhecido por Pernnha; Que João 
Perninha fez uma proposta ao interrogando de pagar 
1.500 reais para que o interrogando escondesse droga 
na residência de sua companheira; Que sabendo da 
ilicitude  da  ação  aceitou  a  proposta  porque  estava 
precisando  de  dinheiro;  Que  em  uma  das  visitas 
íntimas,  falou  para  a  primeira  acusada  sobre  a 
proposta;  [...];  Que  recebeu  de  João  Perninha  a 
quantia de 1000 reais; Que o dinheiro foi entregue à 
primeira  acusada;  Que  acredita  que  a  quantia  foi 
entregue pela pessoa encarregada de deixar a droga 
na  casa  de  Maria  Ivaneide;  [...];  Que  a  droga 
apreendida  pertencia  a  João  Perninha  e  o  acusado 
aceitou apenas guarda-la;  [...].  -  Helder Guimarães 
Ramos, em juízo, fls. 326/327.
 

Entretanto, como já dito por ocasião da apreciação do primeiro 

recurso, a mera retratação, em juízo, da confissão extrajudicial não é capaz de 

elidir  o seu valor probante,  quando a primeira  versão apresentada pelo réu 

encontra respaldo em outros elementos de prova.

Assim, a alegação feita por Helder em seu interrogatório judicial, 

no sentido de que a droga pertencia a um presidiário de nome João Perninha 

não convence, por encontrar-se absolutamente isolada nos autos. 
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Com  efeito,  além  de  o  denunciado  não  ter  trazido  qualquer 

elemento a corroborar sua nova versão, há que se ressaltar que, na casa da 

corré Maria Ivaneide, foram encontradas, não apenas droga, mas também 2 

(duas)  balanças  de  precisão,  apetrechos  próprios  de  quem pratica  atos  de 

traficância.

Ademais,  sequer  a  codenunciada e esposa do acusado,  Maria 

Ivaneide, ao ser ouvida na audiência de instrução e julgamento, confirma as 

afirmações feitas pelo réu em juízo, pois não faz qualquer referência a uma 

terceira pessoa, tampouco a valores por ela recebidos juntamente com a droga:

Que  são  verdadeiras,  em  parte,  as  acusações 
constantes  na  denúncia;  [...];  Que estava  levando  a 
droga  para  entregar  a  uma  pessoa,  a  pedido  do 
terceiro acusado; [...]; Que a droga tinha chegado em 
sua residência no dia de sábado anterior; [...]; Que o 
terceiro acusado não chegou a informar se era para a 
interroganda  receber  algum dinheiro  da  pessoa  que 
iria receber a droga; [...]; Que quando fez uma visita ao 
terceiro  acusado,  foi  que  teve  a  informação  de que 
uma pessoa iria deixar a droga no dia de sábado; [...]. 
–  Maria  Ivaneide Gonçalves  Guerra,  em juízo,  fls. 
323/324.
 

Cumpre  ressaltar,  ainda,  como  já  consignado  no  exame  do 

primeiro  apelo,  que  as  palavras  da  coacusada  Maria  Ivaneide  foram 

confirmadas pelos policiais que participaram das prisões das codenunciadas:

Que  foi  o  condutor  do  flagrante;  Que  confirma  o 
depoimento  de  fls.  08/09;  [...];  Que  foi  o  setor  de 
inteligência  da  polícia  federal  que  passou  as 
informações  da  ocorrência  de  tráfico  de  drogas  no 
Bairro  da Ressurreição;  Que as  informações davam 
conta  de  que  o  terceiro  acusado  juntamente  com a 
primeira eram os responsáveis pelo trafico de drogas; 
Que o primeiro acusado comandava o tráfico de dentro 
do  presídio;  Que  constava  que  o  terceiro  acusado 
tinha  determinado  que  a  primeira  ré  recebesse 
guardasse a droga na residência;  [...];  Que já  vinha 
acompanhando  a  primeira  acusada  durante 
aproximadamente 03 dias; [...]. – Idelfonso Rufino de 
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Melo, em juízo, fl. 328.

Que, por informações do Núcleo de Inteligência desta 
delegacia,  tomou conhecimento de que a conduzida 
de alcunha Neide estaria traficando a mando de seu 
marido Elder Guimarães Ramos, vulgo Pompa, o qual 
se encontra preso no presídio Serrotão; [...]; Que, em 
entrevista à Neide no local da busca esta afirmou aos 
policiais  que  toda  a  droga  pertencia  ao  seu  marido 
Pompa; {...}. – Everardo Luiz da Silva, na polícia, fls. 
10/11.

Que confirma seu depoimento constante às folhas 10 
e 11; [...]; Que há informações que o terceiro acusado 
participava do tráfico de drogas na companhia de sua 
companheira; [...]. – Everardo Luiz da Silva, em juízo, 
fl. 329.

Que  tomaram  ciência,  através  da  unidade  de 
Inteligência desta delegacia, de que havia situação de 
tráfico envolvendo a esposa do apenado Elder, vulgo 
Pompa, e que na data de hoje esta realizaria a entrega 
de uma droga;  [...];  Que Neide afirmou que a droga 
estava na sua posse mas que pertencia ao Helder, que 
está preso no Serrotão; [...]. - Wilmar Alvim Pinto, na 
polícia, fls. 12/13.

Que  após  lido  em  audiência  o  seu  depoimento 
prestado na esfera policial, às folhas 12/13, confirma-o 
na  íntegra;  [...].  –  Vilmar  Alvim Pinto,  em juízo,  fl. 
330.

Diante  de  todas  essas  incongruências,  entendo  que  a  tese 

defensiva  não  pode  ser  acolhida,  motivo  pelo  qual  a  condenação  do  ora 

recorrente pelo delito de tráfico de drogas deve ser mantida.

Quanto ao delito  de associação para o tráfico, devem aqui  ser 

consideradas as observações já feitas em relação ao mesmo crime, praticado 

pela coacusada Maria Ivaneide (primeiro recurso), tendo em vista que aqueles 

mesmos elementos de prova apontam para a existência de uma associação 

permanente  e  estável  entre  ambos os  réus  para  fins  de  praticar  tráfico  de 

drogas, sendo o ora recorrente, conforme já demonstrado, o responsável pelo 

comando das ações executadas pela codenunciada, orientando-a, mesmo de 

dentro  do  presídio,  sobre  o  recebimento  e  distribuição  do  entorpecente  na 
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região.

Forte nessas razões, nego provimento à apelação manejada por 

Helder Guimarães Ramos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, 

Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do Relator, 

o Exmo. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des.  Carlos Martins 

Beltrão Filho.  Presente à sessão o Exmo.  Sr.  Dr.  Paulo Barbosa de Almeida, 

Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba,  aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro do ano de 

2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR
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