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Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0025477-23.2008.815.0011 –  Vara de 
Entorpecentes da Comarca de Campina Grande

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
01 APELANTE : Jaqueline Gonçalves do Nascimento
ADVOGADO : Bruno Cézar Cadé e outros
02 APELANTE : Edmundo Araújo Silva Júnior
ADVOGADO : Bruno Cézar Cadé e outros
03 APELANTE : Milene Barbosa
ADVOGADO : Joilma de Oliveira Ferreira Araújo dos Santos
04 APELANTE : Alessandra de Azevedo Castro
DEFENSORA : Kátia Lanusa de Sá Vieira
ADVOGADO : Antônio Bruno Costa Saback
APELADA : A Justiça Pública

PROCESSUAL PENAL. Preliminares. Nulidade da 
sentença. Dosimetria  da  pena  considerando 
circunstâncias  de  corré.  Inocorrência.  Ofensa  ao 
princípio  da  identidade  física  do  juiz.  Alegação 
improcedente.  Decisão  fundada  em  interceptações 
telefônicas ilegais. Provas colhidas após autorização 
judicial.  Ilicitude não evidenciada. Nulidade  do 
processo.  Falta  de  intimação  da  recorrente  para 
constituir  novo  advogado  objetivando  ofertar 
alegações finais. Intimação realizada.  Preliminares 
rejeitadas.

-  Impõe-se  a  manutenção  da  dosimetria  da  pena 
feita  pelo  magistrado  de  primeiro  grau  uma  vez 
verificado  que  este  ponderou  as  circunstâncias 
judiciais da própria recorrente, e não de corré.
- O magistrado que sentenciou é o titular da Vara, 
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tendo  os  juízes  que  o  antecederam  respondido 
temporariamente por esta, até que fosse nomeado o 
titular, restando plenamente justificado não ter sido 
este o mesmo que procedeu à instrução processual, 
inexistindo qualquer irregularidade.

- Improcede a alegação de nulidade do feito por se 
fundar em interceptações telefônicas ilegais, quando 
o  monitoramento  foi  requerido  e  autorizado  por 
magistrado competente para tanto. 

- Apresentadas as alegações finais em favor da ré, 
por defensora legalmente nomeada pela juíza a quo, 
após  a  apelante  ser  intimada  e  quedar-se  inerte, 
incabível a alegação de nulidade processual.

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de 
entorpecentes e associação para o tráfico. Arts. 33 e 
35 da Lei nº 11.343/2006. Absolvição. 
Impossibilidade. Materialidade e autoria 
consubstanciadas. Conjunto probatório harmônico e 
suficiente a sustentar a condenação.  Redução da 
pena. Incabível. Pena  de  multa.  Erro  material. 
Correção de ofício. Recurso desprovido e correção 
de ofício de erro material.

− In casu, impossível absolver a apelante, haja 
vista a materialidade e a autoria dos delitos a ela 
imputados estarem amplamente evidenciadas no 
caderno processual, sobretudo pela prova oral 
coligida, que, aliás, encontra total respaldo nos 
demais elementos probantes constantes dos autos. 
Portanto, deve-se manter a condenação por tráfico 
ilícito de drogas e por associação para o tráfico, 
porque esta é a medida mais justa e adequada ao 
caso em análise.

- Irretocáveis as reprimendas fixadas na sentença de 
primeiro grau quando o magistrado sentenciante 
analisa minuciosamente as circunstâncias judiciais, 
conforme o art. 59 do Código Penal, obedecendo, 
ainda, o critério trifásico da dosimetria da pena.

- Verificado erro material na soma das penas de 
multa, impõe-se a retificação, de ofício.

PROCESSUAL PENAL. Violação ao princípio do 
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contraditório e da ampla defesa. Condenação por 
crime a que não foi denunciada. Inocorrência. 
Emendatio libelli, com base no art. 383, caput, do 
CPP. Preliminar rejeitada.

- Havendo plena correlação entre o fato contido na 
denúncia  e  a  sentença  condenatória,  inexiste 
qualquer  violação  ao  princípio  constitucional  da 
ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que 
o  magistrado  sentenciante  proferiu  sua  decisão 
realizando a  emendatio libelli prevista no art.  383, 
caput, do CPP. 

APELAÇÃO CRIMINAL.  Tráfico e associação 
para o tráfico. Arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. 
Pleito absolutório. Impossibilidade. Autoria e 
materialidade evidenciadas. Recurso desprovido. 

- Evidenciada pela prova testemunhal e pelas 
degravações das interceptações telefônicas a 
participação ativa da apelante no tráfico de 
entorpecentes e em associação criminosa com esse 
fim, há que se manter a sentença condenatória em 
todos os seus termos.

PROCESSUAL PENAL.  Preliminar. Nulidade do 
processo. Desrespeito ao princípio da identidade 
física do juiz (art. 399, § 2º, do CPP). Inocorrência. 
Rejeição. 

- O princípio da identidade física do juiz é aquele 
segundo o qual o magistrado que presidir a instrução 
torna-se vinculado ao feito, devendo proferir decisão. 
Tal princípio, entretanto, não é absoluto, de modo 
que a sentença pode ser proferida por juiz diverso 
daquele que presidiu a instrução, quando afastado 
por qualquer motivo. In casu, a instrução processual 
foi realizada por magistrados que responderam pela 
Vara enquanto não era nomeado o titular. Tendo a 
sentença sido prolatada por este, não há que se falar 
em ofensa ao princípio mencionado. 

APELAÇÃO CRIMINAL.  Tráfico e associação 
para o tráfico. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 
Absolvição. Não cabível. Autoria e materialidade 
sobejamente evidenciadas. Redução das penas 
aplicadas. Pedido improcedente. Aplicação da 
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atenuante da confissão. Impossibilidade. Recurso 
desprovido.

- Não merece guarida o pedido de absolvição 
fundado em ausência de provas de participação do 
réu nos delitos, se comprovadas a materialidade e a 
autoria, através do auto de prisão em flagrante, do 
auto de apresentação e apreensão, do laudo de 
constatação preliminar, do laudo de exame 
complementar, dos  depoimentos testemunhais 
policiais e das interceptações telefônicas autorizadas 
judicialmente.

− Não há falar em exacerbação das penas-base 
se o quantum foi dosado após correta análise das 
circunstâncias judiciais e em obediência ao critério 
trifásico, apresentando-se ajustado à reprovação e 
prevenção delituosas.

- Impossível fazer incidir a atenuante da confissão 
quando o réu não assumiu a prática das condutas a 
ele imputadas.  

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de 
entorpecentes e associação para o tráfico. Arts. 
33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. Pedido de absolvição 
quanto ao crime de associação para o tráfico. 
Improcedência. Materialidade e autoria amplamente 
comprovadas. Aplicação da redução da pena prevista 
no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas. Incabível. 
Desprovimento do recurso.  

- Comprovando o conjunto probatório que a acusada, 
juntamente com os  demais  denunciados, estavam 
associados de forma estável e permanente com a 
finalidade de difundir o tráfico de substâncias 
entorpecentes na Capital do Estado, correta está a 
condenação nas sanções do art. 35 da Lei nº 
11.343/06.

- O  magistrado de primeiro grau justificou a não 
aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na sua 
participação em organização criminosa, não havendo 
o que modificar, também neste ponto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
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identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES 
SUSCITADAS,  e,  no  mérito,  NEGAR  PROVIMENTO  AOS  APELOS, 
corrigindo,  de ofício,  a  pena de multa  de Jaqueline Gonçalves do 
Nascimento  para  1200  (mil  e  duzentos)  dias-multa,  em harmonia 
parcial com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por Jaqueline 
Gonçalves  do  Nascimento  (fl. 494), Milene Barbosa (fl. 498), Edmundo 
Araújo Silva Júnior (fl. 528) e Alessandra de Azevedo Castro (fl. 534), contra 
a sentença de fls. 472/485, que julgou procedente a denúncia para condená-
los nas penas dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. 

Exsurge da peça basilar denunciatória (fls. 02/04) que a 
Polícia Federal, através da “Operação Albergue” constatou a participação dos 
denunciados Edmundo Araújo Silva Júnior, Alessandra de Azevedo Castro, 
Jaqueline Gonçalves do Nascimento e Milene Barbosa, conhecida como “a 
Mirela”  em  associação  criminosa  voltada  ao  tráfico  de  entorpecentes 
comandada  pelos  traficantes  Carmésio  Cláudio  Leonardo,  vulgo  “o 
Arrepiado”, Alex Barros de Medeiros e Ernande José da Silva, alcunha “o 
Muleta” ou “Aleijado” - os dois primeiros presos na operação mencionada e 
recolhidos no Presídio de Mangabeira, neste município de João Pessoa.

Consta, ainda, que a  acusada  Alessandra  de  Azevedo 
Castro mantinha contatos telefônicos com “Arrepiado”, que a orientava como 
receber, transportar e distribuir drogas, tendo, inclusive, realizado, em uma 
oportunidade, o transporte de drogas da cidade de João Pessoa para 
Campina Grande.

A participação de Edmundo Araújo Silva Júnior era 
bastante relevante na associação criminosa, posto que era o responsável 
pela guarda da droga a ser distribuída, bem como pelo transporte do 
entorpecente nos limites da cidade. Saliente-se que este acusado foi preso 
em flagrante, juntamente com Alessandra de Azevedo Castro, quando 
transportava, em uma motocicleta, 700g (setecentos gramas) de “crack”, 
conforme auto de constatação de fl. 

Jaqueline Gonçalves do Nascimento, por sua vez, também 
tinha participação ativa na organização do recebimento e do transporte da 
droga feito por terceiros.
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Por fim, Milene Barbosa, conhecida como “a Mirela”, 
atuava na traficância juntamente com Antônia Maria da Conceição, “Tonha 
do Pó”, entregando o entorpecente, geralmente ligado ao traficante Ernande 
José da Silva, “o Muleta”  ou “Aleijado”. Na investigação foram observados 
vários contatos telefônicos de Milene com Jaqueline, onde a primeira pagava 
a droga recebida desta última.

Aditada a denúncia (fls. 306/307) para incluir no pólo 
passivo da inicial acusatória Carmésio Claudiano Leonardo, conhecido como 
“Arrepiado”, Alex Barros de Medeiros, vulgo “Alex”, e Ernandes José da Silva, 
alcunha “da Muleta”. Ressaltou o representante ministerial que não 
denunciou os indivíduos mencionados “em virtude de entender que os 
mesmos já se encontravam denunciados pelo mesmo crime quando da 
“Operação Albergue””,  entretanto, posteriormente, verificou que a ação 
criminosa daqueles ocorreu quando já se encontravam presos na 
Penitenciária de Segurança Máxima Geraldo Beltrão, nesta Capital, razão 
pela qual os denunciou como incursos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. 
Frisou, ademais, o Parquet que a ré Jaqueline Gonçalves do Nascimento, 
esposa de Alex Barros de Medeiros, funcionava como uma espécie de 
gerente, representando a quadrilha fora do presídio.

Desmembramento dos autos em relação aos acusados 
Carmésio Claudiano Leonardo, Alex Barros de Medeiros e Ernandes José da 
Silva, apontados no aditamento à denúncia (fl. 309).         

Encerrada a instrução criminal, o insigne Magistrado a 
quo, julgou procedente a denúncia, condenando os réus por tráfico ilícito de 
entorpecentes e associação para o tráfico, da seguinte forma:

− Edmundo Araújo Silva Júnior - 12 (doze) anos de 
reclusão e 1200 (mil, duzentos e vinte) dias-multa;

− Alessandra de Azevedo Castro –  10 (dez) anos de 
reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa;

− Jaqueline Gonçalves do Nascimento –  14 (catorze) 
anos de reclusão e 1220 (mil, duzentos e vinte) dias-multa;

− Milene Barbosa – 12 (doze) anos de reclusão e 1200 
(mil e duzentos) dias-multa.

Interpostos embargos declaratórios por Milene Barbosa às 
fls. 490/491, estes foram julgados improcedentes (fls. 492/493). 

Inconformados, os réus, através de advogados 
constituídos, manejaram recurso de apelação: Jaqueline Gonçalves do 
Nascimento (fl. 494); Milene Barbosa (fl. 498), Edmundo Araújo Silva Júnior 
(fl. 528) e Alessandra de Azevedo Castro (fl. 534). 

Concedido aos réus o direito de apelarem em liberdade 
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(fl. 532).

Nas razões de fls. 537/544 Edmundo  Araújo  Silva 
Júnior alega:

a)  preliminarmente,  nulidade  da  sentença  face  a 
inobservância  ao  princípio  da  identidade  física  do  juiz;  b)  no  mérito,  o 
cabimento da absolvição por ausência de provas idôneas a autorizar uma 
condenação, ou, do redimensionamento da pena, reduzindo-se a pena-base 
e aplicando a atenuante da confissão.

Alessandra de Azevedo Castro, em suas razões de fls. 
618/620, aduz que:

a) não ficou provada a prática do crime do art. 35 da Lei 
nº  11.343/06;  b)  inexistem  provas  de  que  participava  de  atividades 
criminosas, razão pela qual deve ser aplicado o § 4º do art. 33 da Lei nº 
11.343/06.     

Às fls. 561/573, a ré Jaqueline Gonçalves do 
Nascimento para fins de prequestionamento, suscita, preliminarmente: a) 
as seguintes nulidades absolutas: a.1) nulidade da sentença posto que a 
dosimetria da pena a ela aplicada levou em consideração circunstâncias 
judiciais da outra denunciada Alessandra de Azevedo Castro; a.2) nulidade 
da sentença por ofensa ao princípio da identidade física do juiz, com a 
designação de uma nova audiência de instrução e julgamento ou a remessa 
dos autos para análise do magistrado que realizou toda a instrução; a.3) 
nulidade da sentença que se fundamentou em interceptações telefônicas 
ilegais, com base na “teoria da árvore do fruto envenenado”; e a.4) nulidade 
do feito em face da ausência de notificação da recorrente para constituir 
novo advogado com  o  fim  de  apresentar alegações finais, antes da 
nomeação de defensor público. No mérito, pugna: b) a  absolvição pelo 
tráfico de entorpecentes, por não ter sido apreendida com ela nenhuma 
substância ilícita, bem como em relação à associação para o tráfico, por falta 
de provas da associação permanente entre os denunciados com o fim do 
tráfico de drogas; c) redução da pena, posto exacerbada, não levando em 
conta a primariedade, os bons antecedentes, a profissão definida e as 
demais circunstâncias favoráveis.    

Milene Barbosa, em suas razões recursais de fls. 
504/511, afirma: a) preliminarmente, violação ao princípio constitucional da 
ampla defesa e do contraditório, uma vez que foi condenada pelo crime de 
tráfico de drogas, sem que o Ministério Público o tivesse atribuído na 
denúncia aos acusados, incluindo, à apelante, ou em seu aditamento; b) no 
mérito, não ter ficado comprovado durante a instrução criminal a 
materialidade e a autoria dos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei Antidrogas. 
Requereu o acolhimento da preliminar arguida, oportunizando a defesa da 
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recorrente quanto ao delito não constante da denúncia, reformando a 
sentença condenatória para absolvê-la dos crimes de tráfico de drogas e 
associação para o tráfico.   

Nas contrarrazões da acusação (fls. 512/515, 546/552, 
621/624 e 636/642), o representante do Ministério Público pugnou pela 
manutenção em sua totalidade da sentença hostilizada.

Nesta instância, instada a se pronunciar, a Procuradoria 
de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Promotor de Justiça convocado, Dr. 
Amadeus  Lopes  Ferreira, opinou  pelo  desprovimento  dos  recursos (fls. 
648/661).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Sr. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
(Relator)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos 
recursos. 

DO APELO DE JAQUELINE GONÇALVES DO NASCIMENTO 

A primeira recorrente, para fins de prequestionamento, 
suscita, inicialmente, quatro preliminares e, no mérito, requer a absolvição 
pelos delitos a ela imputados. 

As nulidades absolutas arguidas na forma de preliminares 
foram as seguintes: 

1) Nulidade da sentença posto que a dosimetria da pena 
a  ela  aplicada  levou  em  consideração  circunstâncias  judiciais  da  outra 
denunciada Alessandra de Azevedo Castro. 

Consoante se verifica às fls. 481/483, a dosimetria da 
pena foi feita pelo magistrado de primeiro grau considerando as 
circunstâncias judiciais da ré Jaqueline Gonçalves do Nascimento, e não da 
denunciada Alessandra de Azevedo Castro, tanto que o juiz faz referência 
aos antecedentes de fl. 158 - que são da recorrente Jaqueline, na análise do 
crime de tráfico de entorpecentes e no de associação para o tráfico. Desta 
forma, totalmente descabida a alegação da apelante. 

2) Nulidade  da  sentença  por  ofensa  ao  princípio  da 
identidade  física  do  juiz,  com  a  designação  de  uma  nova  audiência  de 
instrução e julgamento ou a remessa dos autos para análise do magistrado 
que realizou toda a instrução.

Não há como acolher a preliminar.
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Diz o art. 399, § 2º, do CPP:

“§ 2o  O juiz que presidiu a instrução deverá proferir 
a sentença”. 

Prevê o artigo transcrito o princípio da identidade física 
do juiz, segundo o qual o magistrado que presidir a instrução torna-se 
vinculado ao feito, devendo decidi-lo. Tal princípio, entretanto, não é 
absoluto, de modo que a sentença pode ser proferida por juiz diverso 
daquele que presidiu a instrução, quando afastado por qualquer motivo. É o 
caso dos autos, em que o processo durou três anos até chegar a sentença.

Inicialmente, os autos tramitaram na 1ª Vara Criminal da 
Comarca de Campina Grande, privativa de drogas, trânsito e precatórias 
criminais, cuja titular era a Dra. Conceição de Lourdes Marsicano de Brito 
Cordeiro, tendo o Dr. Jailson Shizue Suassuna respondido pela Vara em 
substituição à juíza titular. Posteriormente, foi criada a Vara de 
Entorpecentes da mesma Comarca, onde o Dr. Kéops de Vasconcelos Amaral 
Vieira Pires e a  Dra. Ritaura Rodrigues Santana responderam, 
sucessivamente, até que, em 01/07/2011, foi nomeado titular o Dr. Edvan 
Rodrigues Alexandre.

Assim, vê-se que o magistrado que sentenciou é o titular 
da Vara, e que os anteriores responderam temporariamente por esta, até 
que fosse nomeado o titular, restando plenamente justificado não ter sido 
este o mesmo que procedeu à instrução processual.

Guilherme de Souza Nucci in Código de Processo Penal 
Comentado, 10ª edição, Editora Revista dos Tribunais, 2011, pág. 772, ao 
comentar este princípio traz o seguinte julgado, que bem o explica: 

“1. A Lei 11.719/2008 que modificou o art. 399, § 2º. do 
CPP ao prever que o magistrado que presidir a instrução 
vincula-se ao feito, devendo proferir a sentença, 
consagrou no ambito do direito processual penal o 
princípio da identidade física do juiz. 2. Todavia, o 
magistrado que tenha concluído a audiência não terá o 
dever de julgar a lide se afastado por qualquer motivo. 
Aplicação do art. 132 do CPC, por analogia. (…) 3. Prevê o 
art. 132 também que a magistrada que proferir a 
sentença  poderá, se entender necessário, determinar a 
repetição das provas já produzidas. 4. Prejuízo não 
comprovado. Sentença mantida. 5. Ordem denegada”. 
(HC 37642 –  2009.03.00.029597-9-SP, 1ª T., rel. Vesna 
Kolmar, 17.11.2009).

Vejamos a respeito jurisprudência recente desta Corte de 
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Justiça:

“PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. Ofensa ao 
princípio da identidade física do juiz. Rejeição. O 
princípio da identidade física do juiz, introduzido no 
sistema processual penal pátrio pela Lei nº 11719/ 
08, deve ser analisado conforme a recente 
jurisprudência do STJ, à luz das regras específicas 
do art. 132 do CPC (HC 163425/RO, Rel ministro 
Felix Fischer, quinta turma, julgado em 
27/05/2010, dje 06/09/2010). Justificada a 
prolação da sentença por juiz diverso, verifica-se a 
inexistência de ofensa ao princípio da identidade 
física do juiz e ao § 2º do art. 399 do CPP, uma vez 
que sua atuação na Comarca se deu por força de 
regime especial, caso de aplicação analógica do art. 
132 do CPC. (...)”. (TJPB; ACr 088.2007.000905-
0/001; Câmara Especializada Criminal; Relª Juíza 
Conv. Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 
10/05/2012; Pág. 15). Destaquei. 

Não houve, portanto, qualquer irregularidade, motivo pelo 
qual rejeito a preliminar levantada.

3) Nulidade  da  sentença  que  se  fundamentou  em 
interceptações telefônicas ilegais, com base na “teoria da árvore do fruto 
envenenado”.

Ao contrário do que alega a recorrente, as interceptações 
telefônicas foram autorizadas pelo Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de 
Campina Grande, como se vê dos Relatórios de Inteligência Policial, de fls. 
02/06 e 45/50, do Apenso I. Referido pedido tramitou em caráter sigiloso, 
obviamente, a fim de preservar a colheita de provas, e o monitoramento 
autorizado  foi  anexado  aos  autos  do  Inquérito  Policial  nº  336/2008. 
Inclusive,  consta  no  processo  mídia  contendo os  relatórios  e  as  ligações 
monitoradas (envelope apensado à contracapa do volume I dos presentes 
autos).  

Assim,  não há que se falar  em ilegalidade nas  provas 
colhidas durante as interceptações telefônicas.

4) Nulidade do feito em face da ausência de notificação 
da  recorrente  para  constituir  novo  advogado  para  apresentar  alegações 
finais, antes da nomeação de defensor público. 

Vê-se que os patronos dos apelantes Edmundo Araújo 
Silva Júnior, Jaqueline Gonçalves do Nascimento e Alessandra de Azevedo 
Castro foram intimados por nota de foro para apresentar as alegações finais, 
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sendo que o advogado constituído de Jaqueline o foi duas vezes  (fls. 454 e 
455), tendo quedado-se inerte –  vide certidão de fl. 458. Diante disto, a 
magistrada determinou a intimação dos três acusados supramencionados 
para constituírem novos advogados para apresentarem as alegações 
derradeiras, sob pena de nomeação de defensor público (fl. 459). 

Expedido mandado de intimação para Jaqueline 
Gonçalves do Nascimento, o meirinho não logrou êxito no seu cumprimento, 
certificando não residir a ré no endereço constante dos autos (fl. 460v).  

Por esta razão, a magistrada nomeou a Defensora Pública 
atuante naquela Vara para apresentar a peça faltante (fl. 466), o que foi 
efetivamente realizado às fls. 467/468.

Inexistente, assim, qualquer irregularidade na nomeação 
de  Defensor  Público  para  apresentar  as  alegações  finais  em  favor  da 
recorrente.

Rejeitadas  todas  as  preliminares  suscitadas,  passo  ao 
exame do mérito do recurso.

Pugna  a  recorrente  pela  absolvição  pelo  tráfico  de 
entorpecentes,  em  face  de  não  ter  sido  apreendida  com  ela  nenhuma 
substância ilícita, e pela associação para o tráfico, por falta de provas da 
associação  permanente  entre  os  denunciados  com  o  fim  do  tráfico  de 
drogas. Subsidiariamente, requer a redução da pena, posto exacerbada, não 
levando  em  conta  a  primariedade,  os  bons  antecedentes,  a  profissão 
definida e as demais circunstâncias favoráveis.    

O pleito absolutório é totalmente improcedente. 

Prima facie, cumpre ressaltar que a instrução ofereceu 
elementos aptos à prolação da sentença condenatória, podendo-se constatar 
de forma indubitável a materialidade e a autoria dos delitos descritos nos 
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (tráfico ilícito de drogas e associação para 
o tráfico), consoante depoimentos testemunhais e interceptações 
telefônicas.

Vejamos a prova oral colhida.

Petrônio Felipe Diniz, agente da  polícia federal, afirmou 
em juízo (fls. 327/328):

“...  que  confirma  na  íntegra  seu  depoimento  prestado 
perante a esfera policial de fls.07/09 dos autos...;... que o 
fato que trata a denuncia era comandado de dentro do  
presídio pelo preso Alex, Carmesio e da Muleta; que na  
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distribuição  da  droga  tinha  estes  dois  segmentos  um 
comandado por da Muleta e outro Alex e Camesio;... que  
a  droga  era  recebida  por  JAQUELINE,  e  esta  era  
responsável para fazer o repasse da seguinte forma: uma  
parte repassava para Milene e outra parte eventualmente  
para Antonia do Pó;... que a media da droga apreendida 
custava  16  mil  reais;...  que  conforme  interceptação 
telefônica essa não foi a primeira vez que Jaqueline fez o  
transporte  de  droga  para 
essa  cidade  de  Campina  Grande...;  que  pelas  
investigações  o  primeiro  acusada  participava  do 
efetivamente do trafico; que a droga sequer chegava a  
ser guardada nesta cidade de Campina, quando vinha de  
João Pessoa, pois já estava vendida e partilhada;... que  
certa feita Jaqueline fez contato com Mirela, para repassar  
droga para aquela  e  a policia  tentando prender  aquela  
não  lograram êxito,  e  quando  fizeram a  abordagem a  
Mirela, nada foi encontrado droga com a mesma; que na  
sequencia houve um contato entre as duas, sendo que 
Mirela  dizia  sobre  a  abordagem  da  Policia  Federal,  e  
alegava que ia passar uns dias afastada; que em sendo 
feito o organograma do crime a “terceira acusada seria a  
gerente  do  primeiro  escalão,  pois  ela  cuidava  da  
distribuição, fazia o deposito do dinheiro e o repasse da  
droga”;...  que  Alex,  Carmesio  e  Ernande,  ficavam  as  
vezes  na  mesma  cela  ou  em  celas  próximas,  e  estes  
faziam uso de aparelho celular; que alega o depoente que  
Alessandra segundo uma informação dela própria, chegou 
a visitar Carmesio, no presídio, e teve um relacionamento 
amoroso  com  o  mesmo;...  que  identifica  o  primeiro  
acusado como sendo a pessoa que fazia contato com as  
demais pessoas de dentro do presídio;... que ele próprio  
foi que fez 90%, da interceptação;... que com relação a  
acusada Jaqueline começou a investigar a mesma desde 
de 05 de Agosto do ano próximo passado; que no inicio  
do trabalho do trafico de droga, a terceira denunciada se  
demonstrava nervosa, mas depois relaxou”. (sic)

Ricardo Motta Coelho, policial rodoviário federal, disse na 
fase inquisitiva (fls. 11/12):

“hoje  à  tarde,  foi  acionado  pelo  APF  PETRÔNIO  para  
auxiliar  nas  investigações  envolvendo  entorpecentes;  
QUE por volta das 16:00, o Depoente, juntamente com o  
APF  PETRÔNIO,  conseguiram  identificar,  através  de  
diligências e contatos com outras corporações, um sujeito  
chamado  JÚNIOR,  no  Bairro  José  Pinheiro,  que  estava  
sendo investigado porque seria responsável por receber  
um quantidade de droga vinda de João Pessoa; QUE por 
volta das 20:00 horas, o Depoente, juntamente com os 
APF´s  MELO  e  LÍDIO,  se  dirigiu  à  rodoviária  para  
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aguardar  a  chegada  de  JÚNIOR,  o  qual,  segundo  as  
informações passadas pelo APF PETRÔNIO, que o seguia,  
estava  se  dirigindo  para  aquele  local;  QUE cerca  das 
20:50 horas, uma ronda CG preta chegou no ponto de 
ônibus, próximo à área de acesso ao embarque e uma 
mulher com uma criança embarcaram na moto;  QUE o 
Depoente identificou que o condutor da moto tratava-se  
do JÚNIOR, identificado na tarde deste mesmo dia; QUE a 
equipe fez o acompanhamento e abordou os ocupantes da  
moto quando ela estava parada no semáforo, próximo ao 
Parque da Criança; QUE na abordagem, após solicitarem 
que  os  ocupantes  descessem  da  moto,  a  conduzida 
imediatamente jogou no chão uma bolsa rosa, de criança,  
e disse o seguinte, apontando para ela: “ta aí  dentro”;  
QUE a equipe constatou que dentro da bolsa, por baixo  
de várias roupas de criança, os Policiais encontraram a  
droga (crack), acondicionada em de três sacos plásticos;  
QUE a  droga  estava  dividida  em  várias  pedras;  QUE 
diante da constatação, a equipe deu voz de prisão aos  
ocupantes  da  moto,  trazendo-os  a  esta  Delegacia  de  
Polícia  Federal;  QUE  o  JÚNIOR  se  mostrou  nervoso  e  
inquieto, tendo por isso sido algemado”. (sic) Destaques 
no original.      

Em juízo, confirmou o depoimento prestado perante o 
Delegado de Polícia (fl. 329).

Lídio Vieira de Melo Filho, policial federal, disse na fase 
processual (fls. 347/348):

“...que não participou das investigações que culminaram 
com a prisão dos denunciados; … que conhece o primeiro 
denunciado, e também Alessandra, a segunda acusada, 
mas do dia da prisão;... que no dia da prisão receberam a 
informação de que a droga estaria  chegando nesta cidade 
de Campina Grande e que um traficante iria buscá-lo;... 
que os policiais tinham o conhecimento de que quem 
tinha mando a droga e de quem iria receber; que segundo 
ouviu dizer a droga seria mando pelas pessoas que 
atendem pelo nome de Arrepiado e da Muleta;... que a 
época “Da Muleta e Arrepiado”  encontravam-se 
presos...;... que segundo ouviu dizer a droga viria de João 
Pessoa para casa de Junior, e depois Jaqueline faria a 
entrega nos pontos da cidade;...”. (sic)    

Antônio Carlos Marcos de Melo, policial federal  que 
também participou da prisão  dos dois  primeiros denunciados, afirmou na 
Delegacia de Polícia (fl. 10):

“QUE por volta das 20:00 horas, o Depoente, juntamente  
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com o PRF MOTTA e o APF LÍDIO, se dirigiu à rodoviária  
para aguardar a chegada de JÚNIOR, o qual, segundo as  
informações passadas pelo APF PETRÔNIO, que o seguia,  
estava  se  dirigindo  para  aquele  local;  QUE  cerca  das 
20:50 horas, uma ronda CG preta chegou no ponto de 
ônibus, próximo à área de acesso ao embarque e uma 
mulher com uma criança embarcaram na moto; QUE a  
equipe fez o acompanhamento e abordou os ocupantes da  
moto quando ela estava parada no semáforo, próximo ao 
Parque da Criança; QUE na abordagem, após solicitarem 
que  os  ocupantes  descessem  da  moto,  a  conduzida 
imediatamente jogou no chão uma bolsa rosa, de criança,  
e disse o seguinte apontando para ela: tá aí dentro”; QUE  
a  equipe  constatou que dentro  da bolsa,  por  baixo  de  
várias roupas de criança, os Policiais encontraram a droga  
(crack), acondicionada em de três sacos plásticos; QUE a  
droga estava dividida em várias pedras; QUE diante da 
constatação, a equipe deu voz de prisão aos ocupantes da  
moto...”. (sic)

Em juízo, confirmou o depoimento prestado na fase 
investigativa, salientando que Edmundo e Alessandra, ao serem presos, 
demonstraram que sabiam o que estavam transportando e que, inclusive, 
Edmundo deu a impressão de que iria evadir-se do local (fl. 381).

A prova testemunhal é vasta e firme no sentido de que os 
denunciados se associavam, de forma permanente, para a prática do tráfico 
de drogas, havendo distribuição de tarefas, entre eles.

A associação criminosa foi descoberta através da 
“Operação Albergue”, desencadeada pela Polícia Federal para combater o 
tráfico de drogas e outros crimes. Nesta operação, foram requisitadas ao 
Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande e autorizadas 
interceptações telefônicas, as quais mostram claramente a utilização de 
telefones celulares por presidiários e a atuação destes em operações 
criminosas.   

O monitoramento requisitado se referiu aos números de 
dois presidiários, recolhidos na mesma cela da Penitenciária Geraldo Beltrão, 
em Mangabeira, nesta Capital, quais sejam, Carmésio Claudiano Leonardo, 
conhecido como “Arrepiado”, e Alex Barros de Medeiros, vulgo “Alex”, e da 
esposa deste último, Jaqueline Gonçalves do Nascimento.

Consoante  se  verifica  dos  Relatórios  de  Inteligência 
Policial e das degravações que os acompanham (fls. 02/50 do Apenso I), 
“Arrepiado” adquiria o entorpecente e enviava para Campina Grande, onde 
era  guardada  e  depois  distribuída  por  Jaqueline,  que  era  orientada  por 
“Arrepiado” a quem entregar a droga. Além disso, Jaqueline era responsável 
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por fazer cobranças e depositar o dinheiro recebido em uma conta no Banco 
do Brasil em nome de José Clenilson de Lima.

 Vê-se,  também,  que  Alessandra  de  Azevedo  Costa  e 
Edmundo  Araújo  Silva  Júnior,  recebiam,  transportavam  e  distribuíam 
entorpecente em João Pessoa, a mando de “Arrepiado”, que sempre contava 
com o  apoio  de  “Alex”  e  de  Ernande  José  da  Silva,  conhecido  como “o 
Muleta” ou “Aleijado”.   

Já Milene Barbosa, apelidada de “Mirela”, atuava na 
organização criminosa juntamente com Antônia Maria da Conceição, a 
“Tonha do Pó”, recebendo o entorpecente de Jaqueline e repassando-o.

Saliente-se que, em face do monitoramento mencionado, 
os policiais fizeram campana na rodoviária local e prenderam em flagrante 
“Júnior”  e Alessandra, por se encontrarem transportando 700g (setecentos 
gramas) de “crack”.  

Pois bem. 

Eis algumas das inúmeras ligações monitoradas, em que 
Jaqueline atua como ponte entre os presidiários e o tráfico fora do presidío:

“ALEX pergunta se JAQUELINE recebeu (a MNESAGEM – 
Ei ela foi mais não foi aqui foi lá em solidadi numa 
blitis); Jaqueline diz que recebeu. ALEX diz que era uma 
coisa que não tinha nada haver com a situação (se 
referindo da prisão de ERICA com as 200 g de crack), que 
tinha ficado preocupado achando que a prisão tinha sido 
em CAMPINA. JAQUELINE se mostra preocupada em ser 
envolvida, mas ALEX tranquiliza dizendo que vai acabar 
(se referindo ao restante da droga que ainda está com 
ela) e pergunta se só tem 100 reais (cem gramas). 
JAUQUELINE confirma que é. ALEX diz que já estão indo 
buscar daqui a pouco...”. (sic) (fl. 09 do Apenso I). 
Negrito no original.

“MULETA liga para ARREPIADO e pede para ele dizer para 
JAQUELINE indicar o local da entrega. ARREPIADO diz que 
já avisou... MULETA orienta que JAQUELINE se identifique 
que a velha é chata (A PESSOA QUE MULETA SE REFERE, 
TRATA-SE DA SOGRA DE CARECA DA CACHOEIRA, QUE 
FOI MORTO PELA POLICIA CIVIL, O SEVERINO DO RAMO 
DA SILVA, VULGO CARECA)”. (fl. 10 do Apenso I) 

“ALEX liga para JAUQUELINE. JAQUELINE diz que ela 
(tonha) desligou em sua cara e disse que o nome dela 
não é Adriana, é GEANE. Alex diz que ADRIANA é nome 
como qual JAQULINE deve se identificar. JAQUELINE 
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pergunta e ela já sabe...”. (fl. 10 do Apenso I)

“JAQUELINE fala para ALEX que não passou nada na TV. 
ALEX diz que ela deve ter perdido a primeira parte. 
Jaqueline diz que não... Alex pergunta se não pasou nada 
da FEDERAL. JAQUELINE diz que passou, mas só foi de 
um bocado de cara que tava roubando carro... JAQUELINE 
volta afirmar que só passou de um gangue de 
Solidade...”.  (sic) (fl. 11 do Apenso I)

“JAQUELINE diz que passou a reportagem, mas só foi o 
nome dela (de Erica)... JAQUELINE explica que foi uma 
Operação da FEDERAL que pegou em um onibuis da lina, 
ERICA SANTANA... Jaqueline idaga se Erica pode falar 
alguma coisa que lhe prejudique. ALEX diz que não, que 
já sabem que ela assumiu”. (sic) (fl. 12 do Apenso I)

“JAQUELIENE liga e pede para ALEX falar com MARCIO. 
ALEX diz que MARCIO que está para chegar outro 
“negócio”  (droga) e está faltando trezentos reais, Marcio 
tem. MARCIO diz que vai arrumar. Alex diz que ele tiver 
passar para ela (jaqueline)...”. (sic) (fl. 12 do Apenso 
I)

“JAQUELINE diz que colocou 49 e ficou passando uma 
miligrama, comenta do tipo da embalegem... JAQUELINE 
pergunta se a pessoa que vai pegar parte droga virá 
amanhã mesmo... JAQUELINE diz que está no mesmo 
canto onde a droga está”. (sic) (fl. 17 do Apenso I)

A prova é robusta quanto à participação da apelante no 
tráfico e na associação para o tráfico. 

 
Quanto ao primeiro crime, conforme cediço,  é delito de 

perigo abstrato, que se consuma com a posse, a guarda ou depósito de 
substância entorpecente, ou, ainda, pela prática de qualquer das condutas 
descritas em seu tipo, sem necessidade da prática mercantil. Irrelevante, 
portanto, não ter a ré sido apanhada no exato momento de fornecimento da 
droga a terceiro, mesmo porque a jurisprudência predominante é no sentido 
de que para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é, 
necessariamente, exigível a prática de atos de comércio, inclusive porque o 
delito, por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, bastando os 
veementes indícios existentes nos autos para caracterizar a figura do art. 33 
da Lei de Drogas.

Eis jurisprudência a respeito, verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. 
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 
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IMPOSSIBILIDADE. Quando o conjunto probatório 
harmônico demonstra, de forma clara, a 
materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de 
drogas, restando comprovado que a apelante 
praticou verbo contido no artigo 33, caput, da Lei nº 
11.343/06 (ter em depósito), a ratificação do édito 
condenatório é medida impositiva. Redução das 
penas. Causa de diminuição de pena prevista no artigo 
33, §4º, da Lei de drogas. Percentual redutor. 
Preenchidos os requisitos legais e considerando que a 
minorante do artigo 33, §4º, da Lei antidrogas, trata-se 
de direito subjetivo, a acusada faz jus a aplicação dessa 
benesse, devendo levar em consideração às 
circunstâncias do caso concreto, mormente a quantidade 
e a natureza da substância ilícita apreendida, na escolha 
do percentual redutor. Alteração, de ofício, do regime 
prisional. Tem-se que está sedimentado tanto no 
Supremo Tribunal Federal quanto no Superior Tribunal de 
justiça a adoção de regime mais brando ao condenado por 
crime de tráfico de drogas, em homenagem ao princípio 
da proporcionalidade, devendo ser observado o disposto 
no artigo 33, §2º, do Código Penal. Substituição da pena 
aflitiva por restritivas de direitos. Inviabilidade. Não 
restando satisfeitos um dos requisitos objetivos elencados 
no artigo 44, inciso I, do Código Penal (porquanto a pena 
definitiva restou em patamar superior a quatro anos), 
inviável se mostra a conversão da reprimenda privativa 
de liberdade em restritivas de direitos, máxime porque as 
circunstâncias judiciais que orientam a possibilidade de 
permutação (art. 44, inc. III, do cp), bem como a 
quantidade e natureza das drogas apreendidas, indicam 
que a medida não se mostra socialmente recomendável. 
Precedentes do STJ. Recurso conhecido e parcialmente 
provido. Penas corpórea e pecuniária reduzidas. De ofício, 
alterado o regime prisional para o semiaberto”. (TJGO; 
ACr 0368110-36.2011.8.09.0011; Aparecida de 
Goiânia; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. 
Roberto Horácio de Rezende; DJGO 04/04/2013; 
Pág. 426) . Destaquei.

Assim, para a configuração do delito, na forma 
consumada, não é indispensável que o agente efetue a comercialização da 
droga. Basta, repito, que a possua, guarde, traga consigo ou a tenha em 
depósito.

Há provas mais do que suficientes nos autos de que a 
recorrente  tinha  participação  ativa  no  tráfico,  recebendo e  repassando a 
droga, sendo peça chave na associação criminosa formada por presidiários e 
vários outros traficantes. Na verdade, ela mantinha constante contato com 
Alex Barros de Medeiros, seu esposo, que de dentro da penitenciária passava 
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todas as instruções para a mesma gerenciar o tráfico. Jaqueline guardava e 
distribuía  o  entorpecente,  além de  receber  o  pagamento  do  produto  da 
venda da droga, depositando-o numa conta no Banco do Brasil.    

Inviável, portanto, a absolvição da apelante pelos crimes 
de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

Pugna, subsidiariamente, a apelante pela redução da 
pena, apontando a existência de circunstâncias judiciais favoráveis, entre 
elas a primariedade, bons antecedentes e profissão definida.

Não merece prosperar a alegação.
 
Para o delito do art. 33 da Lei Antidrogas, o magistrado 

fixou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 500 (dias-multa), tornada 
definitiva na ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes e de 
causas de aumento e diminuição de pena.

Observa-se que o julgador fixou a pena-base acima do 
mínimo legal após uma análise criteriosa das circunstâncias judiciais do art. 
59 do CP, não havendo o que modificar.

Em relação ao delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06, o 
juiz  primevo estabeleceu a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 
700 (setecentos) dias-multa,  tornada definitiva em face de não existirem 
atenuantes nem agravantes ou causas de aumento e diminuição de pena.

Não existem reparos a serem feitos na pena privativa de 
liberdade tendo em vista que foi aplicada de acordo com os ditames dos 
arts. 59 e 68, ambos do CP. A reprimenda básica foi fixada um pouco acima 
do  mínimo  legal  considerando  a  existência  de  circunstância  judicial 
desfavorável, qual seja, as circunstâncias do crime.   

Pelo  exposto,  nego  provimento  ao  apelo  de  Jaqueline 
Gonçalves do Nascimento.   

Ponto outro, verifico erro material na soma das penas de 
multa, razão pela qual corrijo, de ofício, para 1200 (mil e duzentos) dias-
multa. 

DO     APELO     DE     MILENE     BARBOSA  

Nas razões do recurso apelatório, de fls. 504/511, alega a 
apelante,  preliminarmente, violação ao princípio constitucional da ampla 
defesa e do contraditório, uma vez que foi condenada pelo crime de tráfico 
de drogas, sem que o Ministério Público o tivesse atribuído na denúncia aos 
acusados, incluindo, à apelante, ou em seu aditamento. No mérito, afirma 
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não ter ficado comprovado durante a instrução criminal a materialidade e a 
autoria dos delitos dos arts. 33 e 35 da Lei Antidrogas. 

Ora,  de  fato,  ao  denunciar  a  recorrente,  o  Ministério 
Público não capitulou o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, imputando a 
mesma somente o delito de associação para o tráfico.

Entretanto,  analisando  minuciosamente  a  inicial 
acusatória de fls. 02/04, percebe-se que o representante ministerial traz as 
condutas  de  associação  para  o  tráfico  e  o  tráfico  propriamente  dito, 
detalhando a atuação da apelante nos seguintes termos:

“...  participava da associação para o tráfico através  
de  entregas  de  drogas...  tendo  a  investigação 
registrado  nos  monitoramentos  vários  contatos  desta  
acusada com a denunciada “Jaqueline” onde ela fazia o 
pagamento da droga recebida desta última...”. Grifos no 
original.

Ou  seja,  a  conduta  de  “entregar  drogas”  descrita  na 
denúncia é uma das figuras típicas do art. 33 da Lei Antidrogas, in verbis:   

“Art. 33.  Importar, exportar, remeter, preparar, produzir,  
fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em 
depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,  
ministrar,  entregar  a  consumo ou fornecer  drogas, 
ainda  que  gratuitamente,  sem  autorização  ou  em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar: 
(...)”. Destaquei.

Há, na hipótese vertente, plena correlação entre o fato 
contido  na  denúncia  e  a  sentença  condenatória,  inexistindo  qualquer 
violação ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório. O 
magistrado sentenciante proferiu sua decisão realizando a emendatio libelli 
fulcrado no art. 383, caput, do CPP, no seguintes termos:

“Art.  383.   O  juiz,  sem modificar  a  descrição  do  fato  
contida  na  denúncia  ou  queixa,  poderá  atribuir-lhe  
definição  jurídica  diversa,  ainda que,  em conseqüência,  
tenha de aplicar pena mais grave.(...)”.  

Isto posto, rejeito a preliminar.

No mérito, pleiteia a recorrente a absolvição pelos dois 
crimes a ela imputados, sob o fundamento de que não ficaram comprovados 
durante a instrução criminal a materialidade e a autoria destes.

Pelas provas colhidas nos autos, não há qualquer dúvida 
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da  participação  da  recorrente  no  tráfico  e  na  associação  para  o  tráfico, 
tantas vezes mencionada neste acórdão.

Milene,  vulgarmente  chamada  de  “Mirela”,  atuava  na 
associação  criminosa  juntamente  com  Antônia  Maria  da  Conceição, 
conhecida como “Tonha do Pó”, recebendo o entorpecente das mãos da corré 
Jaqueline e repassando-o para terceiros.

Vejamos  alguns  trechos  das  interceptações  telefônicas 
que confirmam as acusações:

“JAQUELINE diz que MIRELA lhe ligou e mandou esperar  
no abrigo, mas não sabe quem é ela. ARREPIADO diz que 
vai ligar para ela". (fl. 20 do Apenso I)

"ARREPIADO  liga  e  tenta  fazer  uma  conferencia  com 
MIRELA. JAQUELIEN diz que esta ligando e vai atender". 
(sic) (fl. 20 do Apenso I) 

"MULETA liga para MIRELA, após decorrer 39 segundos  
pergunta se pode falar com o IRMÃO dela. MIRELA passa 
o telefone para seu irmão... MULETA pergunta se é com 
dois  (pistola  com dois  carregadores),  pergunta  se  tem 
como mandar uma foto. IRMÃO diz que mais tarde vai 
falar com a pessoa e envia a foto. MULETA pede que 
mande mesmo que tem uma pessoa interessado. Em 
seguida fala com Mirela que diz que vai passar com seu 
irmão e tirar foto para enviar". (fl. 24 do Apenso I) 

"MIERELA liga para AJQUELINE, pergunta como faz para 
vê-la mais tarde para entregar um "negócio" (dinheiro). 
JAQUELINE diz que ela pode marcar no abrigo. MIRELA 
pergunta que horas pode marcar. JAQUELINE pergunta se 
é em dinheiro. MIRELA diz que é. Jaqueline diz que ela 
pode marcar a hora que poder. MIRELA diz que agora não 
que está trabalhando, que sai umas cinco e meia, de tem 
como. JAQUELÇINE diz que tem. mirela diz que quando 
estiver perto de sair liga pra JAQUELINE". (sic) (fls. 
29/30 do Apenso I) 

"Mirela liga para saber se a droga já está separada, 
JAQUELINE diz que quando aprontar liga para avisar.
Mirela- Liga e se identifica, diz que o rapaz (ARREPIADO) 
já pediu para ela ligar.
Jaqueline- Diz que já falou que quando terminar dava um 
toque para ele. 
Mirela- diz que já falou que está certo,pergunta se 
Jaqueline liga e pede que ele a avisa.
Jaqueline- diz que sim.
Se despedem." (sic) (fl. 32 do Apenso I) 
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"JAQUELINE liga e pergunta onde MIRELA está. MIRELA 
pergunta se JAQUELINE não viu (a abordagem). 
JAQUELINE diz que ficou esperando e não viu 
MIRELA.MIRELA indaga se JAQUEINE não soube de nada e 
diz que não dar para falar por telefone. JAQUELINE 
pergunta se ele voltou. MIRELA diz que teve de voltar por 
causa dos “homens”  (polícia). JAQUELINE diz que não 
viu”. (sic) (fl. 34 do Apenso I)
“JAQUELINE diz que esperou até agora; MIRELA diz que a 
pessoa voltou do meio do caminho, que estava muito 
sujeira. MIRELA faz conferencia com a pessoa que ia 
pegar a droga, ele diz que está no liberdade e é longe e 
muito sujeira para ir até lá (no local para a droga)… HNI 
fala com MIRELA e diz que marcou e está indo agora – 
pegar a droga”. (fl. 36 do Apenso I)

Inviável,  portanto,  a  reforma da sentença condenatória 
para absolvê-la dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.  

DO     APELO     DE     EDMUNDO     ARAÚJO     SILVA     JÚNIOR  

Nas  razões  de  fls.  537/544,  suscita  o  recorrente,  em 
preliminar,  a  nulidade  da  sentença,  face  a  inobservância  ao  princípio  da 
identidade física do juiz. No mérito, aponta o cabimento da absolvição por 
ausência  de  provas  idôneas  a  autorizar  uma  condenação,  ou,  o 
redimensionamento  da  pena,  reduzindo-se  a  pena-base  e  aplicando  a 
atenuante da confissão.

Em relação ao desrespeito ao princípio da identidade 
física do juiz, constante do art. 399, § 2º, do CPP, não há como acolher a 
preliminar.

Conforme  alhures  mencionado,  o  magistrado  que 
sentenciou foi diferente daqueles que fizeram a instrução, posto que estes 
responderam temporariamente pela Vara até que fosse nomeado o titular 
(aquele que proferiu a sentença), restando plenamente justificado não ter 
sido este o mesmo que procedeu à instrução processual.

Quanto ao pedido de absolvição por ausência de prova, 
vejamos.

O recorrente  negou a participação  nos  crimes  a  ele 
atribuídos,  tanto  na  fase  investigativa  quanto  em seu interrogatório 
realizado perante a autoridade judicial (fls. 319/320). 

A despeito disto, há nos autos provas cabais e suficientes 
a evidenciarem a materialidade e a autoria delitivas do tráfico de 
entorpecentes. 



22

A primeira está comprovada através do auto de prisão em 
flagrante de fls. 07/16, do auto de apresentação e apreensão de fl. 17, do 
laudo de constatação preliminar (fl. 19), do laudo de exame de substância 
(fls. 222/224) e da prova oral colhida. Igualmente evidenciada a autoria, de 
forma indubitável, posto que harmoniosamente consubstanciada pelo 
conjunto probatório, em especial pelas provas testemunhais e pelas 
interceptações telefônicas autorizadas judicialmente. 

Vê-se que a investigação realizada pela Polícia Federal foi 
muito  bem  feita,  detalhando  a  participação  de  cada  integrante  da 
organização  criminosa,  não  deixando  dúvidas  da  prática  delitiva  pelos 
denunciados. Além disso, os depoimentos supratranscritos foram seguros e 
convergentes apontando na mesma direção. 

Em relação a Edmundo Araújo Silva Júnior foram captados 
os seguintes trechos das gravações monitoradas, entre outros:

“Alex diz que a menina (ERICA) já está chegando para 
pegar  os  200 reais  (200g de droga).  JAQUELINE tenta  
disfarçar dizendo que só deposita o dinheiro da menina  
amanhã. ALEX diz que ela vá em JUNIOR e pegue os 200  
e entregue para a menina (ERICA), diz que ela vai ligar  
para JAQUELINE”. (fl. 07 do Apenso I).

“... ALEX pergunta se JAQUELINE já está com o negócio  
(a droga). JAQUELINE diz que não, que está esperando  
JUNIOR...”. (fl. 07 do Apenso I).

“JAQUELINE diz que está na calçada com BOLA... diz que  
foi  com JUNIOR para pegar para  LUBIN...”.  (fl.  21 do 
Apenso I)

“ALEX liga e pergunta para se JUNIOR foi pegar o 
dinheiro. JUNIO diz que foi pegar no Glória. ALEX 
pergunta onde está. JUNIOR diz que está com ele. ALEX 
orienta que ela vá deixar em sua casa”. (fl. 23 do 
Apenso I)

“LAEX liga pra JUNIOR e orienta que este pegue a moto 
de GALEGUINHO emprestada por volta das cinco e meia. 
JUNIOR confirma com ALEX se é às cinco e meia. ALEX diz 
que sim mas não agora. JUNIO diz que já está com 
GALEGUINHO. ALOEX fala para JUNIOR ficar tranquilo que 
é umas cinco e meia ou seis horas. JUNIOR pergunta 
onde é para pegar (A PESSOA QUE VAI TRAZER A 
DROGA). Alex diz que é um canto, para JUNOR ficar 
tranquilo”. (sic) (fl. 25 do Apenso I)
 
“...ALEX diz que a esposa de Junior está preocupada, que 
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os meninos dos “CDS”  também estão preocupado, e 
desceram para lá (PF), verificar se tinha alguma coisa... 
ALEX diz que ligou para mulher de JUNIOR. HNI diz que 
ela está com medo de atender. HNI diz que a esposa de 
JUNIOR está pedindo que ligue para a outra (JAQUELINE) 
que quer falar com ela...”. (fl. 28 do Apenso I)

“JAQULINE liga, outro preso atende, JAQUELINE pensando 
que é ALEX diz que JUNIOR está preso...”. (sic) (fl. 28 do 
Apenso I) 

Da acurada análise do álbum processual, conclui-se, de 
plano, que não há como prover o pleito defensivo, consistente na absolvição, 
porquanto não resta dúvida de que as condutas perpetradas pelo recorrente 
se amoldam aos tipos penais previstos nos arts. 33  e  35  da  Lei  nº 
11.343/06.  

Quanto ao pedido alternativo de redução da pena-base e 
aplicação da atenuante da confissão, também não merece acolhida.

Para o  crime de tráfico,  o magistrado fixou a pena-base 
em  08  (oito)  anos  de  reclusão  e  500  (quinhentos)  dias-multa,  tornada 
definitiva na ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes e de causas 
de aumento e diminuição de pena. 

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal 
justificadamente, posto existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, a 
exemplo da culpabilidade e dos antecedentes criminais. Na segunda fase da 
dosimetria, não há que se falar em aplicação da atenuante da confissão, 
como requer o apelante, tendo em vista que este não confessou a prática 
delitiva.

Desta forma, irretocável a pena aplicada ao réu Edmundo 
Araújo Silva Júnior pelo tráfico de entorpecentes. 

Para o delito de associação para o tráfico, a pena-base foi 
fixada  em 04  (quatro)  anos  de  reclusão  e  700  (setecentos)  dias-multa, 
tornada  definitiva  devido  à  ausência  de  circunstâncias  atenuantes  e 
agravantes e de causas de aumento e diminuição de pena.

Também incabível a reforma da sentença neste ponto. A 
pena-base foi estabelecida um pouco acima do mínimo legal  posto haver 
circunstância judicial desfavorável, a saber, antecedentes criminais.

Por  todo  o  exposto,  a  sentença  deve  ser  mantida  em 
todos os seus termos para o réu Edmundo Araújo Silva Júnior.

DO APELO DE ALESSANDRA DE AZEVEDO CASTRO  
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A recorrente pleiteia, apenas, a sua absolvição pelo crime 
de associação para o tráfico, bem como a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 
nº 11.343/06, já que não participava de atividades criminosas.

As  provas  colhidas  nos  autos  trazem  claramente  a 
participação  da  apelante  na  organização  criminosa.  Observa-se  das 
interceptações  telefônicas  que  ela  recebia,  transportava  e  distribuía  o 
entorpecente  nesta  Capital  do  Estado,  estando  sob  o  comando  de 
“Arrepiado”. Inclusive, a recorrente foi presa em flagrante, juntamente com 
Edmundo, conhecido como “Júnior”, transportando 700 (setecentos) gramas 
de “crack”, consoante auto de prisão em flagrante de fls. 07/16. 

Vejamos trechos de algumas das ligações monitoradas:

“ARREPIADO liga para ALESSANDRA pergunta se ela falou  
comm a pessoa (que vai entregar a droga). ALESSANDRA 
diz que falou, que entendeu. ARREPIADO diz que é 700  
que ela vai  entregar para ALESSANDRA.  ALESSANDRA 
pergunta se nesse caso é 10, 50 e 50 (referência a um 
quilo dividido em 02) ARREPIADO diz que não, para dizer  
que foi pegar 700. ALESSANDRA diz que a pessoa vai em 
sua casa...”. (fl. 24 do Apenso I)   

“ALESSANDRA diz “ela tá chegando”.
CARMÉSIO - “ochente”, ainda não?
ALESSANDRA – Ainda não, tá chegando, eu vou pegar ela 
ali agora”. (fl. 25 do Apenso I)

“ALESSANDRA – OI.
CARMÉSIO – Oi.
ALESSANDRA – quem é?
CARMÉSIO – Eu homem.
ALESSANDRA – Fala.
CARMÉSIO – Já...
ALESSANDRA – JÁ, tou indo já.
CARMÉSIO – Eu mandei a mensagem, mande dizer... não 
dou eu fiquei preocupado.
Ligação cai”. (fl. 26 do Apenso I)

Assim,  improcede  o  pedido  absolutório  em  relação  ao 
delito do art. 35 da Lei Antidrogas, tornando inaplicável o § 4º do art. 33 da 
Lei nº 11.343/06. 

Por  todo  o  exposto,  REJEITO  AS  PRELIMINARES 
SUSCITADAS,  e,  no  mérito,  NEGO  PROVIMENTO  AOS  APELOS, 
corrigindo, de ofício, erro material na pena de multa de Jaqueline 
Gonçalves  do  Nascimento,  em  harmonia  parcial  com  o  parecer  do 
representante ministerial.
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É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira  Filho, Presidente da Câmara 
Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, Relator, João Benedito da 
Silva, Revisor, e Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala  de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel 
Taigy de Queiroz Mello Filho”  do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, em 18 de setembro de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
               RELATOR


	Poder Judiciário
	Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

