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O nível de gravidade do ilícito tipificado no artigo
12 da Lei  n.  6.368/76 se evidencia tão extremo
que o legislador não atribuiu exclusividade a uma
única  conduta  para  a  caracterização  da
traficância, ou seja, "a atividade mercantil/venda";
é  um  agir  que  integra  as  demais  dezessete
condutas  que  autorizam  o  Estado  a  impor
responsabilidade penal por crime de tráfico. Logo,
o simples ato de  “transportar” drogas é suficiente
para  adequar  a  conduta  ao  tipo  penal  definido
como “tráfico ilícito de entorpecente”.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento  do  RE  600.817-RG/MS,  Pleno,  Rel.
Min.  Ricardo  Lewandowski,  realizado  em
7/11/2013,  firmou-se  no  sentido  da
impossibilidade de aplicação retroativa da causa
de diminuição de pena prevista no art. 33 , § 4º ,
da Lei 11.343 /2006 sobre a reprimenda cominada



Apelação Criminal n. 0000930-34.2017.815.0000

com  base  na  Lei  6.368/1976,  sob  pena  de  se
formar uma lex tertia.

Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba  por  unanimidade,  em  NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO,  NOS
TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal  interposta por  Damião Pereira

da Silva face a sentença de fls. 1420/1429, proferida pelo Juízo de Direito da

2ª Vara da comarca de Conceição, que, julgando parcialmente procedente

a pretensão punitiva estatal,  absolveu-o das sanções penais do art. 14 da

Lei n. 6.368/76, com fulcro no art. 386, VII do CPP e, na mesma oportunidade,

condenou-o a uma pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida no

regime inicial fechado, e 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime

capitulado no art. 12 da mesma lei.

Em sede de razões recursais (fls. 1453/1460), o Apelante arguiu a

ausência de provas para a ele imputar a prática delitiva, eis que as alegações

consideradas na sentença ora vergastada estariam dissociadas da realidade

fática provada nos autos, devendo, assim, ser absolvido, à luz do princípio do

in dubio pro reo.

Caso esse não seja o entendimento adotado, pugnou que a pena

seja reformada com a adoção da causa de diminuição insculpida no art. 33, §4º

da  Lei  n.  11.343/06,  fixando  a  sanção  no  mínimo  legal  previsto  na  Lei  n.

6.368/76, qual seja: 03 (três) anos.

Contra-arrazoando (fls. 1461/1464), o Representante do Ministério

Público a quo pugnou pela manutenção in totum da sentença objurgada.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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A douta Procuradoria de Justiça, por intermédio da Procuradoria

Maria Lurdélia Diniz de A. Melo, exarou o parecer de fls. 1478/1482, opinando

pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia em desfavor de Edinaldo Zuza Vieira (art. 12, §1º, II e 14 da Lei n.

6.368/76),  Damião Pereira da Silva (art. 12, §1º, II e 14 da Lei n. 6.368/76),

Rivaldo Ribeiro de Vasconcelos (art. 12, §1º, II c/c 14 e art. 18, II da Lei n.

6.368/76),  Francinaldo  de  Luna  Ramalho  (art.  12,  §1º,  II  e  14  da  Lei  n.

6.368/76),  Manoel Zuza Sobrinho (art. 12, §1º, II  e 14 da Lei n. 6.368/76),

Francisco Cândido dos Santos (art.  12,  §1º,  II  e  14  da Lei  n.  6.368/76),

Luzimar Bido de Moura (art. 12, §1º, II e 14 da Lei n. 6.368/76), Francinaldo

Oliveira (art. 12, §1º, II e 14 da Lei n. 6.368/76), Valter Oliveira (art. 12, §1º, II

e 14 da Lei n. 6.368/76), João Pereira Rocha (art. 12, “caput”, 14 e 18, II da

Lei n. 6.368/76) e  João Bosco de Lacerda (art.  12, “caput” e 14 da Lei n.

6.368/76),  por  terem se  associado  de  maneira  estável  e  duradoura  com a

finalidade de praticarem o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo o

terceiro denunciado (Rivaldo) o líder do narcotráfico da região, proprietário do

sítio  Pontais,  localizado no município  de Ibiara/PB, onde foi  encontrado um

plantio com mais de nove mil pés de maconha.

Processado o  feito  após o término da suspensão do processo

com a constituição de advogado pelo réu Damião Pereira (fl. 1305) veio o Juízo

primevo a  julgar  parcialmente  procedente a  pretensão  punitiva  estatal,

absolvendo-o das sanções penais do art. 14 da Lei n. 6.368/76, com fulcro

no art.  386, VII  do CPP e, na mesma oportunidade, condenando-o a uma

pena de  06  (seis)  anos  de  reclusão,  a  ser  cumprida  no  regime inicial

fechado, e 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no

art. 12 da mesma lei.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Irresignado, o Apelante arguiu a ausência de provas para a ele

imputar a prática delitiva, eis que as alegações consideradas na sentença ora

vergastada  estariam  dissociadas  da  realidade  fática  provada  nos  autos,

devendo, assim, ser absolvido, à luz do princípio do in dubio pro reo.

Caso esse não seja o entendimento adotado, pugnou que a pena

seja reformada com a adoção da causa de diminuição insculpida no art. 33, §4º

da  Lei  n.  11.343/06,  fixando  a  sanção  no  mínimo  legal  previsto  na  Lei  n.

6.368/76, qual seja: 03 (três) anos.

Pois bem. A materialidade restou, perfeitamente, configurada por

intermédio  do  auto  de  apresentação  e  apreensão  de  fl.  11,  do  laudo  de

constatação de fl.  13, das imagens fotográficas de fls. 70/74 e do laudo de

exame químico-toxicológico de fls. 278/278v.

Por  sua  vez,  a  autoria, apesar  da  revelia  do  réu,  se  mostra

comprovada nos autos  por  intermédio  das provas testemunhais produzidas,

especialmente  as  declarações  prestadas,  com  riqueza  de  detalhes,  por

Gilnelândio Bezerra do Nascimento na fase extrajudicial.

A propósito,  perante a autoridade policial,  Gilnelândio Bezerra

do Nascimento, “Landin”, descreveu o dia do fato em lume do seguinte modo:

Que  devido  a  Polícia  se  encontrar  a  procura  do
referido plantio  o CB-PM Rivaldo e seus comparsas
procuraram colher toda a maconha e despachar para
vender;  que  a  maconha  era  colhida  em  sacos
colocada para secar  e em seguida era transportada
por  algumas  pessoas  para  vender;  que  por  várias
vezes o elemento conhecido por Vei veio em veículo
Fiat Uno branco pegar certa quantidade de maconha;
que a maconha apreendida na cidade de Piancó/PB,
no  ônibus  da  Expresso  Guanabara,  em  poder  de
Fabiano Inácio Xavier, pertencia ao CB-PM Rivaldo, e
seus comparsas, tendo sido colhida no referido plantio;
que a maconha foi entregue no município de Ibiara/PB,
a cerca de um quilômetro da cidade por um senhor
conhecido por Dego; que no dia 13.09;2003 (sábado à
noite), o CB-PM Rivaldo entregou sua moto ao senhor
Naldinho  para  transportar  uma  certa  quantidade  de
maconha até ao povoado Barra de Oiti, município de

Gabinete do Des. João Benedito da Silva



Apelação Criminal n. 0000930-34.2017.815.0000

Diamante/PB, onde seria entregue a outro atravessado
que  se  encontrava  esperando  no  local;  que no dia
seguinte,  14.09.2003,  o  declarante  saiu  em  uma
moto conduzida por Dego para pegar a maconha
em  um  Sítio  onde  pegaram  07kg,  retornaram  a
cidade  fazendo  entregar  as  pessoas  de  Damião
Arado  e  Naldinho,  os  quais  se  encontravam  na
moto do CB-PM Rivaldo, em seguida saíram com
destino  a  cidade  de  Diamante/PB,  sendo  que  a
cerca  de  mais  de  01km,  o  CB-PM  Rivaldo
desconfiou  devido  a  PM  está  fazendo  ronda,
retornou a  cidade,  foi  até  a  Delegacia  e  prestou
uma  queixa  dizendo  que  sua  moto  teria  sido
roubada para  que  as  pessoas se  fossem presas
com  a  oto,  o  mesmo  se  livrasse  de  alguma
acusação;  que  em  seguida  foram  a  cidade  de
Diamante/PB,  onde ficaram bebendo em um bar  de
um PM em companhia de alguns policiais e do Coronel
Fonseca,  em  certa  oportunidade,  algumas  pessoas
ligaram para um orelhão ali próximo chamado o CB-
PM Rivaldo, chegando CB-PM Rivaldo atender cerca
de  20  telefonemas  menos  de  vinte  minutos,  em
seguida o CB-PM Rivaldo lhe chamou em companhia
de uma senhora conhecida por Dalvaneide saíram em
uma moto com destino a cidade de Itaporanga/PB; que
na saída da cidade de Diamante/PB, o CB-PM Rivaldo
se encontrava desesperado e nervoso sacando de um
revólver e com a arma em punho ficou lhe ameaçando,
chegando  a  efetuar  três  descargas  do  revólver,
inclusive,  em direção às  casas e  veículos  por  onde
passava, dizendo para o declarante que corresse o
máximo possível, pois a Polícia de Ibiara/PB tinha
apreendido  sua  moto  e  a  maconha  que  estava
sendo transportada […] que o CB-PM Rivaldo disse
ao declarante que tinha no plantio três mil  covas de
maconha, chegando a cerca de 9.000 pés, a qual seria
colhida  e  foram  vendidas  em quantidades  de  95kg,
82kg, 100kg, 88kg, 18kg e 07kg, chegando a vender
cerca de 900kg da droga colhida daquele local,  não
sabendo informar o local onde se encontra o restante
[…] (fls. 22/25) (grifei)

Em Juízo, disse:

Que  conhece  todos  os  acusados  mencionados  na
denúncia;  que  o  depoente  chegou  a  ouvir  uma
conversa de Rivaldo e o Gago (Francisco Cândido dos
Santos); que o depoente trabalhava para Rivaldo em
uma outra propriedade, quando Rivaldo percebeu que
o  mesmo  ouviu  a  conversa,  lhe  convidou  para
trabalhar em um local ganhando R$50,00 por dia; que
o  depoente  tentou  recusar  o  trabalho,  embora  que
Rivaldo tenha ameaçado o mesmo no sentido de que

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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era obrigado a ir  trabalhar no local citado, tendo em
vista de que havia tomado conhecimento da conversa
mantida com Gago; que nesta conversa Rivaldo e o
Gago combinavam para que este levasse a feira para
as  pessoas  que  já  trabalhavam  no  local;  que,  em
seguida, Rivaldo levou o depoente para o plantio de
maconha  que  era  feito  em  06  roças  separadas,  na
propriedade  do  ex-deputado  Tarcísio  Marcelo;  que
todos os denunciados, a exceção de João Pereira
Rocha e João Bosco de Lacerda, trabalhavam no
plantio e no cultivo da maconha; que cabo Rivaldo
e  Veio  eram os  proprietários  do  plantio;  que  os
demais acusados eram responsáveis pelo cultivo
da maconha e era combinado entre todos de que
os últimos após a colheita receberiam a quantia de
R$6.000,00 (seis mil reais); que a maconha chegou a
ser colhida; que Veio era responsável pela retirada da
maconha do sítio, não sabendo o depoente para quem
a mesma era repassada;  que eram cultivados 9.000
pés  de  maconha  pelo  cabo  Rivaldo;  que  Rivaldo
chegou  a  informar  que  o  quilo  da  droga  era
comercializado entre R$260,00 e R$270,00; que João
Bosco de Lacerda não tem nenhum envolvimento com
plantio e comercialização da droga […] que não sabe
quanto  tempo  leva  entre  o  plantio  e  a  colheita  da
maconha; que na época em que foi na casa do cabo
Rocha,  a  maconha  já  tinha  sido  colhida,  há,
aproximadamente, um mês […] que o depoente estava
em  Diamante,  em  companhia  do  cabo  Rivaldo,  no
momento em que a maconha foi apreendida na idade
de Ibiara; que a referida maconha vinha exatamente
do plantio  do cabo Rivaldo;  que a  moto apreendida
naquela oportunidade estava alugada ao cabo Rivaldo
[…] (fls. 333/334)

Na esfera  extrajudicial,  o  Sr.  Emílio  Cordeiro  de  Magalhões,

genro do réu Edinaldo Zuza Vieira, confirmou que estaria ele com a motocicleta

pertencente ao CB-PM Rivaldo e que teria sido apreendido, com ele e Damião,

dois quilos de maconha:

[…] que no dia 14.09.2003, o senhor Naldinho chegou
em  sua  residência  em  uma  moo  CG  125  cinza,
dizendo que tinha pego emprestada com um cara de
Ibiara/PB,  e  iria  entregar  às  7h  da  manhã  do  dia
seguinte, e,  em seguida, saiu com destino ignorado;
que  no  mesmo dia,  já  por  volta  das  16h40,  tomou
conhecimento que a moto tinha sido apreendida com
02kg  de  maconha  na  cidade  de  Ibiara/PB,  e  como
pertencia  ao  CB/PM  Rivaldo,  o  qual  prestou  uma
queixa na Polícia alegando que a referida moto tinha
sido furtada, mas como é de conhecimento de todos, a
moto era emprestada; que tomou conhecimento que

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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seu  genro  Naldinho  e  Damião  Arado  se
encontravam  na  moto  na  cidade  de  Ibiara/PB  e
quando foram abordados pela Polícia, reagiram e
durante  uma  troca  de  tiros  foragiram,
abandonando a moto e os 02kg de maconha; que
não tinha conhecimento que seu genro fazia parte
de algum plantio de maconha. (fl. 27) (grifei).

O Policial Militar  Reginado Jacobino de Souza relatou no auto

de prisão em flagrante o momento da perseguição :

Que no dia 14.09.2003 se encontrava fazendo rondas
nesta cidade de Ibiara/PB,  em companhia de outros
PMs quando o agente Rubinaldo passou um rádio e
pediu para retornar à Delegacia de Polícia para uma
ocorrência; ao chegar nesta Delegacia, encontraram o
CB/PM Rivaldo denunciando que tinha deixado a moto
no dia 13/09/2003 em frente a sua residência e que
alguém  teria  furtado;  após  o  registro  da  queixa,  a
Polícia Militar e 12.9665o Delegado localizara a moto e
ao abordarem os elementos que se encontravam na
moto resistiram e saíram em disparada em vias com
uma caixa na mão; que, durante a perseguição, ouve
vários disparos de arma de fogo para o alto para que
os elementos parassem mas não foi possível, inclusive
durante o cerco os elementos ainda colocaram a moto
por cima dos Policiais e da testemunha; que durante
a perseguição os elementos soltaram a caixa que
se encontrava com cerca de 2kg de maconha,  a
qual foi apreendida; continuando a perseguição os
elementos  trocaram  tiros  com  a  Polícia  e
abandonaram  a  moto  nas  proximidades  do  sítio
Lagoa Seca, e fugiram em continente; que com a
moto  foi  encontrada  uma  carteira  com  a
documentação de Damião Pereira da Silva (Damião
Arado), sendo apreendida e conduzida om a moto
a  esta  Delegacia  de  Polícia; que  ao  retornarem a
esta Delegacia passaram por uma criança que disse
que um dos elementos que se encontrava na moto era
seu tio Ednaldo Zuza Viera que durante as diligências
a Polícia de Conceição/PB prendeu o elemento João
Bosco de Lacerta, e conduziu a esta Delegacia, onde
o elemento disse que quem se encontrava na moto
era Naldinho Zuza Viera e Damião Arado da cidade
de  Diamante/PB,  os  quais  eram  veteranos  no
tráfico de maconha e que possuía cerca de 80kg de
maconha, e que segundo Bosco o elemento Naldinho
era  proprietário  de  grande  quantidade  de  maconha
que se encontrava guardada no galpão na cidade de
Diamante/PB  mas  não  podia  mostrar  o  local  aos
compradores por ter Policiais Militares envolvidos no
meio  e  não  gostava  de  ver  os  atravessadores  que
vendia a maconha […] que tomou conhecimento que a

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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maconha apreendida era para ser entregue na cidade
de Diamante/PB para que Bosco vendesse na cidade
de  Boa  Ventura/PB,  em  vaquejada;  que  a  moto
apreendida  pertencia  ao  CB/PM  Rivaldo  e  que,
segundo o menor, Landin, a maconha apreendida com
a moto era do CB/PM Rivaldo, e de seus sócios, que
tinha sido entregue pelo menor e por um elemento
conhecido por “Dego” nesta cidade de Ibiara/PB,
aos  elementos  Naldinho  e  Damião  Arado  para
transportar até a cidade de Diamante/PB, onde o
CB/PM  Rivaldo  estava  esperando;  que  o  menor
disse  ao  Delegado  que  o  CB/Pm  Rivaldo  tinha
emprestado a moto a Naldinho para fazer o transporte
da droga, como era de costume, e como na saída da
cidade de Ibiara/PB, por volta das 14:00 horas, tinha
visto o movimento dos policiais, tinha retornado a esta
Delegacia  e  tinha  prestado  uma  ocorrência  como  a
moto  tinha  sido  furtada  temendo  ser  a  moto
apreendida  pelos  policiais  se  encontravam  fazendo
rondas; que o menor disse que quando se encontrava
na cidade de Diamante/PB, o CB/PM Rivaldo recebeu
cerca  de  20  telefonemas  em  um  orelhão  e,  em
seguida, chamou o menor e foi com destino a cidade
de Itaporanga/PB, tendo o CB/PM durante a viagem
dito  ao  menor  que  “a  casa  tinha  caído”  e  que  se
acontecesse  algo,  fugisse  para  o  sítio  […]  que  o
menor  disse  que  o  CB/PM  Rivaldo  possuía  um
plantio  de  maconha  no  sítio  Riachão  deste
município de Ibiara/PB, e que toda maconha vinha
daquele plantio, e que os sócios de CB/PM Rivaldo
eram:  Naldinho,  Vei,  Manoel  Zuza  e  Gago.  As
pessoas  que  vendiam  a  maconha  eram:  Damião
Arado,  Fabiano  Inácio  Xavier  e  Bosco  de  João
Fanco; que ao chegarem no local em companhia
do menor encontraram cerca de três mil covas de
maconha e segundo o menor cada cova tinha sido
plantado três pés de maconha, chegando a ter 9
mil  pés de maconha que já tinha sido colhida,  e
que  pertencia  ao  CB/PM Rivaldo,  sedo  o  plantio
irrigado  com  umas  mangueiras  que  se
encontravam no sítio do CB/PM Rivaldo, e que o
menor disse que já tinha carregado vários sacos
de adubo na moto do CB/PM Rivaldo para adubar o
plantio; que o menor, ainda, disse que toda maconha
apreendida era do plantio, inclusive a apreendida no
ônibus  da  Expresso  Guanabara,  na  cidade  de
Piancó/PB, em poder de Fabiano Xavier Inácio, que foi
18kg […] (fls. 29/31).

Sob o crivo do contraditório, explanou:

[…] que o depoente estava de serviço como policial
militar  e  na  companhia  do  sgt.  Clarindo  e  tomou

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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conhecimento de Cabo Rivaldo havia prestado queixa
de uma moto de sua propriedade havia sido furtada;
que,  em  seguida,  presenciou  a  viatura  policial
perseguindo  dois  elementos;  que  não  foram
apreendidos  os  elementos,  embora  tenha  sido
apreendida  uma  moto  e  uma  caixa  contendo  uma
quantidade de maconha; que a moto apreendida era a
mesma que o cabo Rivaldo afirmava ter sido furtada
naquele dia; que ao retornar da diligência e chegar na
delegacia João Bosco de Lacerda já havia sido preso;
que Bosco já havia afirmado que comprava a droga
em  quantidade  na  cidade  de  Diamante  e,
posteriormente,  comercializava  nas  festividades,  a
exemplo  de vaquejada;  que  não  sabe  se nesse  dia
estava  havendo  alguma  vaquejada;  que,  logo  em
seguida,  iria  haver  vaquejada  em  Ibiara;  que  o
depoente não sabe informar se a droga apreendida ia
ser entregue a João Bosco […] (fl. 337)

O  agente  policial  Aldi  Nunes  de  Freitas relatou  na  fase

inquisitorial:

[…] ao retornarem a Delegacia tomaram conhecimento
que  o  CB/PM  Rivaldo  se  encontrava  prestado  uma
ocorrência  de um furto de uma moto,  alegando que
tinha chegado em sua residência no dia 13/09/2003, e
deixado  a  moto  em  vias  públicas  com  a  chave  no
quadro a qual tinha sido furtada, mas que não sabia a
hora em que tinha desaparecido a referida;  que em
seguida  saiu  com  o  Delegado  para  chegar  uns
documentos  na  Prefeitura  quando  perceberam  a
presença da moto com dois elementos e uma caixa,
saindo seguindo  a  moto  até  a  ponte  de  saída para
Conceição/PB, tendo os elementos retornado com a
moto e ao se aproximarem da Igreja local, o Delegado
ligou  a  cirene  da  VTR  para  que  os  elementos
encostassem a moto,  tendo os elementos saído em
fuga, tendo a testemunha disparado dois disparos de
advertência, mesmo assim os elementos continuaram
em fuga, tendo feito um cerco em vias públicas com
outros policiais militares, onde os elementos jogaram a
moto  por  cima  dos  demais  PMs,  onde  os  policiais
efetuaram  vários  disparos  para  o  alto  por  se
encontrarem em vias  públicas,  saindo  os  elementos
em disparada,  tendo  cerca de  02km após  jogado  a
caixa no chão e saindo na moto […] com a moto foi
encontrada a carteira de um dos elementos que foi
identificado como sendo Damião Pereira da Silva
(Damião Arado) e ao pegarem a caixa, encontraram
alguma quantidade de maconha, chegando a pesar
1,2kg, e ao retornarem a esta cidade passaram por
uma criança que disse que um dos elementos que
se  encontrava  na  moto  era  seu  tio  Naldinho
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(Ednaldo  Zuza  Vieira)  […]  o  menor  Gilderlândio
Bezerra  do  Nascimento  (Landin)  o  qual  era  braço
direito do CB/PM Rivaldo, tendo o menor dito que a
moto não tinha sido furtada e, sim, emprestada pelo
CB/PM Rivaldo ao elemento conhecido por Naldinho
(Edinaldo  Zuza  Viera)  para  fazer  o  transporte  da
maconha  até  a  cidade  de  Diamante/PB,  onde  seria
entregue ao senhor Bosco para vender na vaquejada
em  Boa  Ventura/PB;  que  segundo  o  menor,  a
maconha tinha sido entregue pelo elemento conhecido
por Dego e por sua pessoa nesta cidade de Ibiara/PB;
que  o  menor  em  companhia  de  Dego  tinha  se
deslocado até o sítio nesta cidade de Ibiara/PB, onde
pegaram  07kg  de  maconha  e  passaram  para
Naldinho e Damião Arado para transportar a cidade
de Diamante/PB, sendo a maconha de propriedade
de Dego, CB/PM Rivaldo, Naldinho, Damião Arado,
Manoel Zuza, Gago, Vei (Luzimar Bido de Moura) e
o plantio ficava no sítio Riachão neste município
de  Ibiara/PB,  de  propriedade  do  Prefeito  de
Belém/PM,  Tarcísio  Teles,  mas  que,  no  local,  já
tinha sido colhido cerca de 900kg de maconha e
distribuída  no  Vale  e  para  a  cidade  de  João
Pessoa/PB  e  Campina  Grande/PB […]  que  em
companhia  desta  autoridade  e  demais  policiais
militares e civis foram ao sítio Riachão neste município
de Ibiara/PB em cumprimento a mandado de busca e
apreensão, tendo localizado o plantio em uma gruta,
onde tinha sido colhida toda maconha, as, no local, foi
encontrado  cerca  de  três  mil  covas  com  talões  de
maconha  cortados,  e  cinco  barracas  para  fazer
comidas e dormir no local para fazer a manutenção do
plantio; que segundo o menor, a maconha tinha sido
colhida  após  a  Polícia  do  GOE  de  Cajazeiras/PB,
passarem no local,  e  CB/PM Rivaldo e  seus sócios
Naldinho,  Vei,  Manoel  Zuza,  Gago,  temendo  os
policiais encontrarem a maconha,  cortaram antes do
tempo e começaram a distribuir  em todo o vale […]
que no dia da apreensão da maconha, após algumas
diligências,  localizaram  o  elemento  João  Bosco  de
Lacerda, que vinha da cidade de Diamante/PB,  onde
esperava pela maconha para vender na vaquejada
de Boa Ventura/PB, e conduzimos a esta DP onde
o mesmo disse que os elementos da moto eram
Damião  Arada  e  Naldinho  Zuza  Vieira,  os  quais
eram  veteranos  na  venda  de  maconha  e  que,
segundo  Naldinho,  existia  cerca  de  80kg  de
maconha,  guardado  em  galpões  na  cidade  de
Diamante/PB […]  que  o  menor  confessou  ao
elemento  Naldinho  para  fazer  o  transporte  da
maconha;  que tomou conhecimento  que a  maconha
era transportada em sacos e guardada em locais neste
município,  próximo  à  cidade,  e  à  noite  retirada  por
pessoas contratadas, como Fabiano, Damião Arado e
Bosco de João Franco […]  (fls. 32/33v)
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Tais  fatos  foram  ratificados  pelos  Policiais  Militares  Sefara

Galdino  da  Silva (fls.  29/29v),  Egilson  Clarindo  de  Souza (fls.  36/37)

Washington Ferreira de Lima (fls. 38/39) e Emiliano Mendes (fls. 42/42v) na

fase extrajudicial. 

Em sede judicial, o agente policial Egilson Clarindo de Souza

afirmou:

[…] que o depoente estava de serviço como policial
militar  quando  ouviu  alguns  disparos,  em  seguida,
presenciou  a  viatura  policial  perseguindo  dois
elementos; que não foram apreendidos os elementos,
embora tenha sido apreendida uma moto e uma caixa
contendo  uma  quantidade  de  maconha;  que,
aproximadamente,  30 minutos  antes  de acontecer  o
fato, Rivaldo esteve na Delegacia e afirmou que havia
sido  furtado  uma  moto  de  sua  propriedade;  que
segundo o menor, a moto estava alugada a Rivaldo;
que ao retornar da diligência e chegar na delegacia,
João  Bosco  de  Lacerda  já  havia  sido  preso;  que
Bosco já havia afirmado que iria pegar a maconha
com Naldinho e Damião, que só poderia ir até um
rio porque não se permitia que o mesmo passasse
do referido local; que Bosco não chegou a afirmar se
a  droga  era  para  comercializar  ou  para  seu  próprio
consumo;  que,  segundo  Bosco,  costumava  comprar
maconha  de quilo,  chegando a  pagar  até  R$350,00
[…]  que  algum  tempo  o  menor  confessou  seu
envolvimento no plantio da maconha, tendo inclusive
levado os policiais ao local do plantio; que no local do
plantio, estavam apenas parte do caule que já havia
sido  colhido;  que  o  menor  chegou  a  afirmar  que  a
plantação  pertencia  a  cabo  Rivaldo  e  Dego  era  o
responsável pela mesma […] que bosco não chegou
a  a  afirmar  de  onde  vinha  a  droga  adquirida  a
Naldinho e Damião;  que Naldinho ou Damião havia
afirmado a Bosco que havia um policial envolvido no
tráfico da droga e que tal motivo o mesmo não poderia
passar  do rio,  como se falou anteriormente  […]  (fls.
335/336) (grifei).

Na  mesma  esfera,  o  policial  militar  Aldy  Nunes  de  Freitas

relatou:

[…]  que  a  referida  droga  era  conduzida  por
Edinaldo  (Naldinho)  e  Damião  Arado;  que  os
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referidos  acusados  foram  abordados  pela  polícia  e
após  perseguição  jogaram  a  maconha,  bem  como
chegaram a cair da moto e adentraram no mato; que a
moto  estava  locada  ao  Cabo  Rivaldo;  que  o  Cabo
Rivaldo chegou a prestar queixa uns 05 minutos antes
da perseguição,  que a moto havia sido furtada;  que
João Bosco de Lacerda foi preso suspeito de ter ido
receber a droga na cidade de Diamante […] (fl. 339)

O corréu João Bosco de Lacerda disse em sede policial:

[…] que  o  interrogado  disse  aos  policiais  que
conhecia  os  elementos  que  se  encontravam  na
moto sendo Damião Pereira da Silva, vulgo Damião
Arado,  e  Edinaldo  Zuza  Vieira,  conhecido  por
Naldinho; que afirma o interrogado que há cerca de
15  dias  esteve  na  cidade  de  Diamante/PB, onde
esteve mantendo contato com Naldinho e Damião
Arado, tendo na ocasião comprado um pacotinho
de maconha para seu consumo, tendo Naldinho e
Damião  dito  que  se  encontrava  com  100kg  de
maconha armazenados em depósitos em um sítio
de sua propriedade na cidade de Diamante/PB; que
o interrogado perguntou a Naldinho como o mesmo
conseguia tanta maconha, tendo Naldinho respondido
que era produto colhido de uma roça após um rio na
cidade  de  Diamante/PB,  sendo  de  sua  propriedade,
Damião  Arado,  e  de  um  ex-Policial  Militar  que  foi
expulso  da  Polícia,  oportunidade  em  que  pediu  a
Naldinho  que  mostrasse  onde  ficava  o  sítio,  tendo
Naldinho respondido que não era possível  porque o
ex-Policial era procurado pela Justiça e não permitia a
presença de pessoas estranhas naquele local […] (fls.
43/44)

Dalvaneide Geralda de Moura, apesar de afirmar desconhecer o

envolvimento  do  CB/PB  Rivaldo  com  o  tráfico  ilícito  de  entorpecentes,

confirmou na fase policial que:

[…]  no dia 14/09/2003,  na parte da tarde,  o CB/PM
Rivaldo mandou um rapaz lhe buscar em uma moto
para irem até a cidade de Diamante/PB onde ficaram
bebendo em um bar; em certo momento, uma pessoa
disse que tinha sido apreendida uma moto cor prata,
Titan,  com  uma  caixa  de  maconha,  na  cidade  de
Ibiara/PB,  e  que  os  suspeitos  eram  da  cidade  de
Diamante/PB, conhecidos por Naldinho, em seguida, o
CB/PM Rivaldo mandou que a declarante ligasse para
um mototaxi, não tendo conseguido, o CB/PM Rivaldo
chamou um rapaz conhecido por Landin e saíram em
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uma moto com destino a cidade de Itaporanga/PB, e
durante  a  viagem  o  CB/PM  Rivaldo  efetuou  três
disparos  de  revólver  na  estrada;  ao  chegarem  na
cidade de Itaporanga/PB, o CB/PM Rivaldo mandou o
rapaz Landin embora e ficou com a declarante, tendo
dormido e no outro dia saído para trabalhar na 3ª CIA
em Itaporanga/PB […] (fl. 62).

A testemunha  Denis  Robson Santos  de  Souza  confirmou  ter

alugado a motocicleta apreendida ao CB/PM Rivaldo:

Que  trabalha  alugando  motos  nesta  cidade  de
Itaporanga/PB,  sendo  que  possui  07  motos  para
aluguel; que no dia 06 de agosto de 2003, alugou uma
moto  CG  125  tita,  cor  prata,  placa  MOL 9369/PB,
chassi 9C2JC30101R110112, de sua propriedade, mas
em  nome  de  Orlando  Berto  da  Silva,  ao  CB/PM
Rivaldo  Ribeiro  Vasconcelos,  lotado  na  3ª  Cia.  em
Itaporanga/PB,  tendo o CB/PM Rivaldo lhe  pagando
pelo  aluguel  de  30  dias  um  cheque  no  valor  de
R$280,00 (duzentos e oitenta reais); que no momento
em que foi alugar a moto ligou para a 3ª Cia. nesta
cidade e alguém lhe confirmou que o CB/PM Rivaldo
realmente trabalhava nesta 3ª CIA; que, no dia 17 de
setembro de 2003, tomou conhecimento que sua moto
tinha  sido  apreendida  na  cidade  de  Ibiara/PB,
abandonada  durante  uma  perseguição  da  polícia  a
dois elementos que se encontravam portando drogas
(maconha)  […]  que  ao  alugar  a  moto  ao  CB/Pm
Rivaldo não saber se o mesmo iria usar para traficar
maconha,  e  o  mesmo  não  informou  o  que  iria
transportar […] (fl. 64/64v).

Em sede judicial, descreveu:

Que chegou a locar a moto a cabo Rivaldo; que tomou
conhecimento de que a moto chegou a ser apreendida
em Ibiara transportando maconha; que não sabe quem
conduzia  a moto  no momento  da apreensão;  que a
moto estava locada a Rivaldo a mais de trinta dias;
que  ouviu  comentários  que  a  droga  pertencia  a
Rivaldo […] (fl. 340).

Comprovando  o  alegado  por  dita  testemunha,  vê-se  os

documentos anexados às fls. 65/68. 
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Os  denunciados  não  foram  encontrados  para  interrogatório

extrajudicial, eis que foragidos da Justiça, motivo pelo qual foi realizado o auto

de qualificação indireta às fls. 49/57.

Por  sua  vez,  o  réu  Josivaldo  Miguel  de  Oliveira,  em  seu

interrogatório  na  esfera  judicial  (fls.  368/370)  negou  a  autoria  delitiva,  bem

como conhecer o ora apelante, Damião Arado.

Os réus  Josivaldo Miguel de Oliveira e  Francinaldo de Luna

Ramalho foram condenados,  cada  um,  a  uma  pena  de  08  (oito)  anos  de

reclusão (fls. 538/546) na ação penal n. 0152003000154-7, sendo, em seguida,

dado provimento parcial ao apelo oferecido por Francinaldo tão somente para

reconhecer o regime como inicialmente fechado (fls. 683/689).

Já o réu João Bosco de Lacerda foi absolvido, na 2ª Instância,

nos  moldes  do  art.  386,  III  do  CPP,  como  se  observa  no  acórdão  de  fls.

639/644.  Mesmo destino teve os réus  Luzimar Bidô de Moura e  Ednaldo

Zuza Vieira na ação penal n. 015.2003.000155-7 (vide fls. 1145/1151).

Mostra-se importante sublinhar o seguinte trecho da sentença que

absolveu o réu Ednaldo Zuza Vieira:

Quanto  ao denunciado Edinaldo Zuza Vieira,  consta
dos  depoimentos  testemunhai  que  o  mesmo  foi
perseguido por policiais militares e, durante a fuga, o
denunciado Damião Pereira da Silva,  que estava na
garupa de sua motocicleta, jogou uma caixa contendo
maconha.
No seu interrogatório judicial,  o denunciado Edinaldo
Zuza Vieira negou a participação no crime, afirmando
que  deu  apenas  uma  carona  ao  acusado  Damião
Pereira da Silva. […] (fl. 1149).

Especificamente quanto ao réu  Damião Pereira da Silva – ora

Recorrente – o processo e o prazo prescricional se encontravam suspensos até

que o citado acusado constituiu advogado nos autos (fls. 1299/1300), sendo

determinada sua intimação para apresentação de defesa preliminar (fl. 1305).
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No entanto, conforme certidão de fl. 1363, não foi ele encontrado

para responder a acusação (f. 1353v) e em sua defesa preliminar, apresentada

por advogado constituído (fls. 1372/1373), não foram arroladas testemunhas,

motivo pelo qual  não foi  realizada nova audiência de instrução,  eis  que as

testemunhas arroladas pela acusação já tinham sido ouvidas em sede de prova

antecipada (fls. 333/340).

Aprazada audiência de interrogatório (fl. 1391), consta no termo:

Tendo em  vista  a  certidão  de  fl.  1.401,  em que  foi
certificado  pelo  Oficial  de  Justiça  da  comarca  de
Itaporanga,  que  o  réu  não  reside  no  endereço
constante nos autos, bem como sua genitora não sabe
precisar o seu paradeiro, aplico, no presente caso, o
disposto no artigo 367 do CPP, e passo para a fase de
alegações finais […]. (fl. 1402).

Ante todo o exposto,  mesmo diante da revelia  do réu,  nota-se

estar configurada a ação, irrefutavelmente por ele praticada, de “transportar”

material entorpecente – no caso 1,2kg de maconha – o que se amolda a um

dos núcleos insertos no artigo 12 da Lei n. 6.368/76 (antiga Lei de Drogas).

 Nesse tocante, o nível de gravidade do ilícito tipificado no artigo

supramencionado  se  evidencia  tão  extremo  que  o  legislador  não  atribuiu

exclusividade a uma única conduta para a caracterização da traficância,  ou

seja, "a atividade mercantil/venda" é um agir que integra as demais dezessete

condutas que autorizam o Estado a impor responsabilidade penal por crime de

tráfico. Logo, o simples ato de “transportar” drogas é suficiente para adequar a

conduta ao tipo penal definido como “tráfico ilícito de entorpecente”.

Deve, assim, ser a condenação do réu mantida por todos os seus

termos.

No que concerne à dosimetria, transcrevo-a:

Quanto à culpabilidade, considero sua conduta como
reprovável, foi normal à espécie, não ultrapassando os
limites  do  tipo;  quanto  aos  antecedentes,  eles  são
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bons,  consoante  certidão  de  antecedentes  carreada
aos autos; o motivo do crime é norma à espécie; suas
circunstâncias  também  extrapolaram  o  normal  para
essa espécie delitiva uma vez que a atividade envolvia
toda  a  cidade  de  Ibiara;  suas  consequências  foram
ínsitas  ao delito  de tráfico  de drogas;  quanto  a sua
conduta social e sua personalidade não as valoro por
inexistir nos autos informações suficientes; não há que
se falar  em comportamento da vítima nessa espécie
de delito; quanto à natureza e a quantidade da droga
encontrada  foi  altíssima  quantidade  (1,2kg  de
maconha).
Come efeito,  cabe consignar  que a ponderação das
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não
é  uma  operação  matemática,  em  que  se  dá  pesos
absolutos  a  cada  uma delas,  a  serem extraídas  de
cálculo  matemático  levando-se  em  conta  as  penas
máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo
agente, mas, sim, um exercício de discricionariedade
vinculada, podendo-se afirmar o mesmo no tocante às
circunstâncias  legais,  pois  não há como estabelecer
frações  ou  dar  valores  específicos  para  efetuar  os
aumentos ou diminuições delas decorrentes, a míngua
da  existência  de  critérios  legais  nesse  sentido,
exigindo-se,  apenas,  em  ambas  as  fases,  a  devida
motivação.
Assim  sendo,  sopesadas  as  circunstâncias  em
questão, atento às preponderantes do artigo 42 da
Lei n. 11.343/06, fixo-lhe a pena-base em 06 (seis)
anos  de  reclusão,  quantum  suficiente  para  a
prevenção e reprovação do crime, bem como para
a recuperação do agente.
Sem atenuante e agravantes. Igualmente sem causa
de aumento ou de diminuição, a qual torno definitiva
em 06 (seis) anos de reclusão.
Na hipótese,  a lei  comina a reprimenda privativa de
liberdade  cumulada  com  a  pena  pecuniária.
Estabeleço,  considerados  os  mesmos  parâmetros  e
fases  utilizados  alhures,  a  pena  pecuniária,
definitivamente,  em 200  (duzentos)  dias-multa,  valor
unitário  de  1/30  (um  trinta  avos)  do  salário-mínimo
vigente à época dos fatos (art. 49, §1º) do CP. Tudo
atendendo às condições econômicas do réu (art. 60 do
CP0, relatadas nos autos. (fls.)

Pleiteia  o Apelante, especificamente, a aplicação do benefício

insculpido no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06. Entretanto, em hipótese de

crime cometido na vigência da Lei n. 6.368/76, à luz do princípio unitário, não

se admite a combinação dos dispositivos deste diploma com o benefício de

diminuição de pena trazido pela Lei n. 11.343/06, visto que tal procedimento
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equivaleria  a  produção  de  uma terceira  lei,  violando,  assim,  o  princípio  da

reserva legal. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO  DE  DROGAS.  DOSIMETRIA.
COMBINAÇÃO  DE  LEIS.  APLICAÇÃO  DA  CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
§ 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343 /2006 SOBRE A PENA
APLICADA  COM  BASE  NA  LEI  6.368  /1976.
IMPOSSIBILIDADE.  LEX  TERTIA.  INCIDÊNCIA  DA
CAUSA DE  DIMINUIÇÃO  EM  PATAMAR  INFERIOR
AO  MÁXIMO  PREVISTO  PELO  TRIBUNAL
ESTADUAL.  APLICAÇÃO  INTEGRAL DA LEI  MAIS
FAVORÁVEL AO RÉU. ORDEM DENEGADA. 1. O art.
5º,  XL da  Carta  Magna  (a  lei  penal  não  retroagirá,
salvo para beneficiar o réu) é de incerta aplicação aos
casos em que a lei posterior é mais benéfica ao réu
em  alguns  aspectos  e  prejudicial  em  outros,
sustentando  a  doutrina  majoritária  que,  em  tais
hipóteses,  deve  aplicar-se  uma  ou  outra  lei,
integralmente,  em  bloco,  sem  que  possam
combinar-se  os  aspectos  mais  favoráveis  delas,
mercê  de  proibir-se  a  denominada  lex  tertia  ou
princípio  de  combinação (CALDERÓN,  Guillermo
Oliver.  Retroactividad  e  irretroactividad  de  las  leyes
penales. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 2007. p.
56-61;  MANZINI,  Vicenzo.  Trattato  di  Diritto  Penale
Italiano. 4ª ed. Torino: UTET, 1981. p. 391; CEREZO
MIR,  José.  Curso  de  derecho  penal  español.  Parte
general.  T.  I.  6ª  ed.  Madrid:  Tecnos,  2004.  p.  234;
MUÑOZ  CONDE,  Francisco  e  GARCÍA  ARÁN,
Mercedes.  Derecho  penal.  Parte  general.  6ª  ed.
Valencia:  Tirant  lo  Blanch,  2004.  p.  146;  e
MANTOVANI,  Fernando.  Diritto  penale.  Parte
generale. 3ª ed. Padova: CEDAM, 1992. p. 123). 2.  A
jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  no
julgamento do RE 600.817-RG/MS, Pleno, Rel. Min.
Ricardo  Lewandowski,  realizado  em  7/11/2013,
firmou-se  no  sentido  da  impossibilidade  de
aplicação  retroativa  da  causa  de  diminuição  de
pena prevista  no art.  33,  §4º  da Lei  11.343 /2006
sobre  a  reprimenda  cominada  com  base  na  Lei
6.368 /1976, sob pena de se formar uma lex tertia
[…] (STF. HC 119067/PR. Relator: Min. Luiz Fux. Data
do  julgamento:  11  de  março  de  2014.  Data  da
publicação: 02/04/2014)

Conclui-se,  assim,  que  a  decisão  encontra-se  amplamente

fundamentada, lastreada no conteúdo probatório, tendo a pena sido dosada de

modo  correto,  observando-se  o  critério  trifásico  estipulado  no  artigo  68  do

Diploma Penal e respeitando o artigo 93, IX da Constituição Federal, sendo
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perfeitamente justa e suficiente, ante a manifesta gravidade do ocorrido e as

circunstâncias judiciais consideradas.

Forte em tais razões,  nego provimento ao apelo,  mantendo a

sentença objurgada em todos os seus termos. 

É como voto.

         Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   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 Márcio Murilo

da Cunha Ramos. Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes

Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado da  Paraíba,  aos  05

(cinco) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR
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