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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0001377-68.2015.815.0751 – 5ª Vara Mista da Comarca
de Bayeux/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
1º APELANTE: Waldeyza Azevedo da Silva
ADVOGADO: José Gomes de Veiga Pessoa Neto (OAB/PB 2.769)
2º APELANTE:  Robson Oliveira de Souza,  Lucas Henrique da Silva,  Maxwell
Barreto  de  Carvalho,  Jemilson Bruno Rodrigues  da  Silva  e  Luana  Cristina  dos
Santos Tavares 
ADVOGADO: Antônio Teodósio da Costa Júnior (OAB/PB 10.015)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO
DE  DROGAS,  ASSOCIAÇÃO  PARA  O
TRÁFICO.  ART  (S).  33  E  35,  DA  LEI  N°
11.343/2006.  POSSE  ILEGAL DE  ARMA DE
FOGO.  ART.  14,  DA  LEI  10.826/2003.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES.
REQUISITOS IMPRESCINDÍVEIS PARA A
CARACTERIZAÇÃO DOS DELITOS
AMPLAMENTE  DEMONSTRADOS.
VALIDADE  DOS  DEPOIMENTOS  DOS
POLICIAIS  PARTICIPANTES  DA
OCORRÊNCIA.  MANUTENÇÃO  DAS
CONDENAÇÕES. REDUÇÃO  DAS  PENAS.
ACOLHIMENTO  PARCIAL. REDUÇÃO
QUANTO  A  UM  DOS  ACUSADOS,  BIS  IN
IDEM.  REINCIDÊNCIA.  PROVIMENTO
PARCIAL DO SEGUNDO APELO. 

1. Havendo provas da materialidade e autoria dos
crimes  tipificados  nos  arts.  33  e  35  da  Lei  nº
11.343/06, a condenação é medida que se impõe.

2.  Não  há  nos  autos  informação  que  possa
desabonar os depoimentos dos policiais, portanto,
válidas são as suas declarações acerca das condutas
perpetradas  pelos  agentes  infratores,  tendo  sido
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assegurado o contraditório e a ampla defesa aos ora
acusados. 

3. Para perfazer o crime autônomo de associação
para o tráfico de drogas, é imprescindível que haja
um animus associativo, isto é, um ajuste prévio que
se  torne  habitual,  organizado  e  duradouro  no
sentido de formar um vínculo associativo de fato,
em que os envolvidos andem juntos, dividindo as
tarefas, os lucros e as despesas da atividade ilícita,
como aconteceu na presente hipótese.

4.  Restando  comprovado  que  as  armas  foram
apreendidas  na  residência  de  um  dos  acusados,
elemento constitutivo do crime de posse irregular de
arma de fogo, configura-se o ilícito disposto no art. 12
da Lei n° 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento.

5.  A  existência  de  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima
do patamar mínimo. Além do mais, a quantidade das
drogas  encontradas  justificam  a  exasperação  das
reprimendas,  nos  termos  do  artigo  42,  da  Lei  nº
11.343/2006, como bem observou a Magistrada de 1º
grau.

6.  Não pode  o  juiz,  na  análise  das  circunstâncias
judiciais  para  fixação  da  pena-base,  indicar  a
reincidência como causa de maus antecedentes e, em
segunda fase, agravar a pena, pelo mesmo motivo,
com base no art. 61, inc. I, do CP, por incorrer em
evidente  bis  in  idem,  conforme  entendimento  da
Súmula 241 do STJ, segundo a qual “a reincidência
penal não pode ser considerada como circunstância
agravante  e,  simultaneamente,  como  circunstância
judicial”.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo de Lucas
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Henrique da Silva para reduzir a pena para 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e 1.550 dias-multa, mantido o regime fechado e  negar provimento aos
demais recursos, nos termos do voto do relator. Oficie-se.

RELATÓRIO

Perante  a  5ª  Vara  Mista  da  comarca  de  Bayeux/PB, Lucas
Henrique  da  Silva,  Maxwell  Barreto  de  Carvalho,  Robson  Oliveira  de  Souza,
Jemilson Bruno Rodrigues da Silva, Luana Cristina dos Santos Tavares e Waldeyza
Azevedo da Silva,  foram denunciados como incurso(a)(s),  em tese,  nas  sanções
do(s) art.  (s). 33 e 35, da Lei n° 11.343/2006 e art. 244-b, do ECA (estatuto da
criança  e  do  adolescente),  Lei  n°  8.069/1990  e  Robson  Oliveira  de  Souza  e
Jemilson  Bruno  Rodrigues  da  Silva,  também  nas  penas  do  art.  14,  da  Lei
10.826/2003, pelos fatos a seguir narrados:

Narra o incluso inquérito policial que, no dia 17/09/2015, por
volta das 6 horas, policiais da Força Pública, em diligências, depois de informados
por meio de uma “denúncia anônima”, “fizeram o cerco” da casa 22/A, da Rua
Gustavo Maciel Monteiro, SESI, nesta cidade. Na ocasião, saiu um dos moradores
da casa, no caso o acusado, Robson Oliveira de Sousa, com o qual foi apreendida
uma  pistola  "GLOCK",  380mm,  com  um  carregador  removível  e  5  (cinco)
munições em um pequeno recipiente, "01 (uma) lata", contendo 28 (vinte e oito)
pequenas pedras de crack.

Segundo  relatos  colhidos  na  instância  inquisitorial,  os
policiais, ao adentrarem na casa em que estavam os acusados, fizeram uma busca,
ocasião em que encontraram na cintura do acusado, Jemilson Bruno Rodrigues da
Silva, uma outra pistola, TAURUS, 380 mm, com seis (6) munições. 

Além  dos  acusados  citados  (Robson  Oliveira  de  Sousa  e
Jemilson Bruno Rodrigues da Silva), no local foram também presos os acusados
Lucas  Henrique  da  Silva,  Maxwell  Barreto  de  Carvalho,  Waldeyza Azevedo da
Silva,  Luana  Cristina  dos  Santos  Carvalho  e  apreendida  a  adolescente,  Jéssica
Patricia da Silva. 

No interior da casa foram encontrados, entre outros objetos:
25 (vinte e cinco) pinos de cocaína, 28 (vinte e oito) pedras de crack, 107 (cento e
sete)  pequenos  embrulhos  de  maconha,  13  (treze)  comprimidos  de  "artane",  01
(uma)  balança  de  precisão,  alguns  sacos  plásticos  comumente  utilizados  para
“embalagem de drogas”; 01 (uma) capa colete preta, R$ 273,85 (duzentos e setenta
e  três  reais  e  oitenta  e  cinco  centavos)  em  moeda  corrente  e  um  “carregador
removível”.  A droga apreendida, submetida a exame de constatação: 25 (vinte e
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cinco)  pinos  plásticos,  com peso  líquido  de  17,40  g  (dezessete  gramas  vírgula
quarenta  centigramas),  com  resultado  positivo  para  cocaína,  01  (um)  pequeno
embrulho plástico, com peso líquido de 1,0 g (um grama), com resultado positivo
para maconha, 107 (cento e sete) pequenas embalagens de papel de livro didático,
com peso líquido de 186,93 g (cento e oitenta e seis gramas vírgula noventa e três
centigramas), com resultado positivo para maconha e 28 (vinte e oito) pequenas
pedras  amareladas,  com  peso  líquido  de  2,70  g  (dois  gramas  vírgula  setenta
centigramas), com resultado positivo para cocaína, conforme laudos de fls. 42, 43,
44 e 45. 

Segundo  restou  apurado,  os  06  (seis)  acusados,  além  da
adolescente Jéssica Patricia da Silva, teriam passado a noite juntos no local.

O  feito,  então,  seguiu  seu  regular  trâmite,  com as  defesas
preliminares  de  fls.  191/194,  198/202,  204/208,  209/213,  216/221,  225/230;
recebimento da denúncia  em 02 de dezembro de 2015 (fl.  231);  realização das
audiências de instrução e julgamento no dia 19 de janeiro de 2016 (termo às fls.
271/272 — mídia à fl. 270) e no dia 11 de fevereiro de 2016 (mídia de fl. 304); e
apresentação das alegações finais por memoriais pelas partes na ordem legal, às fls.
311/315, e 317/319, 321/328. 

Concluída  a  instrução  criminal  e  oferecidas  as  alegações
finais  pelo  Ministério  Público  (fls.  311/315)  e  pelas  Defesas  (fls.  317/319  e
321/328),  a  MM.  Juíza  singular  julgou  parcialmente  procedente  a  denúncia,
condenando os acusados, Lucas Henrique da Silva, Maxwell Barreto de Carvalho,
Luana Cristina dos Santos Tavares e Waldeyza Azevedo da Silva, nos termos dos
arts. 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/2006.  Jemilson Bruno Rodrigues da Silva,
nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/2006 e art. 14, da Lei 10.826/2003. e
Robson Oliveira de Souza, nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, art. 14,
da Lei 10.826/2003 e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente da Lei n°
8.069/1990, aplicando as penas da seguinte maneira (fls. 369-416):

A) PARA O ACUSADO LUCAS HENRIQUE DA SILVA:

a.1)  Crime  de  tráfico  de  drogas  (art.  33  da  Lei  nº
11.343/2006):

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 08 (oito) anos e 09 (meses) de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-
multa. Na segunda fase de fixação da pena, referente às agravantes e atenuantes,
agravo em 05 (cinco) meses e 100 (cem) dias-multa, por conta da reincidência (art.
61, I, do CP). Na terceira fase, não vislumbro qualquer minorante ou majorante a
ser considerada e, por isso, fixou a pena base em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses
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de reclusão e 975 (novecentos e setenta e cinco) dias-multa.

Ao final, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 33, §
4º da Lei n° 11.343/2006 o Código Penal, deixou de aplicá-lo, de modo que a pena
definitiva  resultou  em  09  (nove)  anos  e  02  (dois)  meses  de  reclusão  e  975
(novecentos e setenta e cinco) dias-multa.

a.2) Crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35
da Lei nº 11.343/2006):

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 880 (oitocentos e oitenta) dias-
multa. Na segunda fase de fixação da pena, agravo a pena em 03 (três) meses de
reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, por conta da reincidência (art. 61, I, do
CP).  Na  terceira  fase,  não  vislumbro  qualquer  minorante  ou  majorante  a  ser
considerada e, por isso, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses de
reclusão e 925 (novecentos e vinte e cinco) dias-multa. 

Ao final, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 33
da Lei n° 11.343/2006, deixou de aplicá-lo, de modo que a pena definitiva resultou
em 05 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 895 (oitocentos e noventa e
cinco) dias-multa.

a.3) Aplicação das regras do concurso material:

As  penas  aplicadas  ao  crime  de  tráfico  de  drogas  e  de
associação foram somadas, totalizando em 15 (quinze) anos e 01 (um) mês de
reclusão e 1.900 (mil e novecentos) dias-multa.

Foi estabelecido o regime fechado para cumprimento inicial
da pena  (art. 59, III, CP). 

B)  PARA  O  ACUSADO  JEMILSON  BRUNO
RODRIGUES DA SILVA:

b.1)  Crime  de  tráfico  de  drogas  (art.  33  da  Lei  nº
11.343/2006):

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-
multa. Na segunda fase de fixação da pena, referente às agravantes e atenuantes,
atenuou a pena em 03 (três) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa,
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por conta do(a)  acusado(a) ser  menor de  21 (vinte  e um) anos na data  do fato
delituoso (art. 65, I do CP). Na terceira fase, não vislumbrou qualquer minorante ou
majorante a ser considerada e, por isso, fixou a pena em 06 (seis) anos de reclusão e
585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Ao final, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 33, §
4º  da  Lei  n°  11.343/2006,  deixou  de  aplicá-lo,  de  modo que  a  pena  definitiva
resultou em 06 (seis) anos de reclusão e 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-
multa. 

b.2) Crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35
da Lei nº 11.343/2006):

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 765 (setecentos e sessenta e
cinco) dias-multa. Na segunda fase de fixação da pena, referente às agravantes e
atenuantes, atenuou-a em 01 (um) mês de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, por
conta do(a) acusado(a) ser menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato delituoso
(art.  65,  I  do  CP).  Na  terceira  fase,  não  vislumbrou  qualquer  minorante  ou
majorante a ser considerada e, por isso, fixou a pena em 03 (três) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Ao final, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 33, §
4º  da  Lei  n°  11.343/2006,  deixou  de  aplicá-lo,  de  modo que  a  pena  definitiva
resultou em  03 (três) anos e 08 (oito)  meses  de reclusão e 750 (setecentos  e
cinquenta) dias-multa. 

b.3)  Crime  de  posse  ilegal  de  arma  de  fogo  de  uso
permitido ((Art. 14, da Lei n° 10.826/2003):

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase de fixação da
pena,  referente  às agravantes e  atenuantes,  evidenciam os  autos que existe uma
circunstância atenuante em favor do acusado, qual seja, por conta do acusado ser
menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato delituoso (art. 65, I do CP), porém,
deixou de aplicá-la por força da Súmula 231 do STJ, que veda que a pena fique
abaixo da pena mínima, que no caso em tela é de 02 (dois) anos de reclusão. Na
terceira fase, não vislumbrou qualquer minorante ou majorante a ser considerada e,
por isso, fixou a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-
multa,  pelo delito praticado. 

b.4) Aplicação das regras do concurso material:
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As penas aplicadas aos crimes de Tráfico de Drogas (art. 33,
da Lei n° 11.343/2006), de Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35, da Lei n°
11.343/2006) e de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (Art. 14, da Lei
n° 10.826/2003) foram somadas, restando a pena definitiva em 09 (nove) anos e 08
(oito) meses de reclusão e 1.345 (mil trezentos e quarenta e cinco) dias-multa. 

Foi estabelecido o regime fechado para cumprimento inicial
da pena   (art. 59, III, CP).

C)  PARA  A  ACUSADA  LUANA  CRISTINA  DOS
SANTOS TAVARES:

c.1)  Crime  de  tráfico  de  drogas  (art.  33  da  Lei  nº
11.343/2006):

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-
multa. Na segunda fase de fixação da pena, referente às agravantes e atenuantes,
atenuou a pena em 03 (três) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa,
por  conta  do(a)  acusado(a)  ser menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato
delituoso (art. 65, I do CP). Na terceira fase, não vislumbrou qualquer minorante ou
majorante a ser considerada e, por isso, fixou a pena em 06 (seis) anos e 03 (três)
meses de reclusão e 615 (seiscentos e quinze) dias-multa.

Ao final, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 33, §
4º  da  Lei  n°  11.343/2006,  deixou de  aplicá-lo,  de  modo  que  a  pena  definitiva
resultou  em  a  pena  em 06  (seis)  anos  e  03  (três)  meses  de  reclusão  e  615
(seiscentos e quinze) dias-multa.

c.2) Crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35
da Lei nº 11.343/2006):

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 765 (setecentos e sessenta e
cinco) dias-multa. Na segunda fase de fixação da pena, referente às agravantes e
atenuantes, atenuou-a em 01 (um) mês de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, por
conta do(a) acusado(a) ser menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato delituoso
(art.  65,  I  do  CP).  Na  terceira  fase,  não  vislumbrou  qualquer  minorante  ou
majorante a ser considerada e, por isso, fixou a pena em 03 (três) anos e 09 (nove)
meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.
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Ao final, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 33,
§ 4º da Lei n° 11.343/2006, deixou de aplicá-lo, de modo que a pena definitiva
resultou em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 750 (setecentos e
cinquenta) dias-multa. 

c.3) Aplicação das regras do concurso material:

As penas aplicadas aos crimes de Tráfico de Drogas (art. 33,
da Lei n° 11.343/2006), de Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35, da Lei n°
11.343/2006)  foram somadas,  restando  a  pena  definitiva  em  10  (dez)  anos  de
reclusão e 1.365 (mil trezentos e sessenta e cinco) dias-multa.

Foi estabelecido o regime fechado para cumprimento inicial
da pena   (art. 59, III, CP).

D)  PARA  A ACUSADA  WALDEYZA  AZEVEDO  DA
SILVA:

d.1)  Crime  de  tráfico  de  drogas  (art.  33  da  Lei  nº
11.343/2006):

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-
multa. Na segunda fase de fixação da pena, referente às agravantes e atenuantes,
atenuou a pena em 03 (três) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa,
por  conta do(a)  acusado(a) ser  menor de  21 (vinte  e um) anos na data  do fato
delituoso (art. 65, I do CP). Na terceira fase, não vislumbrou qualquer minorante ou
majorante a ser considerada e, por isso, fixou a pena em 06 (seis) anos e 03 (três)
meses de reclusão e 615 (seiscentos e quinze) dias-multa.

Ao final, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 33, §
4º  da  Lei  n°  11.343/2006,  deixou  de  aplicá-lo,  de  modo que  a  pena  definitiva
resultou  em  a  pena  em 06  (seis)  anos  e  03  (três)  meses  de  reclusão  e  615
(seiscentos e quinze) dias-multa.

d.2) Crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35
da Lei nº 11.343/2006):

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 765 (setecentos e sessenta e
cinco) dias-multa. Na segunda fase de fixação da pena, referente às agravantes e
atenuantes, atenuou-a em 01 (um) mês de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, por
conta do(a) acusado(a) ser menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato delituoso
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(art.  65,  I  do  CP).  Na  terceira  fase,  não  vislumbrou  qualquer  minorante  ou
majorante a ser considerada e, por isso, fixou a pena em 03 (três) anos e 08 (oito)
meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Ao final, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 33, §
4º  da  Lei  n°  11.343/2006,  deixou de  aplicá-lo,  de  modo  que  a  pena  definitiva
resultou em 03 (três) anos e 08 (oito)  meses  de reclusão e 750 (setecentos  e
cinquenta) dias-multa. 

d.3) Aplicação das regras do concurso material:

As penas aplicadas aos crimes de Tráfico de Drogas (art. 33,
da Lei n° 11.343/2006), de Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35, da Lei n°
11.343/2006) foram somadas, restando a pena definitiva em  em 09 (nove) anos e
08 (oito) meses de reclusão e 1.335 (mil trezentos e trinta e cinco) dias-multa. 

Foi estabelecido o regime fechado para cumprimento inicial
da pena   (art. 59, III, CP).

E)  PARA  O  ACUSADO  MAXWELL  BARRETO  DE
CARVALHO:

e.1)  Crime  de  tráfico  de  drogas  (art.  33  da  Lei  nº
11.343/2006):

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 615 (seiscentos e quinze) dias-
multa. Na segunda fase de fixação da pena, referente às agravantes e atenuantes,
atenuou a pena em 03 (três) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa,
por  conta  do(a)  acusado(a)  ser menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato
delituoso (art. 65, I do CP). Na terceira fase, não vislumbrou qualquer minorante ou
majorante a ser considerada e, por isso, fixou a pena em 06 (seis) anos e 03 (três)
meses de reclusão e 615 (seiscentos e quinze) dias-multa.

Ao final, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 33, §
4º  da  Lei  n°  11.343/2006,  deixou de  aplicá-lo,  de  modo  que  a  pena  definitiva
resultou  em  a  pena  em 06  (seis)  anos  e  03  (três)  meses  de  reclusão  e  615
(seiscentos e quinze) dias-multa.

e.2) Crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35
da Lei nº 11.343/2006):
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Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 765 (setecentos e sessenta e
cinco) dias-multa. Na segunda fase de fixação da pena, referente às agravantes e
atenuantes, atenuou-a em 01 (um) mês de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, por
conta do(a) acusado(a) ser menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato delituoso
(art.  65,  I  do  CP).  Na  terceira  fase,  não  vislumbrou  qualquer  minorante  ou
majorante a ser considerada e, por isso, fixou a pena em 03 (três) anos e 09 (nove)
meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Ao final, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 33,
§ 4º da Lei n° 11.343/2006, deixou de aplicá-lo, de modo que a pena definitiva
resultou em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 750 (setecentos e
cinquenta) dias-multa. 

e.3) Aplicação das regras do concurso material:

As penas aplicadas aos crimes de Tráfico de Drogas (art. 33,
da Lei n° 11.343/2006), de Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35, da Lei n°
11.343/2006)  foram somadas,  restando  a  pena  definitiva  em  10  (dez)  anos  de
reclusão e 1365 (mil trezentos e sessenta e cinco) dias-multa. 

Foi estabelecido o regime fechado para cumprimento inicial
da pena   (art. 59, III, CP).

F)  PARA  O  ACUSADO  ROBSON  OLIVEIRA  DE
SOUZA:

f.1)  Crime  de  tráfico  de  drogas  (art.  33  da  Lei  nº
11.343/2006):

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 615 (seiscentos e quinze) dias-
multa. Na segunda fase de fixação da pena, referente às agravantes e atenuantes,
atenuou a pena em 03 (três) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa,
por  conta do(a)  acusado(a) ser  menor de  21 (vinte  e um) anos na data  do fato
delituoso (art. 65, I do CP). Na terceira fase, não vislumbrou qualquer minorante ou
majorante a ser considerada e, por isso, fixou a pena em 06 (seis) anos e 03 (três)
meses de reclusão e 615 (seiscentos e quinze) dias-multa.

Ao final, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 33, §
4º  da  Lei  n°  11.343/2006,  deixou  de  aplicá-lo,  de  modo que  a  pena  definitiva
resultou  em  a  pena  em 06  (seis)  anos  e  03  (três)  meses  de  reclusão  e  615
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(seiscentos e quinze) dias-multa.

e.2) Crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35
da Lei nº 11.343/2006):

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 765 (setecentos e sessenta e
cinco) dias-multa. Na segunda fase de fixação da pena, referente às agravantes e
atenuantes, atenuou-a em 01 (um) mês de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, por
conta do(a) acusado(a) ser menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato delituoso
(art.  65,  I  do  CP).  Na  terceira  fase,  não  vislumbrou  qualquer  minorante  ou
majorante a ser considerada e, por isso, fixou a pena em 03 (três) anos e 09 (nove)
meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Ao final, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 33, §
4º  da  Lei  n°  11.343/2006,  deixou de  aplicá-lo,  de  modo  que  a  pena  definitiva
resultou em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 750 (setecentos e
cinquenta) dias-multa. 

d.3)  Crime  de  posse  ilegal  de  arma  de  fogo  de  uso
permitido ((Art. 14, da Lei n° 10.826/2003):

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase de fixação da
pena,  referente às agravantes  e atenuantes,  evidenciam os autos  que existe  uma
circunstância atenuante em favor do acusado, qual seja, por conta do acusado ser
menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato delituoso (art. 65, I do CP), porém,
deixou de aplicá-la por força da Súmula 231 do STJ, que veda que a pena fique
abaixo da pena mínima, que no caso em tela é de 02 (dois) anos de reclusão. Na
terceira fase, não vislumbrou qualquer minorante ou majorante a ser considerada e,
por isso, fixou a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-
multa,  pelo delito praticado. 

b.4) Aplicação das regras do concurso material:

As penas aplicadas aos crimes de Tráfico de Drogas (art. 33,
da Lei n° 11.343/2006), de Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35, da Lei n°
11.343/2006) e de Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (Art. 14, da Lei
n° 10.826/2003) foram somadas, restando a pena definitiva em 12 (doze) anos de
reclusão e 1.375 (mil trezentos e setenta e cinco) dias-multa. 

Foi estabelecido o regime fechado para cumprimento inicial
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da pena   (art. 59, III, CP).

Ante  a  não  permissibilidade  dos  arts.  43  e  seguintes  do
Código Penal, a juíza de primeiro grau deixou de aplicá-las.

Inconformada, a defesa de Waldeiza Azevedo da Silva apelou,
aduzindo  em suas  razões  de  apelo  (fls.  430/438)  que  não  restaram provadas  a
autoria e materialidade delitivas em seu desfavor, e informa que estava residindo na
Cidade de São Paulo, até a data de 07.09.2015, e, tendo sua prisão sido efetuada dez
dias depois, não havia como restar por configurado o crime de associação para o
tráfico, que requer ajuste prévio e duradouro, quando a apelante somente esteve
com os demais envolvidos na data de suas prisões, sendo possível apenas, na pior
das hipóteses, a figura da coautoria. 

Sustenta  que  não  há  provas  de  que  traficava  ou  consumia
drogas,  tendo sido pega numa situação fortuita da qual não era autora, e,  nesse
sentido,  destaca  suas  condições  pessoais  favoráveis.  Requer,  ao  final,  sua
absolvição. 

 Por  sua  vez,  a  defesa  dos  acusados  Robson  Oliveira  de
Souza,  Lucas  Henrique  da  Silva,  Jemilson Bruno Rodrigues  da  Silva,  Maxwell
Barreto de Carvalho e Luana Cristina dos Santos Tavares, em suas razões de apelo
de fls. 466/478, alegam não terem restado demonstradas a autoria e materialidade
dos arts. 33 e 35, da Lei de ri° 11.343/2006, bem como art. 244-B, do ECA, e art.
12,  do  Estatuto  do  Desarmamento,  razão pela  qual,  requerem suas  absolvições.
Subsidiariamente, pela redução das penas aplicadas.

Contrarrazões ofertadas às fls.479/484.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
DESPROVIMENTO do recurso de apelação, interposto por Waldeyza Azevedo da
Silva,  e  pelo  PROVIMENTO PARCIAL do segundo apelo,  apenas  para  que  seja
redimensionada a pena imposta a Lucas Henrique da Silva, reduzindo-a para 10 (dez)
anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.545 (mil quinhentos
e quarenta e cinco) dias-multa.  (fls. 513/527).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL:

Os  apelos  são  tempestivos  e  adequados,  além  de  não
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dependerem de preparo, por trata-se de ação penal pública (TJ/PB Súmula n° 24).
Portanto, conheço dos recursos.

2. DO MÉRITO

2.1. DOS FATOS:

Consta nos autos, que os denunciados foram flagrados em uma
boca de fumo liderada pelo acusado Robson de Oliveira, o “Robinho”, oportunidade
em que foram encontrados25 (vinte e cinco) pinos de cocaína,  28 (vinte e oito)
pedras de crack, 107 (cento e sete) pequenos embrulhos de maconha, 13 (treze)
comprimidos  de  "artane",  01  (uma)  balança  de  precisão,  alguns  sacos  plásticos
comumente utilizados para “embalagem de drogas”; 01 (uma) capa colete preta, R$
273,85  (duzentos  e  setenta  e  três  reais  e  oitenta  e  cinco  centavos)  em  moeda
corrente e um “carregador removível”. A droga apreendida, submetida a exame de
constatação:  25  (vinte  e  cinco)  pinos  plásticos,  com  peso  líquido  de  17,40  g
(dezessete  gramas  vírgula  quarenta  centigramas),  com  resultado  positivo  para
cocaína,  01  (um)  pequeno  embrulho  plástico,  com  peso  líquido  de  1,0  g  (um
grama),  com  resultado  positivo  para  maconha,  107  (cento  e  sete)  pequenas
embalagens  de  papel  de  livro  didático,  com peso  líquido  de  186,93 g  (cento  e
oitenta e seis gramas vírgula noventa e três centigramas), com resultado positivo
para maconha e 28 (vinte e oito) pequenas pedras amareladas, com peso líquido de
2,70  g  (dois  gramas  vírgula  setenta  centigramas),  com  resultado  positivo  para
cocaína, conforme laudos de fls. 42, 43, 44 e 45.  Ressalte-se que no momento de
prisão, a polícia apreendeu a menor Jessica Patrícia da Silva, que se encontrava junto
com os demais acusados no local. 

Todos os acusados foram denunciados como incursos nas penas
dos arts.  33 e 35 da lei  11.343/2006 e  art.  244-B do ECA, sendo que Robson e
Jemilson Bruno ainda foram enquadrados no art. 14 da lei 10.826/2003. 

2.2. DO PLEITO PELA  ABSOLVIÇÃO:

Para  melhor  desenvolvimento  da  apreciação  das  apelações
criminais, faremos uma análise conjunta dos pleitos no que se refere a absolvição
por ausência de provas.

As  pretensões  recursais  consubstanciam-se  nos  moldes  da
contrariedade à sentença proferida pela magistrada singular, pugnando pela absolvição
dos acusados, alegando que os depoimentos dos policiais teriam sido contraditórios,
não havendo provas contundentes para suas condenações.
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No entanto, não há como acolher tais pleitos. Ao contrário do
que  alegam os  referidos  apelantes,  as  provas  coligidas  ao  álbum processual  são
uníssonas no tocante à materialidade e autoria criminosa. Vejamos:

De início, insta dizer que a sentença de fls. 369/416 atendeu ao
teor do art. 381, III, do CPP1, por conter as indicações dos motivos fáticos e jurídicos
que ocasionaram a condenação dos apelantes, perfazendo, assim, o silogismo esperado
(subsunção legal), de forma que não foi prolatada ao vazio do acaso.

O  caso  em  comento  é  de  fácil  deslinde,  não  comportando
maiores delongas quanto à elucidação da autoria e materialidade delitivas em face dos
réus, eis que  o Juiz  a quo prolatou a sentença objurgada  de acordo com os aspectos
fáticos, jurídicos e probatórios discorridos nos autos,  de forma convincente à luz da
legislação  e  da  jurisprudência  vigente,  valendo-se,  primordialmente,  para  o  fim
condenatório,  das  palavras  e  acusações  mútuas  dos  recorrentes,  dos  depoimentos
testemunhais,  além  das  demais  provas  documentais,  deixando  claro,  pois,  que  os
apelantes cometeram os crimes  como lhes foram irrogados na denúncia (fls. 2-5) e no
decreto punitivo (fls. 369/416).

Ora, como é sabido, a interpretação do arcabouço probatório,
para fins de condenação, parte do somatório sistematizado dos elementos angariados
ao longo dos autos, podendo, assim, o juiz se valer, para formar seu convencimento,
dos  que  foram colhidos  tanto  do  inquérito  como da  instrução,  desde  que  todas  as
provas utilizadas, na sentença, tenham sido submetidas ao crivo do contraditório, que
ocorre em Juízo.

Isto é possível porque o nosso sistema de avaliação de provas é
orientado pelo princípio da persuasão racional  do juiz  (ou  do livre  convencimento
motivado) previsto no citado art.  155 do CPP, em que o magistrado da causa pode
fundamentar  sua  decisão  conforme  a  convicção  extraída  do  acervo  probatório.  In
verbis:

CPP – “Art. 155. O juiz formará sua convicção pela
livre apreciação da prova produzida em contraditório
judicial,  não  podendo  fundamentar  sua  decisão
exclusivamente  nos  elementos  informativos  colhidos
na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não
repetíveis ou antecipadas.”

Na  hipótese,  as  provas  estão  entrelaçadas  e  convergem  em

1 Art. 381. A sentença conterá:
[...];
III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão.
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apontar, retilineamente, para os apelantes como autores dos delitos em estudo, pois os
elementos colhidos no inquérito foram confirmados em Juízo, mediante o crivo do
contraditório.

Ao caso, eis a jurisprudência pátria:

“Na  hipótese,  ao  contrário  do  que  fora  alegado  na
impetração,  a  condenação encontra-se  embasada  não
somente em elementos colhidos na fase pré-processual.
Percebe-se referência a provas produzidas no inquérito,
devidamente confirmadas sob o crivo do contraditório
pela  prova  oral  produzida  em  juízo.”  (STJ  –  HC
161.145 – Rel. Min. Og Fernandes – DJE 31/05/2013,
pág. 963)

“Este tribunal sufragou o entendimento no sentido de
que  "não  há  ilegalidade  na  utilização  de  provas
realizadas na fase de inquérito, desde que confirmadas
pelas  produzidas  em  juízo,  sob  o  crivo  do
contraditório."  (HC  160.222/MG,  Rel.  Min.  Vasco
Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS)
incidência do enunciado nº 83 da Súmula desta corte.
[...].” (STJ – AgRg-AREsp 399.892/MG – Relª Minª
Maria Thereza Assis Moura – DJE 11/04/2014)

“[...]  é  sabido  que  as  provas  produzidas  durante  o
inquérito policial devem ser rediscutidas e avaliadas
sob o crivo do contraditório, nos termos do art. 155 do
CPP. 2 - Inexiste nulidade da decisão por basear-se em
provas  inquisitoriais  quando  o  Magistrado  Singular
fundamenta  o  decisum,  indicando  os  elementos
probatórios recolhidos em juízo que formaram o seu
livre convencimento, rejeitando, as teses defensivas.”
(TJMG – APCR 1.0431.09.049451-6/001 – Rel. Des.
Octávio  Augusto  de  Nigris  Boccalini  –  DJEMG
24/01/2017).”

Além do  mais,  a  emérita  magistrada  seguiu  à  risca  a  linha
garantista e fez uso do livre convencimento motivado disposto no art. 155 do CPP
(princípio da persuasão racional do juiz), talhando sua sentença com critérios objetivos
e dentro do ideal de justiça, pois bem sopesou os elementos do processo, consoante o
quadro fático que lhe foi apresentado, formando, assim, o seu juízo de valor, motivo

Apelação Criminal nº 0001377-68.2015.815.0751                                                                                             C.M.B. F. - Relator     15



                      
                         Poder Judiciário

1.               Tribunal de Justiça da Paraíba
2.               Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

pelo qual não há que se falar de absolvição, como pretendido pela defesa. Para tanto,
vejamos a análise de cada crime cometido:

Quanto ao crime do art. 33 da Lei n° 11.343/2006:

Registre-se, inicialmente, que para consumar o tipo penal previsto
no art. 33 da Lei de Drogas, não é necessário que o agente seja preso vendendo drogas,
haja vista que o tipo penal prevê várias condutas que assinalam a prática do tráfico.

O dispositivo do art. 33, portanto, objetiva prevenir e reprimir o
consumo e fornecimento ilícito de drogas, mesmo que gratuitamente, sem autorização
ou  em  desacordo  com  determinação  legal  ou  regulamentar,  considerando  como
conduta  criminosa  a  importação,  fabricação,  venda,  transporte,  guarda,  consumo,
dentre outros,  de substância ou produto entorpecente capaz de causar dependência
física ou psíquica.

Deste modo, em razão do referido delito apresentar um vasto rol
de figuras típicas, é de se observar que a simples adequação da conduta dos acusados a
uma delas,  torna  incontestável  as  condenações  nas  sanções  impostas  nesta  norma
jurídica, notadamente, pela razão de que se trata de crime contra a saúde pública,
envolvendo perigo abstrato, em que a intenção do legislador é conferir a mais ampla
proteção social possível.

Destarte, segundo revela o caderno processual, constata-se que a
materialidade  delitiva  resta  fartamente  comprovada,  diante  do  teor  dos  elementos
informativos de fls. 07/65, com destaque para o Auto de Apreensão de fl. 32, que deu
conta da apreensão da quantia considerável de drogas: 25 (vinte e cinco) pinos de
cocaína, 28 (vinte e oito) pedras de crack, 107 (cento e sete) embrulhos de maconha,
13 (treze)  comprimidos de Artane,  2  (duas)  pistolas  e  munições,  uma balança de
precisão e pequenos sacos plásticos utilizados para o embrulho de droga, além do
Laudo de Eficiência de Disparos de Arma de Fogo de fls. 184/187 e o Laudo de Exame
Químico Toxicológico de fls. 290/292, que atestou tratar-se da droga cocaína, bem
como em razão das provas colhidas em juízo, que confirmaram aqueles amealhados
ainda na esfera policial.

Ademais, no que tange à autoria, não há o que discutir, eis que
resta configurada por meio dos depoimentos dos acusados, bem como das declarações
das testemunhas,  policiais  militares,  colhidas desde a esfera policial  (fls.  08/20) e
ratificadas em juízo (mídia, fls. 270/272).

Destaco  os  depoimentos  das  testemunhas  da  denúncia  que
confirmaram a (s) sua (s) participação (ões) no (s) delito (s) aqui analisado (s), onde o
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acusado Robson Oliveira de Souza atuava como líder do grupo e os acusados Lucas
Henrique da Silva,  Maxwell  Barreto de Carvalho e Jemilson Bruno Rodrigues da
Silva, atuavam como soldados responsáveis pela segurança do grupo e as acusadas
Luana Cristina  dos  Santos  Tavares  e  Waldeyza Azevedo da Silva,  atuavam como
responsáveis  por  atraírem os  compradores  usuários  de  drogas,  bem como,  foram
apreendidos dinheiro trocado e uma balança de precisão. 

Acrescente-se  a  isso  que  o  núcleo  de  inteligência  já  tinha
informações  de  que  a  localidade  da  casa  desse  grupo  era  ponto  de  venda  e
comercialização de drogas, e que a droga apreendida caracterizava mais para venda do
que para consumo próprio (CD/DVD de fls. 270/272 e 304/307). 

E ainda, verifica-se à fl. 307, reportagem da TV Correio em que
alguns dos denunciados dão entrevista a repórteres no exato instante da prisão, os quais
confessaram as práticas delitivas. 

Assim,  a  versão  de  que  as  drogas  estavam  naquele  local
casualmente,  apenas  para  a  realização  de  uma  festa,  desaba  quando  se  assiste  à
reportagem da TV Correio, na qual o acusado Lucas Henrique, informa que os mesmos
são efetivamente traficantes, que são parceiros de crime e que ao chegaram no presídio
exercerão uma ascendência sobre os demais presos. Lucas chega a confessar já ter
participado de homicídios (fl. 307). 

Outrossim, de acordo com os depoimentos dos policiais Cláudio
Vasconcelos, Alissson de Oliveira e Wellington José, o grupo preso era conhecido do
núcleo de Inteligência da Polícia Militar e na véspera de sua prisão, a Polícia recebeu a
informação  de  que  os  mesmos  receberiam uma  certa  quantidade  de  drogas  para
comercializar. 

Segundo os policiais apuraram no momento da prisão, Robson
reconheceu ser o líder do grupo, sendo os demais acusados seus funcionários.  Os
rapazes  seriam  responsáveis  pela  segurança  da  boca,  enquanto  as  moças  se
encarregariam de fazer o transporte das drogas e angariar clientes. 

Quando  ouvido  em  depoimento,  o  policial  Welington  José
afirmou que chegou a  indagar  de  Robson se  ele  não iria  livrar  as  jovens de sua
responsabilidade, ocasião em que este teria dito "deixe elas se torar, pra sentir que aqui
não é fácil. Sentir na pele um pouco de cadeia". 

Segundo informação do policial, os traficantes costumam usar as
jovens para o transporte das drogas, visto que o pouco efetivo feminino da polícia
dificulta a abordagem de mulheres.
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Ressalte-se que uma das armas apreendidas, em poder de Robson
(Pistola Glock), está registrada no sistema da polícia militar, tendo sido tomada de
assalto de um policial militar, conforme dados constantes do processo em anexo. Além
disso, Robson foi preso no momento em que saiu em via pública, portando ilegalmente
a pistola, ocasião em que a polícia o desarmou, iniciando a abordagem e a invasão da
boca de fumo, por sua vez, a outra arma estaria na cintura de Jemilson Bruno, o qual se
encontrava na boca de fumo na função de soldado, fazendo a segurança. 

Informam os policiais que depuseram nos autos, que às jovens
acusadas, cabia a distribuição da droga. Ressalte-se que é sintomático a presença de
uma menor no grupo, o que certamente facilita a disseminação da droga para jovens de
sua faixa etária, abrindo um novo mercado de clientes. 

Por fim, os depoentes relatam que a menor, Jéssica, estava junto
com o grupo, próximo às drogas, e que as informações da inteligência revelam que não
apenas ela, mas as demais jovens, frequentavam o local. 

Para tanto, vejamos os depoimentos dos policiais militares, os
quais declararam o seguinte:

Cláudio Vasconcelos dos Santos, Policial Militar, testemunha,
disse que:

“(...)  participou  da  operação  que  prendeu  os
acusados,  que  o  núcleo  de  inteligência  recebeu
informações de que esse grupo de acusados havia
recebido  uma  certa  quantidade  de  droga,  que
existiam também armas, que fizeram um cerco e ao
amanhecer,  fizeram  a  abordagem  a  um  dos
acusados,  ROBSON  que  estava  saindo  de  sua
residência portando uma arma de fogo, depois ao
entrarem na  casa,  foi  encontrada  outra  arma,  na
posse  de  MAXWELL,  que  o  ROBSON  na
condução até a delegacia, declarou ser o líder dessa
parte  do  grupo,  que  os  outros  são  apenas
funcionários dele que o grupo ainda seria maior e
ai  estariam  apenas  uma  parte  do  grupo,
denominado "OKAIDA", que esse grupo tem um
poderio de fogo muito grande, que a droga estava
organizada em forma de venda, que foi encontrada
uma capa de colete, o que chamou muita atenção,
por  eles  também possuírem uma capa  de  colete,
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mesmo  o  colete  não  sendo  encontrado.  O
ROBSON seria o líder do grupo, os outros rapazes
seriam os soldados responsáveis pela segurança do
grupo  e  as  meninas  seriam  responsáveis  por
atraírem os compradores e usuários, que este grupo
já  é  conhecido  na  cidade  pelos  policiais,  como
principais autores de vários crimes, que inclusive
no dia que foram presos, deram entrevista em TV
local  comentando  aos  presos  que  estavam
chegando e  que  o  comando era  deles,  na  região
onde moram ( beira da linha no bairro do SESI em
Bayeux).

Foram  apreendidos  dinheiro  trocado,  não
lembrando a quantidade e uma balança de precisão,
que o núcleo de inteligência já tinha informações
de que a localidade da casa desse grupo era ponto
de venda e comercialização de drogas. Que na hora
todos disseram que não eram proprietários e não
sabiam  de  quem  era  a  casa  onde  estavam,  que
havia  uma  menor  apreendida,  que  não  lembra  o
nome dela, achando que é Jéssica, que o primeiro a
sair  da  casa,  foi  o  ROBSON,  que  foi  ver  se
identificava o barulho feito fora de sua residência,
que o ROBSON estava com a arma em punho na
hora que saiu de sua residência, que ainda tentou
esboçar uma reação, mas logo parou por ver que
estava em desvantagem de número, que ele mesmo
fez  a  abordagem  no  ROBSON,  que  todas  as
meninas  estavam  dentro  da  residência,  que  no
momento  que  entraram  na  casa  estavam  todos
acordados, que as três meninas ficaram assustadas,
que elas ficaram na sala e alegaram que passaram a
noite toda consumindo drogas”. 

Corroborado  com  as  declarações  supra,  encontram-se  as
declarações dos Policiais Militares Wellington José da Silva e Alisson de Oliveira
Silveira, os quais informaram que:

“(…)  que reconhecia os acusados como as pessoas
que foram presas, que no dia da prisão, o núcleo de
inteligência recebeu informações de que esse grupo
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de acusados havia recebido uma certa quantidade de
droga, que existiam também armas, que fizeram um
cerco e ao amanhecer,  fizeram a abordagem a um
dos acusados, ROBSON, que estava saindo de sua
residência,  portando  uma  arma  de  fogo,  que
abordaram  o  acusado,  não  sabendo  o  porquê  do
mesmo  não  ter  atirado  na  guarnição,  depois  ao
entrarem  na  casa,  foi  encontrada  outra  arma,  na
posse de JEMILSON, que ficou fazendo a custódia
do ROBSON no momento da prisão, que viu a droga
apreendida  em  cima  do  centro  na  sala,  que  o
ROBSON  alegou  que  a  droga  era  dele,  que  ele
assumiu  ser  o  "cabeça"  desse  grupo,  que  quando
fizeram  a  abordagem  ao  ROBSON,  o  mesmo  se
encontrava com a arma em punho, que na hora da
condução  o  ROBSON  falava  sobre  a  prisão,
parabenizou  a  guarnição,  disse  que  os  policiais
trabalharam muito bem, que não precisaram bater em
ninguém,  mas  que  logo,  logo  iria  se  soltar  e  iria
voltar a delinquir novamente”.

“(…)  que reconhecia os acusados como as pessoas
que foram presas, que no dia da prisão, o núcleo de
inteligência recebeu informações de que esse grupo
de acusados havia recebido uma certa quantidade de
droga, que haviam também armas, que fizeram um
cerco e ao amanhecer,  fizeram a abordagem a um
dos acusados, ROBSON, que estava saindo de sua
residência,  portando  uma  arma  de  fogo,  que  foi
abordado,  que  apreenderam  maconha,  cocaína,
crack, comprimidos de “artami”, e 02 (duas) armas.
Que o local é conhecido pela polícia como boca da
beira da linha, que se fosse fazer um organograma, o
ROBSON seria o chefe da organização, os demais
seriam  soldados,  e  as  meninas  responsáveis  pela
venda  e  que,  segundo  lhe  informaram a  segunda
arma  foi  encontrada  com  JEMILSON.  Que  foi
apreendido cerca de R$ 200,00 (duzentos reais) ou
pouco  mais  em  dinheiro,  01  (uma)  balança  de
precisão e que a droga apreendida caracterizava mais
para venda do que para consumo próprio”. 
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 Assim sendo, pelo cotejo dos elementos colacionados aos autos
durante a instrução probatória, induvidosa se apresenta a prática  da figura típica
delineada no art. 33 da Lei nº 11.343/06. 

Quanto ao crime do art. 35 da Lei n° 11.343/2006:

Outrossim,  em  que  pese  a  defesa  dos  denunciados  ter  se
irresignado acerca do crime de associação para o tráfico de drogas, pela leitura dos
autos e dos depoimentos, há que se observar que restou devidamente comprovado com
absoluta segurança o cometimento de mencionado delito, o que impõe, por conta
disso, as condenações impostas.

Para perfazer o crime autônomo de associação para o tráfico
de  drogas,  é  imprescindível  que  haja  um animus associativo,  isto  é,  um ajuste
prévio que  se  torne habitual,  organizado e  duradouro  no sentido  de formar  um
vínculo  associativo  de  fato,  em que  os  envolvidos  andem  juntos,  dividindo  as
tarefas,  os lucros e as despesas da atividade ilícita,  como aconteceu na presente
hipótese,  visto  que  as  provas  dos  autos  dão  conta  que  os  acusados  já  vinham
coligados nessa atividade ilícita há certo tempo.

Ademais,  em  consulta  aos  antecedentes  criminais  dos
envolvidos (fls. 287/289), se constata que todos os acusados, com exceção de Luana
e Waldeyza, tem um considerável currículo de crimes, a maioria relacionados com
tráfico e porte ou posse ilegal de arma de fogo. 

 In  casu,  restam  comprovadas  a  materialidade  e  autoria
delitivas,  pois  o  conjunto  probatório  dos  autos  é  contundente  em atestar  que  os
recorrentes, além de traficarem, associaram-se, dolosamente, com outras pessoas, a
fim de comercializarem drogas, não havendo que se falar em absolvição.

Quanto ao crime do art. 14 da Lei n° 110.826/2003:

Quanto ao delito previsto no art. 14, da Lei n° 10.826/03, o porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido, tem sua materialidade provada pelo Auto de
Prisão em Flagrante de fls. 08/30, Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 32, de 02
(duas) pistolas, sendo 01 (uma) da marca GLOCK, série PYM539, calibre 380 mm,
com 01 (um) carregador removível, com 05 (cinco) munições e 01 (uma) da marca
TAURUS,  série  KRJ75698,  com  01(um)  carregador  removível  com  06  (seis)
munições, mais 01 (um) carregador removível. 

Quanto  a  autoria,  restou  amplamente  provada  que  o  acusado
Robson Oliveira de Souza, confessou a prática do delito, consoante se verifica nos
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depoimentos dados em audiência (CD/DVD de fls. 270/272 e 304/307), ocasião em
que  assumiu  que  estava  na  posse  de  arma  de  fogo  e  que  a  mesma  era  de  sua
propriedade ao afirmar:

 “(…) que cometeu este delito, que se encontrava no
seu quarto na hora em que foi encontrado com essa
arma, que a arma estava em cima do guarda-roupa,
que estava municiada, que era dele, para se defender
de  inimigos,  que  está  preso  por  tráfico,  que  é
usuário  de  droga  (maconha),  que  foi  encontrada
pequena quantidade em cima da estante na cozinha,
que mora sozinho, que no dia, estavam na sua casa,
LUCAS e outro denunciado,  “curtindo”,  tomando
cerveja e fumando maconha, que ganha em média
de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por semana,
e  comprou  a  pistola  que  encontraram  em  sua
residência por R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos
reais), que tinham duas armas dentro de casa que a
outra  arma  era  de  "BRUNO",  que  conheceu  a
LUANA e a WALDEYZA pela internet, através de
redes sociais e que foi a primeira vez que elas foram
a sua casa”. 

Por sua vez, com relação ao réu Jemilson Bruno, embora não
tenha confessado a prática do delito,  apresentou uma versão que não se sustenta
diante  das  provas  colhidas  nos  autos,  onde  destaco  o  Auto  de  Apreensão  e
Apresentação de fls. 32 e os depoimentos das testemunhas da denúncia, Wellington
José  da  Silva  e  Alisson  de  Oliveira  Silveira,  em  juízo,  que  de  forma  clara  e
convincente, confirmaram que o mesmo estava com a arma apreendida no momento
da prisão. 

Assim, não há que se falar em absolvição.

Quanto ao crime do art. 244-B, do ECA:

No que se refere ao crime de corrupção de menor, apesar de
amplamente reconhecido pela magistrada a conduta delitiva praticada por Robson
Oliveira Souza, eis que restou provado que foi ele quem teria recrutado a menor com
a tarefa de, acompanhada das acusadas, Luana e Waldeyza, atraírem os compradores
e usuários de drogas, verifica-se que a mesma deixou de considerá-la no momento da
aplicação das penas.

Apelação Criminal nº 0001377-68.2015.815.0751                                                                                             C.M.B. F. - Relator     22



                      
                         Poder Judiciário

1.               Tribunal de Justiça da Paraíba
2.               Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

No entanto,  nada  se  pode  fazer  nesta  instância  superior  para
inserir a conduta delitiva acima mencionada, uma vez que a sentença condenatória já
transitou em julgado para o órgão ministerial e o recurso é da defesa.

 Assim sendo, não se pode prejudicar o réu, sob pena de violação
do princípio da non reformatio in pejus indireta.

2.3. DO EXAME DAS PENAS APLICADAS:

Argumentam os  apelantes  que  existem falhas  no  capítulo  da
decisão afeto à dosimetria da pena, uma vez que as penas encontram-se exacerbadas,
devendo ser aplicadas no mínimo legal. 

                                Assiste razão parcial ao pleito. Vejamos:

Inicialmente,  cumpre ressaltar  que as  circunstâncias  judiciais
analisadas na primeira fase da fixação da pena não foram todas favoráveis, o que
permite a fixação além do mínimo legal, pois há necessidade de certa exacerbação
para que o quantum reste compatível à ponderação na primeira etapa dosimétrica.

Outro ponto a ser observado, ainda, na fixação da pena base é a
natureza e a quantidade da droga apreendida, tópico que foi devidamente apreciado
pela Magistrada de 1º grau. Dessa forma, como as penas-base foram fixadas acima
do mínimo legal para todos os apelantes, consoante se verifica na sentença de fls.
369-416, inexiste, qualquer alteração a ser efetuada quanto a este ponto.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

4383067  -  PENAL.  HABEAS  CORPUS
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
DOSIMETRIA  DA  PENA.  EXASPERAÇÃO  DA
PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS GENÉRICAS E
PRÓPRIAS  DO  TIPO  PENAL.  ELEMENTOS
INIDÔNEOS.  QUANTIDADE  E  NATUREZA DA
DROGA.  FUNDAMENTOS  VÁLIDOS.
REDIMENSIONAMENTO.  REGIME  PRISIONAL
INTERMEDIÁRIO.  ADEQUADO.
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE  POR  RESTRITIVAS  DE  DIREITO.
FALTA DO  PREENCHIMENTO  DO  REQUISITO
OBJETIVO.  MANIFESTA  ILEGALIDADE
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VERIFICADA.  WRIT  NÃO  CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e
o Supremo Tribunal Federal  pacificaram orientação
no  sentido  de  que  não  cabe  habeas  corpus
substitutivo  do  recurso  legalmente  previsto  para  a
hipótese,  impondo-se  o  não  conhecimento  da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante  ilegalidade  no  ato  judicial  impugnado  a
justificar  a  concessão  da  ordem,  de  ofício.  2.  Nos
termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade
e a natureza da droga apreendida são preponderantes
sobre  as  circunstâncias  estabelecidas  no  art.  59  do
Código Penal e podem justificar a fixação da pena-
base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta
Corte  apenas  quando  demonstrada  flagrante
ilegalidade no quantum aplicado. 3. Hipótese em que
o julgador, à exceção da quantidade e da natureza da
droga,  deixou  de  indicar  elementos  concretos  dos
autos  pelos  quais  entendeu  serem  reprováveis  as
circunstâncias referentes à culpabilidade, os motivos,
as circunstâncias e consequências do delito, tendo se
valido de argumentos genéricos ou próprios do tipo
penal incriminador,  em manifesto desacordo com o
disposto  no  art.  93,  IX,  da  Constituição  Federal.
Precedentes.  4.  Afastada  a  aferição  desfavorável
dessas circunstâncias, e levando-se em conta as penas
mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito
(5 a 15 anos de reclusão),  é  suficiente  e adequada
para a reprovação da conduta, in casu, a majoração
da pena-base em 1 ano e 3 meses de reclusão, com
fundamento  na  quantidade  e  na  natureza  da  droga
apreendida  (179  pedras  de  crack  e  162  buchas  de
maconha). 5. Mantido o quantum da sanção corporal
imposta em patamar superior a 4 anos de reclusão, é
incabível  a  alteração  do  regime  prisional  para  o
aberto, a teor do art. 33, § 2º, "b ", do Código Penal,
assim  como  a  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade  por  restritiva  de  direitos,  pela  falta  do
preenchimento  do  requisito  objetivo  (art.  44,  I,  do
CP). Precedentes.  6.  Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida,  de ofício,  para redimensionar  as
penas-base dos pacientes, ficando a reprimenda final
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em 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 466
dias-multa, para o paciente Thiago Ramalho Bento, e
em  4  anos,  10  meses  e  10  dias  de  reclusão  e
pagamento  de  486  dias-multa,  para  o  paciente
Wanrley Teixeira da Silva, mantido o regime inicial
semiaberto. (STJ; HC 386.066; Proc. 2017/0013149-
7; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE
05/04/2017)”.

“49720430 - APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  PROVA  DOS  AUTOS.
CONDENAÇÃO  RESPALDADA.  DOSIMETRIA.
PENA-BASE.  EXASPERAÇÃO.  QUANTIDADE
DA  DROGA.  CAUSA  DE  DIMINUIÇÃO.
APLICAÇÃO.  PENA  ACESSÓRIA.
REDIMENSIONAMENTO.  REGIME  ABERTO.
SUBSTITUIÇÃO  DA REPRIMENDA PRIVATIVA
DE  LIBERDADE.  PROVIMENTO  PARCIAL DO
RECURSO. Comprovada a materialidade delitiva e a
respectiva  autoria,  a  condenação  pela  prática  do
crime de tráfico ilícito  de  drogas  é  medida que se
impõe,  sobretudo  quando  os  depoimentos
testemunhais se mostram suficientes para ensejar um
édito  condenatório.  A  quantidade  das  drogas,
consistente  em  onze  (11)  buchas  de  maconha,
pesando  ao  todo  doze  gramas  e  três  decigramas
(12,3g),  justifica  a  exasperação da reprimenda,  nos
termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006. Aplica-se
a causa de diminuição da pena prevista no, § 4º, do
artigo 33, da Lei de Drogas no patamar máximo de
dois terços (2/3) quando comprovado ser o acusado
primário,  possuidor  de  bons  antecedentes,  não  se
dedicar  às  atividades  criminosas  e  nem  integrar
organização  criminosa.  A pena  acessória  deve  ser
diminuída para que guarde proporcionalidade com a
reprimenda  privativa  de  liberdade.  Modifica-se  o
regime inicial de cumprimento da pena para o aberto,
substituindo-se a  reprimenda privativa  de liberdade
por duas (2) restritivas de direitos,  a serem fixadas
pelo juízo da execução penal. (TJES; Apl 0018875-
61.2015.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal;  Rel.
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Des. Ney Batista Coutinho; Julg. 29/03/2017; DJES
07/04/2017)

Assim, analisando a dosimetria das penas dispostas na sentença
de fls. 369/416, observa-se que a MM Juíza monocrática atendeu, literalmente, aos
comandos dos arts. 59 e 68 do Código Penal, eis que dimensionou a punição dos
recorrentes de maneira justa e correta.

Todavia,  vejo que a magistrada a quo laborou em equívoco,
quando da aplicação das penas relativas, tão somente, ao apelante Lucas Henrique
da  Silva,  em relação  aos  delitos  previstos  nos  arts.  33  e  35  da  Lei  11.343/06.
Vejamos:

A  Juíza  sentenciante,  diante  da  análise  das  circunstâncias
judiciais do art.  59 do Código Penal,  fixou a pena base em 08 (seis) anos e 09
(meses) de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, para o delito de
Tráfico de Drogas, nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06 e em 05 (cinco) anos e 08
(oito) meses de reclusão e 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa, para a Associação
para o Tráfico, nos termos do art. 35 da Lei 11.343/06. 

Ora, para se chegar a esse quantitativo, levou em consideração
as  circunstâncias  judiciais  que  foram  qualificadas  como  desfavoráveis  ao  réu,
valorando negativamente  para  o crime de tráfico de drogas e associação para  o
tráfico,  em  primeira  fase,  a  conduta  social  e  a  personalidade  do  agente  e  a
quantidade  da  droga,  registrando  que  a  reincidência  foi  preponderante  para
negativar a conduta social e a personalidade, conforme se pode observar no seguinte
trecho da sentença (fls. 389/393):

“(…)  A  culpabilidade,  um  dos  elementos
integrantes  de  todo  e  qualquer  ilícito  penal,  na
hipótese concreta apresenta-se sem peculiaridades
relevantes  que  possam  majorar  a  carga  de
reprovabilidade  já  inserida  no  tipo  abstratamente
considerado.  0  (A)  acusado  (a)  registra
antecedentes criminais (fls. 287/289), porém, deixo
para  analisá-los  em  outra  fase  da  dosimetria.  O
fato de registrar antecedentes demonstram uma
conduta  social  e  uma personalidade  desviada.
Inexistiram motivo para o delito. O contexto fático
não  apresenta  circunstâncias  peculiares  que
autorizem  uma  exasperação  da  pena.  Afora  sua
gravidade  intrínseca,  o  crime  não  trouxe  outras
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consequências  relevantes  que  recomendem  uma
maior  apenação.  Havia  em  poder  do  réu  uma
relativa quantidade de droga, conforme os laudos
químicos  toxicológicos  definitivos,  realizados  no
material  apreendido,  28  (vinte  e  oito)  pequenas
pedras  amareladas,  com  peso  líquido  de  2,70g
(dois  gramas  vírgula  setenta  centigramas),  com
resultado positivo para cocaína (fls. 355), 25 (vinte
e  cinco)  pinos  plásticos  transparentes,  com peso
líquido  de  17,40g  (dezessete  gramas  vírgula
quarenta centigramas), com resultado positivo para
cocaína  (fls.  356),  107  (cento  e  sete)  pequenas
embalagens, com peso liquido de 186,93g (cento e
oitenta  e  seis  gramas  virgula  noventa  e  três
centigramas),  com  resultado  positivo  para  THC
(tetraidrocanabinol), substância de uso proscrito no
Brasil  e  responsável  pelos  principais  efeitos
psicoativos  da  cannabis  sativa  linneu  -  maconha
(fls.  357)  e  01  (um) pequeno embrulho plástico,
com  peso  líquido  de  1,0g  (um  grama),  com
resultado positivo  para  THC (tetraidrocanabinol),
substância de uso proscrito no Brasil e responsável
pelos  principais  efeitos  psicoativos  da  carmabis
sativa  linneu  -  maconha  (fls.  358).  Assim,  a
natureza  das  drogas  apreendidas,  cocaína  e
maconha,  que  atualmente  assolam  a  nossa
sociedade,  exige  um  maior  rigor  no
estabelecimento da sanção penal.

ISTO POSTO, fixo a pena base em 08 (seis) anos e
09 (meses) de reclusão e 875 (oitocentos e setenta
e cinco) dias-multa.  Na segunda fase de fixação
da pena, referente às agravantes e atenuantes,
agravo em 05 (cinco) meses  e  100 (cem) dias-
multa, por conta da reincidência (art. 61, I, do
CP). Na  terceira  fase,  não  vislumbro  qualquer
minorante  ou majorante  a ser  considerada e,  por
isso,  fixo  a  pena  base  em 09  (nove)  anos  e  02
(dois)  meses  de  reclusão  e  975  (novecentos  e
setenta e cinco) dias-multa. Levando-se em conta a
quantidade de droga apreendida, a forma como se
deu  a  sua  apreensão  e  o  fato  do  acusado  ser
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reincidente,  conforme antecedentes criminais (fls.
287/289),  vê-se  que  o(a)  denunciado(a)  não
preenche todos os requisitos estipulados no § 4° do
artigo 33 da Lei n° 11.343/2006. Assim, deixo de
aplicá-lo, tornando a pena definitiva em 09 (nove)
anos  e  02  (dois)  meses  de  reclusão  e  975
(novecentos e setenta e cinco) dias-multa.   . (grifo
nosso).”

Portanto, de forma inconteste, a magistrada primeva aumentou
a  reprimenda  duas  vezes  pelo  mesmo  motivo,  qual  seja,  a  reincidência,
considerando-a na primeira fase, quando da análise das circunstâncias judiciais do
art. 59 do CP, e na segunda fase, como agravante do art. 61, I,  do CP, restando
caracterizado o  bis in idem na aplicação da pena, o que é, totalmente, rechaçado
pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Dito entendimento, que o instituto da reincidência não pode ser
confundido  com  maus  antecedentes,  é  notadamente  pacífico  no  ordenamento
jurídico, sendo vedada sua utilização como justificativa ou motivação para estes,
tratando-se de institutos distintos e de aplicação, também, distinta, no momento da
fixação da pena. 

Nesse sentido, encontra-se a Súmula 241 do Superior Tribunal
de  Justiça,  que  dita:  “A  reincidência  penal  não  pode  ser  considerada  como
circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”.

E ainda a jurisprudência:

“48407333  -  PENAL.  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO  PELO  EMPREGO  DE
ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA.  AVALIAÇÃO  NEGATIVA  DA
PERSONALIDADE.  BIS  IN  IDEM
CARACTERIZADO.  AGRAVANTE  DA
REINCIDÊNCIA  E  ATENUANTE  DA
MENORIDADE  RELATIVA.  PREVALÊNCIA
DA MENORIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O reconhecimento do apelante pela vítima,  na
fase policial quanto em juízo, preso com parte de
seus  pertences;  e  mais  depoimentos
testemunháveis,  são  provas  que  dizem  de  sua
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conduta  delituosa,  sem  margem  de  dúvidas.  2.
Deve  ser  excluída  a  valoração  negativa  da
personalidade  quando  se  tem  como  referência
certidões  criminais  que  já  foram  objeto  de
motivação  negativa  quanto  antecedentes  e
reincidência.  3.  No concurso entre  circunstâncias
atenuantes  e  agravantes,  a  menoridade  relativa
prepondera sobre todas as circunstâncias judiciais
desfavoráveis  ao réu,  inclusive a  reincidência.  4.
Dado  parcial  provimento  para  reduzir  a  pena
privativa  de  liberdade.  (TJDF;  Rec
2010.11.1.005843-0; Ac. 562.633; Segunda Turma
Criminal;  Rel.  Des.  João  Timoteo  De  Oliveira;
DJDFTE 06/02/2012; Pág. 164)” 
  
“50185692 - APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. USO
DE  DOCUMENTO  FALSO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  DOLO
CARACTERIZADO.  FALTA  DE  EXAME
PERICIAL.  PRESCINDIBILIDADE.
AUTODEFESA.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  REINCIDÊNCIA
DUPLA VALORIZAÇÃO. BIS IN IDEM. PENA.
REDUÇÃO.  I  -  Comprovadas  a  autoria,  a
materialidade e o elemento subjetivo do crime de
uso de documento público falso, a condenação, à
falta  de  causas  excludentes  de  ilicitude  ou  de
culpabilidade, é medida que se impõe, mesmo que
não realizada a perícia técnica, máxime quando as
provas constantes dos autos mostram-se suficientes
para comprovar a falsificação. II - Não caracteriza
exercício  de  autodefesa  consagrada  no  art.  5º,
LXIII, da Constituição Federal, mas sim a prática
delitiva tipificada no artigo 304 do CP, a atitude do
acusado  que,  embora  foragido  da  justiça,  ao  ser
abordo  por  policiais,  dirigindo  carro  roubado,
apresenta-lhes  Carteira  Nacional  de  Habilitação
falsificada.  III  -  A  dupla  consideração  dos
antecedentes  do  sentenciado  na  fixação  da  pena
como circunstância  judicial  e  agravante  constitui
bis  in  idem,  dando  azo  a  sua  adequação.  lV  -
Recurso  Parcialmente  Provido.  (TJGO;  ACr
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467952-34.2009.8.09.0051;  Goiânia;  Rel.  Des.
José Lenar de Melo Bandeira; DJGO 16/03/2011;
Pág. 272)”.

Diante da análise supra, a pena do acusado Lucas Henrique da
Silva há de ser reestruturada, o que deve ser feita, de ofício, com base no princípio
da devolução ampla do recurso interposto pela defesa.

Dessa  forma,  por  tudo  o  que  foi  dito  e  fundamentado,
observando a análise das circunstâncias judiciais contidas na sentença quanto ao
crime capitulado no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06, afasto a reincidência como causa
de maus antecedentes, e, em consequência, modifico as penas-base aplicadas:

Para  o  crime  de  tráfico  de  drogas  (art.  33  da  Lei  nº
11.343/2006):

Após análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em
em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Na
segunda fase de fixação da pena, referente às agravantes e atenuantes, agravo em 06
(seis) meses e 100 (cem) dias-multa, por conta da reincidência (art. 61, I, do CP).
Na terceira fase, não vislumbro qualquer minorante ou majorante a ser considerada
e, por isso, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos)
dias-multa.

Ao final, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 33, §
4º da Lei n° 11.343/2006, deixo de aplicá-lo, de modo que a pena definitiva resultou
em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Para o crime de associação para o tráfico de drogas (art.
35 da Lei nº 11.343/2006):

Após análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa. Na
segunda fase de fixação da pena, agravo a pena em 03 (três) meses de reclusão e 50
(cinquenta) dias-multa, por conta da reincidência (art. 61, I,  do CP). Na terceira
fase, não vislumbro qualquer minorante ou majorante a ser considerada e, por isso,
fixo  a  pena  base  em  04  (quatro)  anos  e  06  (seis)  meses  de  reclusão  e  850
(oitocentos e cinquenta) dias-multa. 

Ao final, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 33, §
4º da Lei n° 11.343/2006, deixo de aplicá-lo, de modo que a pena definitiva resultou
em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta)
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dias-multa.

a.3) Aplicação das regras do concurso material:

As  penas  aplicadas  ao  crime  de  tráfico  de  drogas  e  de
associação foram somadas, totalizando em 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e 1. 550 (mil e quinhentos e inquenta) dias-multa, mantendo os demais
termos da sentença.

Ante  todo  o  exposto,  em harmonia  com o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça,  dou  provimento parcial  ao recurso para, mantendo-se a
condenação, diminuir a pena aplicada ao recorrente Lucas Henrique da Silva, em
face do vislumbrado  bis in idem  quanto à reincidência,  em 11 (onze) anos e 06
(seis) meses de reclusão e 1. 550 (um mil e quinhentos e cinquenta) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença. 

É o meu voto. 

Esta decisão serve como ofício de notificação.

Presidi  o  julgamento,  com  voto,  dele  participando,  além  de
mim,  Relator,  os  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  revisor  e
Marcos  William  de  Oliveira  (convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador). Averbou-se suspeito o Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  sessão  a  Exma.  Sra.  Maria  Lurdélia  Diniz  de
Albuquerque Melo, Procuradora 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 João
Pessoa, 01 de março de 2018.

João Pessoa, 05 de março de 2018.
 

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                        Relator
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