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APELAÇÕES  CRIMINAIS.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES,  ASSOCIAÇÃO  E
FAVORECIMENTO  REAL.  CONDENAÇÃO.
INCONFORMISMO.  PRELIMINAR  DE  INÉPCIA
DA  DENÚNCIA.  INOCORRÊNCIA.  SUPLICA
POR  ABSOLVIÇÃO.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  DELITIVA  COMPROVADAS.
CONFISSÃO DE DOIS RÉUS. DEPOIMENTO DE
POLICIAIS.  VALIDADE.  COERÊNCIA COM  AS
DEMAIS  PROVAS.  MANUTENÇÃO  DA
CONDENAÇÃO.  REPARO  DA  PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
INADEQUADAMENTE  VALORADAS.
REDIMENSIONAMENTO  DA  REPRIMENDA.
EXTENSÃO DOS EFEITOS AO  CORRÉU NÃO
APELANTE.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO. 

Rejeita-se a preliminar, pois a denúncia apresenta
a  narrativa  congruente  dos  fatos,  ainda  que  de
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maneira  sucinta,  destacando  a  conduta  dos
acusados,  possibilitando  o  pleno  exercício  do
direito de defesa. 

Restando  comprovadas  a  materialidade  e  a
autoria dos delitos descritos na denúncia, mostra-
se descabida a pretensão de absolvição dos réus,
pois  a  evidência  dos  autos  converge  para
entendimento contrário.

Afastadas  circunstâncias  judicias  operada
negativamente na sentença, necessário proceder
com o ajuste da pena-base, guardando-se, assim,
a  necessária  proporcionalidade  entre  o  fato
cometido e a sanção penal a ser aplicada ao seu
autor.

Nos  termos  do  art.  580  do  CPP,  deve  ser
procedida a extensão dos efeitos desse julgado a
ao corréu não apelante.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  REJEITAR A PRELIMINAR,  E,  NO MÉRITO, DAR
PARCIAL  PROVIMENTO  AOS  APELOS  PARA,  MANTIDA  A  CONDENAÇÃO,
REDUZIR AS PENAS DE PAULO RICARDO SALES SANTOS E DIVINO RENATO
DA SILVA SANTOS PARA   12  (DOZE)  ANOS,  04  (QUATRO)  MESES E 05
(CINCO) DIAS DE RECLUSÃO MAIS 04 (QUATRO ) MESES DE DETENÇÃO,
A DE JOARLAN IZAÍAS DE SOUZA E DIEGO DAS NEVES VIANA AMORIM,
PARA   13  (TREZE)  ANOS,  09  (NOVE)  MESES  E  20  (DIAS)  DIAS  DE
RECLUSÃO E MAIS 04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO, MANTIDA A
PENA DE EDGLAY SEBASTIÃO DE OLIVEIRA,  NOS TERMOS DO VOTO
DO RELATOR, EM HARMONIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de quatro  Apelações Criminais interpostas por  Paulo

Ricardo Sales Santos e Divino Renato da Silva Santos (fl.  523);  Edglay

Sebastião de Oliveira  (fl.  524);  Diego das Neves Viana Amorim (fl.  525);

Joarlan Izaías de Souza (fl. 538) contra a sentença proferida pelo juízo de

Direito  da  Vara  de  Entorpecentes  da  comarca de Campina  Grande/PB (fls.

492/513), que os condenou pela prática delituosa esculpida nos artigos 33 e
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35 c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 e art. 349-A do Código Penal  e os

absolveu pelo crime do art. 288 do CPP.

Os  1°s  Apelantes  (Divino  Renato  da  Silva  Santos  e  Paulo

Ricardo Sales Santos), em sede de razões recursais (fls. 589/592 e 595/598),

pugnam pela absolvição das imputações feitas na denúncia por insuficiência de

provas. Requerem, quanto ao crime de tráfico de drogas, a desclassificação

para o delito  previsto  no art.  28 da Lei  nº  11.343/06;  o  reconhecimento da

continuidade delitiva e a redução da pena imposta.

O  2°  Apelante  (Edglay  Sebastião  de  Oliveira),  em  sede  de

razões recursais (fls. 606/621), aduz que o réu não estava de plantão no dia

dos fatos, bem como que as imputações são desfundamentadas e inexistem

provas idôneas acerca da prática dos delitos pelo recorrente,  posto que as

coligidas aos autos foram forjadas em desfavor do apelante.

Em sede de razões recursais (fls. 540/548), o 3º Apelante (Diego

das Neves Viana Amorim), em preliminar, aduz a inépcia da denúncia, tendo

em vista não descrever a conduta individualizada de cada um dos acusados,

impedindo o exercício do direito de defesa e do contraditório. No mérito, pugna

pela absolvição ante a fragilidade probatória, aduzindo que as sacolas plásticas

eram destinadas à coleta de lixo, e não para embalar a droga e, ainda, que o

envolvimento  dele  decorreu  de  falsa  imputação  dos  acusados  que  o

perseguem no presídio. Subsidiariamente, requer a redução da pena imposta e

a transferência para a Penitenciária Regional de Campina Grande Raymundo

Asfora.

O  4° Apelante (Joarlan Isaías de Souza),  em sede de razões

recursais (fls. 647/661), em preliminar, aduz a inépcia da denúncia, pois lhe

falta um dos requisitos, constante no art. 41 c/c art. 395 do Código de Processo

Penal, relativo à materialidade delitiva. No mérito, requer a absolvição, já que

há dúvida no tocante à autoria delitiva.

Desembargador João Benedito da Silva
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Contrarrazões, fls. 557/561 e 663/667, a  Promotoria de Justiça

pugna pela manutenção integral da decisão recorrida.

A douta  Procuradora  de  Justiça,  Maria  Lurdélia  Diniz  A.  Melo,

instada a se pronunciar, opinou pelo desprovimento dos apelos (fls. 669/673).

É o relatório.

VOTO

O representante do Ministério Público Estadual, em exercício na

Comarca  de  Campina  Grande/PB,  ofereceu  denúncia  em  face  de  Paulo

Ricardo  Sales  Santos,  conhecida  por  “Paulinho”, Edglay  Sebastião  de

Oliveira, Divino Renato da Silva, conhecida por “Mocô”,  Diego das Neves

Viana Amorim,  Carlos Alexandre Santos Ferreira, conhecida por “Remígio”

e  Joarlan Izaías de Souza,  dando-os como incursos nas sanções do  arts.

349-A e 288, ambos do Código Penal, e arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei

nº 11.343/06.

Informa a  exordial  acusatória  que,  no  dia  17  de dezembro de

2012,  por  volta  das 20  horas,  o  primeiro  denunciado,  Paulo  Ricardo Sales

Santos,  fora  flagrado,  trazendo  consigo  certa  quantidade  de  cocaína  e

maconha, além de dois aparelhos celulares de marca Motorola.

A partir dos procedimentos investigativos, relata a denúncia que

restou  apurado  que  o  denunciado  Edglay  Sebastião  de  Oliveira,  agente

penitenciário,  lotado  na  Penitenciária  Máxima  do  Serrotão,  na  cidade  de

Campina  Grande,  era  o  responsável  pela  encomenda  das  drogas  e  dos

aparelhos telefônicos de comunicação móvel (celular), solicitados pelos presos,

bem  como  dava  suporte  a  quadrilha,  quando  da  prática  dos  crimes  em

comento.

Desembargador João Benedito da Silva
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Narra,  ainda,  a exordial  acusatória que, conforme as peças de

investigação,  o  primeiro  denunciado,  Paulo  Ricardo  Sales  Santos,  era  o

encarregado de pegar a droga para,  em seguida, repassá-la  ao segundo e

terceiros denunciados,  Diego das Neves Viana Amorim e Divino Renato da

Silva Santos, respectivamente, que guardavam a droga em seus alojamentos

devido  à  facilidade  que  tinham  por  serem considerados  de  confiança  pela

direção  do  presídio.  Estes  acusados,  por  sua  vez,  com  auxílio  do  quarto

denunciado,  Carlos  Alexandre  dos Santos  Ferreira,  entregavam a droga ao

destino final, que era o sexto denunciado, Joarlan Izaias de Souza, apontado

como o chefe do tráfico no interior daquela unidade prisional.

Finaliza  a  denúncia  que,  pelo  procedimento  investigativo,

verificou-se que a quadrilha em comento, há bastante tempo, era responsável

pelo tráfico de drogas no interior da Penitenciária Máxima Padrão do Serrotão,

bem como facilitava a entrada de aparelhos celulares, sem autorização legal,

além de outros objetos de uso não permitido, para serem entregues a diversos

apenados.

Concluída a instrução criminal,  o MM. Juiz  julgou parcialmente

procedente a denúncia para condenar  Paulo Ricardo Sales Santos; Divino

Renato da Silva Santos;  Edglay Sebastião de Oliveira;  Diego das Neves

Viana Amorim e Joarlan Izaías de Souza pela prática delituosa esculpida nos

artigos 33 e 35 c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06 e art. 349-A do Código

Penal e os absolveu pelo crime do art. 288 do CPP.

Como relatado, referidos réus interpuseram apelações criminais.

Feitas  tais  considerações,  passemos  à  análise  do  recurso

interposto.

1. Da preliminar

Desembargador João Benedito da Silva
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Sustentam os recorrentes,  Diego das Neves Viana Amorim e

Joarlan Isaías de Souza, a nulidade processual em razão de a denúncia não

descrever, de forma pormenorizada e cristalina, a conduta dos envolvidos na

empreitada criminosa.

Todavia, não há que se falar em inépcia da denúncia, eis que esta

descreve de maneira clara e objetiva os fatos criminosos, com todas as suas

circunstâncias, nos moldes do art. 41 do CPP, possibilitando o pleno exercício

do direito de defesa. 

A denúncia apresenta,  ainda,  a  narrativa congruente dos fatos,

ainda que de maneira sucinta, destacando a conduta dos acusados.

Não  houve,  portanto,  a  inépcia  da  proemial,  pois  a  denúncia

ampara-se  em suporte  probatório  mínimo e  apto  a  deflagrar  a  persecução

penal, indicando a possível autoria dos delitos.

Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.

2. Do mérito

Em  comum,  os  apelantes  alegam  a  insuficiência  probatória  a

alicerçar a condenação criminal. 

Os apelantes,  Divino Renato da Silva Santos e Paulo Ricardo

Sales Santos, pugnam, ainda, pela desclassificação para o delito previsto no

art.  28 da Lei nº 11.343/06 e o reconhecimento do instituto da continuidade

delitiva.  Esses  recorrentes  e  o  acusado  Diego  das  Neves  Viana  Amorim

pleiteiam, também, a redução da pena imposta.

1.  Dos  crimes:  Tráfico  de  Entorpecentes,  Associação  para  o  tráfico  e

Desembargador João Benedito da Silva
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Favorecimento Real

A materialidade delitiva está devidamente comprovada conforme

os Autos de Apresentação e Apreensão de fls. 28/29 (objetos apreendidos com

Paulo  Ricardo  Sales  dos  Santos,  Diego  das  Neves  Viana  Amorim,  Edglay

Sebastião de Oliveira e Joarlan Izaías de Oliveira), o Laudo de constatação de

fls. 60/61 (Paulo Ricardo Sales dos Santos) e fl. 63 (Jorlan Izaias de Souza) e

os Exames Quimíco-Toxocológico de fl. 146 (Jorlan Izaias de Souza) e 149 e

152 (Paulo Ricardo Sales dos Santos).

A autoria do ilícito, por sua vez, é extraída do conjunto de provas

colacionadas  aos  autos,  o  qual  retrata,  em  toda  a  sua  amplitude,  a

responsabilidade dos acusados.

Registre-se,  de  logo,  que  a  mídia  digital

contendo o interrogatório do acusado Diego das Neves

se  encontra  parcialmente  danificada  e,  solicitada  ao

juízo de origem nova gravação, restou impossibilitada

nos termos da certidão de fl. 705. No entanto, conforme

a ser demonstrado, as provas acostadas aos autos são

suficientes para manter a condenação e, além disso, a

sentença vergastada não se fundamentou no referido

interrogatório. 

Durante o inquérito policial, os depoimentos dos acusados Paulo

Ricardo Sales Santos (“Paulinho”) e Divino Renato da Silva Santos (“mocô”)

apontam a existência de uma organização criminosa voltada para o tráfico de

drogas e entrada de celular no interior do presídio.

Desembargador João Benedito da Silva
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As funções eram assim divididas: Paulo Ricardo pegava a droga e

celular postos em pacote preto junto ao portão do presídio e os entregava a

Divino Renato que, junto a Diego das Neves, cortavam a droga, e aquele, por

ser chaveiro, tinha acesso ao interior da penitenciária, dava destino ao acusado

Joarlan, que seria o chefe da associação. O agente penitenciário Edglay seria o

contato com o meio externo e o responsável pelas encomendas das drogas e

celulares e comunicava aos detentos a chegada do material por meio da roupa

que usava. 

 Vejamos os depoimentos, na esfera policial, dos acusados Paulo

Ricardo e Divino:

QUE,  nesse  domingo  (16/12//2012),  por  volta  das
12h00,  recebeu  uma  proposta  do  apenado  DIVINO
(DIVINO  RENATO  D  SILVA SANTOS)  para  colocar
uma  certa  quantidade  de  droga  e  alguns  celulares
para  o  interior  do  presídio  da  máxima;  QUE,
inicialmente,  ficou  acertado  que  um  mototaxista  iria
levar a droga e os celulares até o portão principal do
presídio e que o interrogado, por volta das 20h00 de
ontem (17/12/2012) iria pegar o material e entregar ao
apenado Divino; QUE, a droga e os celulares seriam
guardados no alojamento do outro apenado chamado
DIEGO  DAS  NEVES  VIANA  AMORIM;  QUE,  o
planejamento  era  para  que  o  apenado  DIVINO
pegasse  a  droga  no  alojamento  de  DIEGO  e,  em
seguida,  entregasse  ao  destino  final  que  seria  ao
apenado JOARLAN IZAÍAS DE SOUZA; (…) QUE, o
interrogado recebeu a informação do apenado DIVINO
que a droga e os celulares eram encomendados pelo
agente  penitenciário  EDGLAY  SEBASTIÃO  DE
OLIVEIRA e pelo policial militar de nome FÁBIO; QUE,
o  policial  militar  de  nome  FÁBIO,  vez  por  outra,
trabalha  na  função  de  guariteiro  na  penitenciária
máxima; QUE, o apenado de nome DIVINO confessou
ao  interrogado  que  a  droga  era  encomendada  pelo
agente penitenciário EDGLAY  a pedido do apenado
JOARLAN;  QUE,  ontem  (17/12/2012),  conforme
combinado, o interrogado por volta das 20h00, dirigiu-
se até o portão principal da penitenciária máxima para
verificar  se a droga tinha chegado,  ocasião em que
constatou que a encomenda já estava armazenada na
brecha do portão principal; QUE, o interrogado pegou
o  pacote  contendo  a  droga  e  os  celulares  e,  no
momento em que tentava se dirigir ao alojamento, foi
abordado  pelo  agente  EDVALDO  JÚNIOR  que,

Desembargador João Benedito da Silva
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constatou  que  o  interrogado  estava  transportando
certa quantia de droga e dois aparelhos celulares (...)”
(Paulo Ricardo - esfera policial – fls. 16/17)  

“(…) QUE, no mesmo dia, o interrogado viu quando os
apenados  PAULO  RICARDO  SALES  SANTOS  -
“PAULINHO” E DIEGO DAS NEVES VIANA AMORIM
estavam  com  certa  quantidade  de  maconha  no
alojamento dos apenados DIEGO e PAULINHO; QUE
os apenados DIEGO E PAULINHO pediram para que o
interrogado ficasse calado e não revelasse nada do
que  havia  visto;  QUE,  o  interrogado  escutou  vários
comentários  no  interior  do  presídio  de  que  a  droga
sempre  entrava  no  plantão  do  agente  penitenciário
EDGLAY SEBASTIÃO OLIVEIRA; QUE, o interrogado
viu,  em  algumas  oportunidades,  quando  o  agente
penitenciário EDGLAY entrava com uma sacola preta
para o interior da cela; QUE, o apenado ANDERSON
GOUVEIA  dizia  ao  interrogado  que  no  interior  da
sacola continha produtos ilícitos; QUE, o interrogado
não  sabe  informar  para  quem  DIEGO  e  PAULO
entregavam  a  droga;  QUE,  ontem,  17/12/2012,  o
interrogado  viu  quando  os  agentes  penitenciários
conseguiram apreender certa quantidade de maconha
e  dois  aparelhos  celulares  do  apenado  PAULINHO;
QUE,  o  interrogado  afirma que  não  sabia  que  esta
droga iria  chegar  ontem;  QUE,  o  interrogado  afirma
não  saber  para  quem  a  droga  apreendida  seria
destinada (…).” (Divino Renato  - esfera policial - fls.
18/19)

Em juízo, ao serem interrogados, os acusados acima apontados

alteraram, em parte, a versão apresentada na esfera policial, com o intuito de

afastar a acusação que recai sobre os denunciados Joarlan e Edglay. Aduziram

que a droga e os celulares seriam destinados ao apenado “Vinha”, que não

restou identificado no presídio, e que desconhecem o envolvimento do agente

penitenciário Edglay na organização criminosa. 

Ao ser interrogado na esfera judicial,  o acusado Paulo Ricardo

afirmou que são verdadeiras as acusações constantes na denúncia. Relata que

Divino  Renato  e  Diego  das  Neves  perguntaram  ao  depoente  se  ele  teria

interesse em participar  do transporte de celulares,  tendo aceito  a proposta.

Informou que, por duas vezes, realizou a função, sendo que, na segunda vez,

foi  flagrado. Disse, ainda, que pegava a mercadoria que era posta junto ao

portão e a entregava para Diego e Divino, sendo este quem dividia a droga e
Desembargador João Benedito da Silva
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introduzia no interior do presídio para o apenado Vinha. Por fim, não confirma o

envolvimento de Edglay, conhecido por “Mágico”, Joarlan, Carlos Alexandre na

empreitada criminosa como dito na esfera policial. Afirma que sofreu pressão

psicológica  para  incriminar  o  Joarlan  até  o  diretor  do  Presídio  chegar.

(30:10/40:44 do arquivo Interrogatório.wmv da mídia eletrônica acostada à fl.

329).

Em seguida, o denunciado Divino Renato, quando interrogado em

juízo,  afirmou  que não  é  viciado  em  drogas.  Relata  que  trabalhava  como

chaveiro,  tendo  acesso  ao  interior  presídio.  Informa  que,  por  meio  de  um

apenado chamado “Vinha”, tomou conhecimento acerca da entrada de droga

no presídio e, com isso, participou duas vezes, recebendo a importância de R$

700,00 (setecentos reais) pelos serviços. Disse que a primeira vez deu certo,

mas foram flagrados por agentes penitenciários na segunda vez. Relatou que

Vinha  comunicava  a  hora  da  chegada  da  droga  e,  com  essa  informação,

repassava para Paulo Ricardo, que apanhava mercadoria, levava-a para a cela

dele. Em seguida, o depoente pegava a mercadoria dividida em um balde de

serviço, entregando-a ao apenado “Vinha”. Informa, ainda, que Diego da Neves

e Paulo Ricardo eram os responsáveis por cortar a droga. Não sabe informar a

relação  do  agente  Edglay  com  os  fatos  (07:33/14:10  do  arquivo

Interrogatório.wmv da mídia eletrônica acostada à fl. 329).

Ocorre que a alteração da versão, por ocasião do interrogatório

judicial, pelos acusados Paulo Ricardo e Divino não restou comprovada nos

autos. As testemunhas de acusação, Sérgio Rocha Claudino e Isaías Ramos

Figueiredo Neto, tanto na esfera policial quanto em juízo, relataram os fatos

conforme constam nos depoimentos dos réus prestados na fase investigativa.

 

A testemunha de acusação,  Sérgio Rocha Claudino, relatou, em

sede policial:

QUE há aproximadamente 06 meses vem recebendo
informações acerca do tráfico de drogas e entrada de

Desembargador João Benedito da Silva
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celulares  na  Penitenciária  Máxima  Padrão  do
Serrotão;  QUE  segundo  as  informações  o  agente
penitenciário  EDGLAY  SEBASTIÃO  DE  OLIVEIRA
facilitaria  toda  a  entrada  e  objetos  ilícitos  e/ou  não
permitidos naquele estabelecimento prisional.(…) QUE
tiveram informações que havia sido colocado grande
quantidade  de  maconha  e  cocaína  com  ajuda  dos
apenados  DIVINO  RENATO  DA  SILVA  SANTOS,
DIEGO  DAS  NEVES  VIANA  AMORIM  e  PAULO
RICARDO  SALES  DOS  SANTOS;  QUE  todos  os
apenados retromencionados seriam “de confiança”  e
se aproveitavam de uma maior facilidade de transitar
no presídio para realizar o tráfico de drogas e passar
celulares e outros objetos de uso não permitido  em
unidades prisionais; (…) QUE no dia ontem, por volta
das 20:00 horas, o apenado PAULO RICARDO SALES
DOS SANTOS, ficou no pátio, como que caminhando,
e  em  determinado  momento  foi  “recolher  as  suas
roupas”,  que ficam estendidas próximo a  um portão
que não é mais utilizado no presídio e conseguiu-se
observar que o mesmo pegou um pacote de cor preta,
que havia sido colocado na brecha do portão,  e  ao
perceber  que estava sendo observado colocou o  tal
pacote embaixo da tampa da caixa de esgoto; QUE
abordaram  imediatamente  o  apenado  PAULO  e
determinaram  que  o  mesmo  pegasse  o  que  havia
escondido, tendo este ao pegar a droga, confessado a
traficância e indicou os demais participantes no intento
criminoso;  QUE deram continuidade as diligências  e
interrogando  os  demais  apenados  mencionados  por
PAULO:  DIVINO RENATO DA SILVA e DIEGO DAS
NEVES  VIANA  AMORIM,  tendo  estes  também
confessado  quem  seriam  os  responsáveis  pela
entrada  da  droga  no  presídio  e  teriam  o  auxílio
também  da  pessoa  de  CARLOS  ALEXANDRE
SANTOS FERREIRA, vulgo “REMÍGIO”, que trabalha
no  pátio  para  entrada  de  todo  o  material  no
estabelecimento  prisional;  QUE  PAULO,  DIVINO  E
DIEGO, ainda afirmaram que a droga seria do agente
penitenciário EDGLAY, do policial militar FÁBIO e do
apenado  de  nome  JOARLAN  IZAIAS  DE  SOUSA;
QUE JOARLAN era considerado como “um comando”
que vem a ser o chefe dos presos; (…) QUE hoje, por
volta das 06:00 horas de manhã, foi feita uma revista
na cela em que estava JOARLAN, sendo constatado a
veracidade  da  informação  e  apreendido:  DEZOITO
PAPELOTES  DE  SUBSTÂNCIA  SEMELHANTE  A
MACONHA;  UMA PEQUENA PORÇÃO  SEPARADA
DE  SUBSTÂNCIA  SEMELHANTE  A  MACONHA;
CINCO  APARELHOS  CELULARES,  SENDO  UM
SAMSUNG E TRÊS NOKIA’S; UM FONE DE OUVIDO;
UM CARREGADOR DE CELULAR; SEIS ESPETOS;
UMA  BATERIA  EXTRA  DE  CELULAR;  NOVE
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PEDAÇOS DE PAPÉIS CONTENDO NÚMEROS DE
TELEFONE  CELULAR  E  ALGUNS  COM  CONTA
BANCÁRIA, tendo sido encontrado todo o material na
cama  de  JOARLAN;  QUE  ao  abordarem  o  agente
penitenciário  EDGLAY  e  a  realizarem  uma  revista
pessoal,  encontraram no bolso  lateral  da  calça uma
PISTOLA CALIBRE 635  com 05  munições,  tendo  o
mesmo  confessado  que  não  possuía  registro  da
mesma (...)” (esfera policial – fls. 12/13)

Na esfera judicial, referida testemunha disse que foram avisados

por um preso acerca da existência de um pacote próximo ao portão, que, após

revistado, verificou-se tratar de drogas e aparelhos celulares. Informa que o

preso Paulo Ricardo tinha sido o responsável por pegar a droga. Pelo que foi

investigado, a função de Paulo e Divino seria receber a droga e levá-la para

dentro  do  presídio,  com  auxílio  de  Diego,  sendo  destinada  ao  presidiário

Joarlan.  Apontou  que,  conforme  informações  dos  presos,  o  agente

penitenciário  Edglay  seria  a  ponte  dos  presidiários  com  o  mundo  externo.

Relatou acerca da inexistência de indisposição entre o Diretor do Presídio e o

acusado Edglay, bem como é falsa a alegação deste acerca da ocorrência de

tortura. Afirmou que o acusado Edglay utilizava calças diferentes como forma

de comunicação com os apenados acerca da entrega das drogas no presídio.

(00:25/16:46 do arquivo Testemunhas de Acusação.wmv da mídia eletrônica

acostada à fl. 329)

Por  sua  vez,  a  testemunha,  Isaias  Ramos  Figueiredo  Neto,

relatou, em juízo, que um dos detentos avisou que o acusado Paulo Ricardo

teria pego um pacote próximo ao portão e, após, revistado, verificou-se tratar

de  drogas  e  aparelhos celulares.  Informa que  o  denunciado  Paulo  Ricardo

disse que pegou o pacote a pedido do agente Edglay, em seguida, relatou que

a distribuição da droga no presídio contava com o apoio de Divino e Diego,

sendo destinada ao preso Joarlan. Relatou que o acusado Diego era quem

repassava  as  informações.  Aduz  que  Paulo  Ricardo  e  Divino  retrataram  o

envolvimento do agente penitenciário Edglay, conhecido por mágico. Relatou

que não existia indisposição da Diretoria do Presídio com o agente Edglay. Por

fim, afirmou que tomou conhecimento da entrada anterior de droga no presídio
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e que estaria com o acusado Joarlan, e, após revista, foi encontrada na cela

dele. Relatou que o acusado Edglay utilizava calças diferentes como sinal para

os presos acerca da entrada das mercadorias  no presídio.  Não sabe dizer

sobre a existência de um apenado “Vinha”. Por fim, confirma que o depoimento

do apenado Paulo prestado na esfera policial coincide com o dito no presídio

quando foi flagrado (17:15/33:31 do arquivo Testemunhas de Acusação.wmv da

mídia eletrônica acostada à fl. 329).

A tese  da  negativa  de  autoria  do  acusado,  Joarlan  Izaias  de

Souza (15:16/19:49 do arquivo Interrogatório.wmv da mídia eletrônica acostada

à  fl.  329),  não  encontra  respaldo  probatório  nos  autos.  Como  restou

demonstrado, a entrada de drogas e celulares no presídio ocorreu duas vezes,

sendo a primeira exitosa e, realizada revista na cela do acusado Joarlan, foram

encontrados  dezoito  papelotes  de  maconha,  além de  outra  quantidade  em

porção;  05  (cinco)  aparelhos  celulares,  fone  de  ouvido,  carregador  e  uma

bateria  extra  de  celular  e  nove  pedaços  de  papéis  contendo  números  de

telefone celular e conta bancária (fl. 29). 

A  tentativa  de  os  acusados  Paulo  e  Divino  de  afastarem  a

responsabilidade do réu Joarlan, afirmando que a droga e os celulares seriam

destinados  ao  apenado  Vinha  não  se  sustenta,  posto  inexistir  no  presídio

detento com este nome.

Na sequência, o acusado Edglay Sebastião de Oliveira, agente

penitenciário, ao ser interrogado, em juízo, afirmou que não são verdadeiras as

acusações constantes na denúncia. Disse que não tem relação de amizade

com os apenados envolvidos no tráfico de drogas. Informa que não trabalhou

no dia em que foram apreendidos os entorpecentes e celulares e que está

sendo  injustamente  acusado.  Aduz  que,  como  não  pactuava  de  condutas

ilícitas (tortura) ocorridas dentro do presídio,  era perseguido pelo Diretor do

Presídio  chamado  Anselmo  Vasconcelos  Costa,  atribuindo  a  este  a

responsabilidade por sua incriminação. Informa que tomou conhecimento de

Desembargador João Benedito da Silva



Processo nº 00000645-47.2013.815.0011

que os apenados e funcionários foram pressionados,  através de torturas,  a

prestar  depoimento  no  sentido  acusá-lo.(20:51/28:44  do  arquivo

Interrogatório.wmv da mídia eletrônica acostada à fl. 329)

Pelos depoimentos das testemunhas de acusação, não se infere a

existência  de  indisposição  entre  o  diretor  do  Presídio  e  o  acusado  Edglay,

como alegado por este. 

Quanto  a  alegação  da  ocorrência  de  tortura  sustentada  pelo

acusado Edglay,  verifica-se,  nos autos,  que os  acusados Joarlan  Izaías  de

Souza, Divino Renato da Silva Santos, Paulo Ricardo Sales Santos, Diego das

Neves Viana Amorim foram submetidos a exame de corpo delito e, conforme

laudos traumatológicos (fls.  68,  74,  78  e  80),  não foi  evidenciado qualquer

ferimento ou ofensa física.

Acerca da comunicação da chegada das drogas e celulares aos

presos por meio da roupa usada pelo acusado Edglay, a testemunha de defesa

Romero Figueredo Agra Filho,  afirmou,  em juízo,  que o réu utilizava calças

diferentes, que desconhece ter esse agente participado de prática de tortura de

presos e, ainda, informou inexistir indisposição entre o acusado Edglay com os

demais agentes. (00:01/03:20 do arquivo Testemunha de defesa.wmv da mídia

eletrônica acostada à fl. 329)

Por  sua  vez,  a  versão  apresentada  em defesa  do  Diego  das

Neves Amorim, de que inexistem provas suficientes para sua condenação não

subsiste. Além da confissão dos réus Paulo e Divino acerca da participação

dele  na  empreitada  criminosa,  foram  encontrados,  em  sua  lixeira,  plástico

semelhante ao que estava envolto a droga apreendida, além de um bilhete de

um apenado, pedindo-lhe ajuda, o que corrobora a versão dos corréus.

Como já consignado, a submissão à tortura, como alegado pelo

acusado Diego, não restou evidenciada pelos exames de corpo de delito.
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A testemunha Edvaldo Olinto de Castro Junior afirmou, em juízo,

que ouviu comentários de outros agentes penitenciários de que o réu Edglay

colocava drogas no presídio, mas que ele não dava atenção, porque cuidava

apenas de seu serviço (10:15/12:32 do arquivo Testemunha de defesa.wmv da

mídia eletrônica acostada à fl. 329).

As demais testemunhas de defesa, Azinete Martins Sales, Andrea

Ferreira  Silva e Samara Keila  de Figueiredo Lima Brazílio não contribuíram

para a elucidação dos fatos.

Diante das provas coligidas aos autos, verifica-se que as razões

invocadas pelos recorrentes no sentido de que não há provas suficientes para

uma condenação  não  merecem subsistir,  pois,  a  confissão  dos  réus  Paulo

Ricardo  e  Divino  Renato  alia-se  ao  depoimento  coeso  dos  policiais  e  de

algumas testemunhas, além da quantidade da droga, qualidade (maconha e

crack)  e  a  forma  como  ela  estava  acondicionada  (papelotes  e  tabletes),

aparelhos celulares e papéis com números de telefone celular e, alguns, com

conta bancária, o que evidencia o intuito de comercialização da droga dentro

do presídio.

Assim,  de  plano  já  se  pode  afirmar  que  as  características  do

flagrante, como a diversidade da droga, a forma em que estava acondicionada,

constituem  de,  per  si,  fortes  indícios  da  ocorrência  de  tráfico  de  drogas,

afastando  a  tese  de  mero  consumo  como  pretendem os  apelantes Divino

Renato da Silva Santos e Paulo Ricardo Sales Santos.

Ressalte-se  que  o  réu  Divino,  em  seu  interrogatório  judicial,

afirmou não ser usuário de drogas.

Diante  de  tais  constatações,  entendo  que  a  tese  defensiva

quanto à desclassificação para uso não pode ser acolhida, motivo pelo qual
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a condenação pelo delito de tráfico de drogas deve ser mantida.

Passando à análise do delito de associação para o tráfico (art. 35

da Lei  11.343/06,  entendo que os  elementos  coligidos são suficientes  para

caracterizar  o  crime,  notadamente  quanto  à  estabilidade  e  permanência  do

grupo, que restou evidenciada.

Com  efeito,  conforme  já  visto,  configurada  está  a  associação

criminosa, na qual o réu Paulo Ricardo pegava a droga e celular postos em

pacote preto junto ao portão do presídio e os entregava a Divino Renato que,

junto a Diego das Neves, cortavam a droga, e aquele, por ser chaveiro tinha

acesso ao interior da penitenciária, dava destino ao acusado Joarlan, que seria

o chefe da associação. O agente penitenciário Edglay seria o contato com o

meio externo e o responsável  pelas encomendas das drogas e celulares e

comunicava aos detentos a chegada do material por meio da roupa que usava. 

Assim, o modus operandi da conduta, com repartição de tarefas,

demonstra  a existência  entre  os  réus de um vínculo  estável  e  permanente

voltado para a prática de atos de traficância.

Assim,  também,  entendo  que  a  condenação  pelo  delito  de

associação para o tráfico deve ser mantida.

Pleiteiam,  também,  os  recorrentes  Divino  e  Paulo  Ricardo  o

reconhecimento da continuidade delitiva e estes e o acusado Diego das Neves

Viana Amorim, a redução da pena imposta.

Inviável  a  aplicação  da  continuidade  delitiva  no  caso  em

análise,  eis  que não constituem crimes de mesma espécie e resultaram de

desígnios autônomos, como restou demonstrado na sentença objurgada.

Com relação  ao  pleito  de  redução  da  pena  imposta,  mister
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análise da dosimetria.

a) Réus: Paulo Ricardo Sales Santos e Divino Renato da Silva Santos 

Da  leitura  da  sentença,  verifica-se  que  aos  acusados  Paulo

Ricardo  Sales  Santos  e  Divino  Renato  da  Silva  Santos fora  atribuída

idêntica reprimenda penal.

Com relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art.

33 da Lei nº 11.343/06), cumpre afirmar, de início, que o magistrado a quo, ao

analisar as circunstâncias judiciais do art.  59, CP, sopesou negativamente a

culpabilidade,  os  antecedentes,  as circunstâncias  e a  quantidade da droga.

Desse modo, resta justificada a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/06, é a atribuída ao delito a

pena  de  reclusão  de  05  (cinco)  a  15  (quinze)  anos  e  pagamento  de  500

(quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa. 

In casu, a pena-base fixada em 08 (oito) anos e 800 (oitocentos)

dias-multa  está  correta  diante  a  existência  de  04  (quatro)  circunstâncias

judiciais  negativas.  A  exasperação,  portanto,  revela-se  proporcional  e

suficiente, não merecendo reparo.

Em segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão, a pena

foi reduzida em 09 (nove) meses e 80 (oitenta) dias-multa, perfazendo 07 (sete)

anos e 03 (três) meses de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase, a majorante específica prevista no art. 40, III, da

Lei nº 11.343/06, foi fixada em seu patamar mínimo (1/6), resultando em 08

(oito)  anos,  05  (cinco)  meses  e  15  (quinze)  dias  de  reclusão  e  840

(oitocentos e quarenta) dias-multa, tornada definitiva, à míngua da existência

de outras causas de aumento ou diminuição da pena.
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Assim, não há que ser reformada a reprimenda imposta.

Com relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da

Lei nº 11.343/06),   cumpre afirmar, de início, que o magistrado a quo analisou

as circunstâncias judiciais do art. 59, CP, nos seguintes termos: 

O  réu  é  imputável,  com  potencial  consciência  da
ilicitude de seu ato e dela exigia-se conduta diversa da
que praticou, o que demonstra sua culpabilidade, que
não extrapola o tipo legal.
O réu não é primário e com base no que se contém
nos  autos  é  possível  afirmar  que  possua  maus
antecedentes.
A  personalidade do  denunciado,  demonstra  ser
voltada para o crime em razão de seus antecedentes
criminais  que  anteriormente  condenado  por  outro
crime  não  se  redimiu  com  a  pena  a  si  imposta,
insistindo  na  delinquência,  o  que  macula  também a
sua conduta social.
As  motivações,  as  circunstâncias e  as
consequências são próprias da clandestinidade usual
do crime.
Considerando  a  análise  supra  procedida  das
circunstâncias judiciais e que para o delito é prevista
abstratamente pena de 03 (três) a 10 (dez) anos de
reclusão e 700 (setecentos) a 1200 (mil e duzentos)
dias-multa, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de
reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Verifica-se, ainda, que o Magistrado, após analisar as circunstâncias

judiciais,  valorou  como  negativas  os  antecedentes,  a  personalidade  e  a

conduta social, fixando a pena base em 05 (cinco) anos e 900 (novecentos)

dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época

do fato.

Ocorre,  porém,  que  o  Juiz  ao  considerar  como  desfavoráveis  a

personalidade e a conduta social não justificou adequadamente a valoração.

 Segundo o entendimento atual do STJ, o "comportamento voltado

para o crime" não é fundamento idôneo para negativar a personalidade do réu,

pois além de ter análise em locais próprios da dosimetria - maus antecedentes
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e reincidência - não configura, por si só, personalidade desfavorável.

Ademais,  referida  fundamentação,  também,  não  pode  ser

considerada para macular a conduta social.

 

Assim, tais circunstâncias devem ser neutralizadas, o que conduz ao

redimensionamento da pena-base.

Nos termos do art. 35 da Lei nº 11.343/06, é a atribuída ao delito a

pena  de  reclusão  de  03  (três)  a  10  (dez)  anos  e  pagamento  de  700

(setecentos) a 1200 (mil e duzentos) dias-multa. 

 Desta feita, na primeira fase, considerando a existência de apenas

uma circunstância judicial em desfavor dos réus, reformo a pena base, fixando-

a  em 03  (três)  anos  e  10  (dez)  meses  de  reclusão  e  762  (setecentos  e

sessenta e dois) dias-multa, um pouco acima do mínimo legal.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes. Reconhecida a

atenuante da confissão, a reduzo a pena em 06 (seis) meses, perfazendo 03

(três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, considerando a causa de aumento de pena prevista

no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, majoro a pena em 1/6 (um sexto), resultando

em  03 (três)  anos,  10  (dez)  meses e 20 (vinte)  dias de reclusão e 889

(oitocentos e oitenta e nove) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo

vigente à época do fato.

Assim, a reprimenda a ser cumprida totaliza 03 (três) anos, 10 (dez)

meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 889 (oitocentos e oitenta e nove)

dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Com  relação  ao  crime  de  favorecimento  real  (art.  349-A do
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Código Penal), cumpre afirmar, de início, que o magistrado a quo analisou as

circunstâncias judiciais do art. 59, CP, nos seguintes termos: 

O  réu  é  imputável,  com  potencial  consciência  da
ilicitude de seu ato e dela exigia-se conduta diversa da
que praticou, o que demonstra sua culpabilidade, que
não extrapola o tipo legal.
O réu não é primário e com base no que se contém
nos  autos  é  possível  afirmar  que  possua  maus
antecedentes.
A  personalidade do  denunciado,  demonstra  ser
voltada para o crime em razão de seus antecedentes
criminais  que  anteriormente  condenado  por  outro
crime  não  se  redimiu  com  a  pena  a  si  imposta,
insistindo  na  delinquência,  o  que  macula  também a
sua conduta social.
As  motivações,  as  circunstâncias e  as
consequências são próprias da clandestinidade usual
do crime.
Considerando  a  análise  supra  procedida  das
circunstâncias judiciais e que para o delito é prevista
abstratamente pena de 03 (três) meses a 01 (um) ano
de detenção, fixo a pena base em 06 (seis) meses de
detenção.

Pelos fundamentos acima expostos,  o Juiz ao considerar como

desfavoráveis  a  personalidade  e  a  conduta  social não  justificou

adequadamente a valoração.

Assim, tais circunstâncias devem ser neutralizadas, o que conduz

ao redimensionamento da pena-base.

Nos termos do art. 349-A da CP, é a atribuída ao delito a pena de

detenção de 03 (três) meses a 01 (um) ano e multa. 

 Desta feita, na primeira fase, considerando a existência de apenas

uma circunstância judicial em desfavor dos réus, reformo a pena base, fixando-

a em 04 (quatro) meses de detenção, um pouco acima do mínimo legal.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e atenuantes.
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Na terceira fase, considerando a inexistência de causas de aumento

ou diminuição de pena, torno definitiva em 04 (quatro) meses de detenção.

Assim, em razão do concurso material, a reprimenda a ser cumprida

totaliza 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e

1.729 (mil, setecentos e vinte e nove) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-

mínimo vigente à época do fato, e 04 (quatro) meses de detenção.

Ressalte-se que a pena de multa fixada na sentença contém erro

material,  devendo  prevalecer  a  estabelecida  nesta  instância  por  ser  mais

favorável ao réu.

Mantenho o regime fechado para o cumprimento inicial da pena.

b) Réus: Joarlan Izaías de Souza e Diego das Neves Viana Amorim

Da leitura da sentença, verifica-se que aos acusados Joarlan Izaías

de  Souza  e  Diego  das  Neves  Viana  Amorim fora  atribuída  idêntica

reprimenda penal.

Nos termos do art. 580 do CPP, estendo os efeitos do julgado ao

corréu não apelante Joarlan Izaías de Souza .

Com relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33

da  Lei  nº  11.343/06), como  dito  acima,  a  reprimenda  aplicada  mostra-se

proporcional e suficiente à prevenção e reparação do delito em análise.

Mantenho a condenação em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses

de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa

Com relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da

Lei nº 11.343/06),   cumpre afirmar, de início, que o magistrado a quo analisou
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as circunstâncias judiciais do art. 59, CP, nos seguintes termos: 

O  réu  é  imputável,  com  potencial  consciência  da
ilicitude de seu ato e dela exigia-se conduta diversa da
que praticou, o que demonstra sua culpabilidade, que
não extrapola o tipo legal.
O réu não é primário e com base no que se contém
nos  autos  é  possível  afirmar  que  possua  maus
antecedentes.
A  personalidade do  denunciado,  demonstra  ser
voltada para o crime em razão de seus antecedentes
criminais  que  anteriormente  condenado  por  outro
crime  não  se  redimiu  com  a  pena  a  si  imposta,
insistindo  na  delinquência,  o  que  macula  também a
sua conduta social.
As  motivações,  as  circunstâncias e  as
consequências são próprias da clandestinidade usual
do crime.
Considerando  a  análise  supra  procedida  das
circunstâncias judiciais e que para o delito é prevista
abstratamente pena de 03 (três) a 10 (dez) anos de
reclusão e 700 (setecentos) a 1200 (mil e duzentos)
dias-multa, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de
reclusão e 900 (novecentos) dias-multa.

Verifica-se, ainda, que o Magistrado, após analisar as circunstâncias

judiciais,  valorou  como  negativas  os  antecedentes,  a  personalidade  e  a

conduta social, fixando a pena base em 05 (cinco) anos e 900 (novecentos)

dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, vigente à época

do fato.

Ocorre,  porém,  que  o  Juiz  ao  considerar  como  desfavoráveis  a

personalidade e a conduta social não justificou adequadamente a valoração.

 Segundo o entendimento atual do STJ, o "comportamento voltado

para o crime" não é fundamento idôneo para negativar a personalidade do réu,

pois além de ter análise em locais próprios da dosimetria - maus antecedentes

e reincidência - não configura, por si só, personalidade desfavorável.

Ademais,  referida  fundamentação,  também,  não  pode  ser

considerada para macular a conduta social.
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Assim, tais circunstâncias devem ser neutralizadas, o que conduz ao

redimensionamento da pena-base.

Nos termos do art. 35 da Lei nº 11.343/06, é a atribuída ao delito a

pena  de  reclusão  de  03  (três)  a  10  (dez)  anos  e  pagamento  de  700

(setecentos) a 1200 (mil e duzentos) dias-multa. 

 Desta feita, na primeira fase, considerando a existência de apenas

uma circunstância judicial em desfavor do réu, reformo a pena base, fixando-a

em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 762 (setecentos e sessenta

e dois) dias-multa, um pouco acima do mínimo legal.

Na  segunda  fase,  não  existem  circunstâncias  agravantes  e

atenuantes.

Na terceira fase, considerando a causa de aumento de pena prevista

no art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, majoro a pena em 1/6 (um sexto), resultando

em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 889

(oitocentos e oitenta e nove) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo

vigente à época do fato.

Assim, a reprimenda a ser cumprida totaliza  04 (quatro) anos, 05

(cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 889 (oitocentos e oitenta e

nove) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Com relação ao crime de favorecimento real  (art.  349-A do

Código Penal), cumpre afirmar, de início, que o magistrado a quo analisou as

circunstâncias judiciais do art. 59, CP, nos seguintes termos: 

O  réu  é  imputável,  com  potencial  consciência  da
ilicitude de seu ato e dela exigia-se conduta diversa da
que praticou, o que demonstra sua culpabilidade, que
não extrapola o tipo legal.
O réu não é primário e com base no que se contém
nos  autos  é  possível  afirmar  que  possua  maus
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antecedentes.
A  personalidade do  denunciado,  demonstra  ser
voltada para o crime em razão de seus antecedentes
criminais  que  anteriormente  condenado  por  outro
crime  não  se  redimiu  com  a  pena  a  si  imposta,
insistindo  na  delinquência,  o  que  macula  também a
sua conduta social.
As  motivações,  as  circunstâncias e  as
consequências são próprias da clandestinidade usual
do crime.
Considerando  a  análise  supra  procedida  das
circunstâncias judiciais e que para o delito é prevista
abstratamente pena de 03 (três) meses a 01 (um) ano
de detenção, fixo a pena base em 06 (seis) meses de
detenção.

Pelos fundamentos acima expostos,  o Juiz ao considerar como

desfavoráveis  a  personalidade  e  a  conduta  social não  justificou

adequadamente a valoração.

Assim, tais circunstâncias devem ser neutralizadas, o que conduz

ao redimensionamento da pena-base.

Nos termos do art. 349-A da CP, é a atribuída ao delito a pena de

detenção de 03 (três) meses a 01 (um) ano e multa. 

 Desta feita, na primeira fase, considerando a existência de apenas

uma circunstância judicial em desfavor do réu, reformo a pena base, fixando-a

em 04 (quatro) meses de detenção, um pouco acima do mínimo legal.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, considerando a inexistência de causas de aumento

ou diminuição de pena, torno definitiva em 04 (quatro) meses de detenção.

Assim,  em  razão  do  concurso  material, a  reprimenda  a  ser

cumprida  totaliza  13  (treze)  anos,  09  (nove)  meses  e  20  (dias)  dias  de

reclusão e 1.822 (mil, oitocentos e vinte e dois) dias-multa, à razão de 1/30

do salário-mínimo vigente à época do fato, e 04 (quatro) meses de detenção.
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Mantenho o regime fechado para o cumprimento inicial da pena.

Com relação  ao  acusado  EDGLAY SEBASTIÃO  DE OLIVEIRA,

não há reparo a ser feita na reprimenda aplicada. 

Quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da

Lei nº 11.343/06), a reprimenda aplicada mostra-se proporcional e suficiente à

prevenção e reparação do delito em análise.

No  que  tange  aos  delitos  de  associação  para  o  tráfico  e

favorecimento real, as penas definitivas foram fixadas no mínimo legal.

Por fim, o pedido de transferência para a Penitenciária Regional de

Campina Grande Raymundo Asfora postulado pelo apelante Diego das Neves

Viana Amorim deve ser manejado junto ao juízo das Execuções Penais, posto

ser o competente para melhor aferir referida pretensão.

Ante o exposto, dou provimento parcial aos recursos, para mantida a

condenação,  afastar  a  preliminar  suscitada  e  redimensionar  a  reprimenda

penal,  para corrigir  equívocos na fixação da pena-base, apenas quanto aos

delitos  de  associação  e  favorecimento  real  em  favor  dos  réus PAULO

RICARDO  SALES  SANTOS  E  DIVINO  RENATO  DA  SILVA  SANTOS,

resultando a condenação em 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco)

dias de reclusão e 1.729 (mil,  setecentos e vinte e nove) dias-multa ,  à

razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, e 04 (quatro) meses

de  detenção  e  dos  réus.  JOARLAN  IZAÍAS  DE  SOUZA E  DIEGO  DAS

NEVES VIANA AMORIM,  resultando a condenação em 13 (treze) anos, 09

(nove) meses e 20 (dias) dias de reclusão e 1.822 (mil, oitocentos e vinte e

dois) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, e

04 (quatro) meses de detenção.
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Oficie-se ao Juízo de Execuções, comunicando-se a confirmação

da sentença condenatória.

Expeçam-se guias de execução provisória.

    

        É como voto. 

        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Batista

Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em substituição ao

Exmo.  Sr.  Des.  João  Benedito  da  Silva),  relator,  e  Arnóbio  Alves

Teodósio.embargador).Ausente, justificadamente, os Desembargadores Carlos

Martins Beltrão Filho e  Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à sessão o

Excelentíssimo Senhor José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 27 (vinte

e sete) dias do mês   de fevereiro de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR
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