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- Não prospera a adução de nulidade do feito por terem sido as
interceptações telefônicas determinadas por autoridade judicial
incompetente, quando autorizadas estas pelo juízo processante
da causa.



-  A jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  pacificou  o
entendimento  no  sentido  de  não  haver  necessidade  de
degravação  integral  dos  diálogos  captados  por  interceptação
telefônica.

— “(...) Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que "a
superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a
análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia,
isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi
viabilizado  em  sua  plenitude  durante  a  instrução  criminal"
(AgRg  no  AREsp  537.770/SP,  Rel.  Ministro  ROGERIO
SCHIETTI  CRUZ,  Sexta  Turma,  julgado  em  4/8/2015,  DJe
18/08/2015).  4.  Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no
AREsp 628.671/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA,  QUINTA TURMA,  julgado  em 27/10/2015,  DJe
04/11/2015)

- É descabido o pleito de absolvição pelo crime de tráfico de
entorpecentes  e  associação  para  o  tráfico  quando  o  conjunto
probatório constante dos autos aponta, clara e suficientemente,
no sentido de serem os réus os autores dos crimes denunciados.

- Verificada  a  exacerbação  da  pena-base,  à  vista  das
circunstâncias judiciais negativas consideradas pelo juízo a quo,
impõe-se a sua redução.

- Provada a existência de tráfico interestadual, impõe-se manter
a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Tóxicos.

- Não é cabível a incidência da causa de diminuição do § 4º do
art.  33  da  Lei  nº  11.343/06  (tráfico  privilegiado)  quando  o
contexto probatório aponta no sentido de que os apelantes se
dedicavam à atividade criminosa.

- A mera alegação de insuficiência de recursos não é apta para o
acolhimento do pedido de redução da pena de multa aplicada.

 VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  estes autos acima
identificados. 

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em acolher a questão de ordem para retificar a
ata de julgamento anterior, fazendo constar: deu-se provimento parcial aos apelos
para reduzir a pena de MARCONI para 16 anos e 8 meses de reclusão e 2.041 dias-
multa, e a da ré ELANE para 13 anos, 05 meses de reclusão e 1.764 dias-multa, nos
termos do voto do relator,  em desarmonia com o parecer.  Espeçam-se guias de
execução provisória.

RELATÓRIO



Perante  a  Vara  de  Entorpecentes  da  Comarca  de  Campina
Grande,  o  Ministério  Público  ofereceu denúncia  contra  Emmanuelle  Guedes  Pereira
Máximo Feliciano, Felipe Feliciano Pereira, Fábio Júnior Oliveira Barbosa, Marcondes
Lira de Sousa, Marconi Edson Barbosa, Elane Brandão Barbosa, Jean Albuquerque de
Sousa, Joseane Vieira da Silva, Odair José Vieira da Silva, Jacqueline Cláudio Moura,
Elton John Fernandes Andrade, Umberto Alves de Araújo, Edinalva de Souza Pereira,
Ana Maria Alves da Silva, Joarlan Isaías de Sousa, Cássia Roberta Mateus, Wanderson
da Silva Barreto, Leandro Balbino da Silva, Dayvid Emmanuel Santos, Antônio Carlos
Silva Santos, Josinaldo de Araújo Amaro, Everton Antunes de Jesus, Hélder Guimarães
Ramos, Alex Barros de Medeiros, Josimar Paz Rocha, Joseilton da Costa Luna, João
Paulo Azevedo do Nascimento, Clodoaldo Antônio Felipe, Joselaine Gomes Lourenço,
Romenik  Hélio  Idalino  Aparecido  dos  Santos  e  Márcio  Maciel  dos  Santos,
incursionando-os nos arts. 33, caput, 35 e 40, V, da Lei nº 11.343/2006.

Consta  da  exordial  acusatória,  que  “o grupo  criminoso
comandado  por  Marconi  Edson  Barbosa  (conhecido  como  Marcone  Doido),  em
conjunto com sua esposa Elane Brandão Barbosa (conhecida como Lane), tem como
base o tráfico de drogas no bairro José Pinheiro,  nesta cidade,  além de realizar a
mercancia  de  entorpecentes  no  interior  do  presídio  em  que  aquele  se  encontra
custodiado, por meio do auxílio de sua esposa.

Este grupo adquire as substâncias entorpecentes em consórcio
com o núcleo criminoso de ‘Emmanuele’ (Grupo 01), sendo, inclusive, o destinatário de
parte da remessa de pasta base de cocaína apreendida no município de Perdões/MG e
de cocaína apreendida nesta cidade, fatos estes mencionados anteriormente.

Vale destacar que durante a investigação policial constatou-se a
atuação  estável  e  permanente  deste  grupo  no  comércio  de  drogas,  bem  como  o
fornecimento de entorpecentes ao denunciado Felipe Feliciano Pereira no interior do
presídio.

Ainda, verificou-se, em relação ao referido Núcleo Criminoso, a
existência  de  outro  fornecedor  do  grupo,  o  traficante  conhecido  por  WALAS,  sem
maiores dados até o momento.

Além  disso,  verificou-se  que  este  grupo  criminoso
recebe/fornece drogas para o grupo da acusada ‘Emmanuele’.”

Às  fls.  892/893,  foi  determinado  o  desmembrado  do  feito,
alcançando o processo em epígrafe apenas o 2º núcleo, relacionado aos denunciados
Marconi Edson Barbosa e Elane Brandão Barbosa.

 
O Magistrado Edivan Rodrigues Alexandre, em sentença de fls.

976/981,  condenou  os  acusados  Marcone  Edson Barbosa  e  Elane  Brandão  Barbosa
pelos  crimes descritos na denúncia,  respectivamente,  a  uma  pena de 19 (dezenove)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.041 (dois mil e quarenta e um)
dias-multa,  à  razão  de  1/30  do  salário  mínimo  vigente  à  época  do  fato;  e  de  16
(dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.107
(dois mil cento e sete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época
do fato. Denegou, ainda, aos réus condenados o direito de recorrerem em liberdade. 



Contra  tal  sentença  foi  interposta  Apelação  pelos  acusados
condenados,  alegando a defesa,  preliminarmente:  a)  nulidade absoluta,  por serem as
interceptações telefônicas, no caso, ilegais, já que determinadas por autoridade judicial
incompetente, em razão da apuração do delito fora de sua jurisdição, bem como por não
haver,  nos  autos,  transcrição  das  conversas,  apenas  um  resumo  desta,  feito  pela
autoridade  policial;  b)  nulidade  por  inépcia  da  denúncia,  ante  a  não  descrição  da
conduta individualizada de cada réu. No mérito, aduz a defesa, em síntese, insuficiência
de provas para a condenação, devendo se aplicar o in dubio pro reo; que não há áudio
ou degravação de conversas dos apelantes que comprovem a prática de crime de tráfico;
que não foram encontradas drogas com os réus; que não há prova efetiva da aquisição
ou fornecimento/comercialização  de  drogas  por  parte  dos  recorrentes,  não  havendo,
sequer,  o  delito  tentado;  que  não  há  prova  do  vínculo  associativo,  nem do  tráfico
interestadual,  para  incidir  a  causa  de  aumento;  que,  ainda  que  os  apelantes  fossem
destinatários da droga, não houve prática da infração, pois esta foi interrompida nos atos
preparatórios; que não se sabe em qual figura típica incidiram os réus; que não há prova
de que os réus são os proprietários dos celulares e dos chips, ou seja, de que foram eles
que utilizaram os celulares interceptados, pois não foi feita perícia de voz, sendo o ônus
da  prova  do  Ministério  Público.  Sustenta,  ainda,  nulidade  da  pena,  por  ofensa  ao
princípio  da  individualização,  inobservância  ao  critério  trifásico  e  falta  de
fundamentação quanto à fixação da pena-base acima do mínimo. Reclama, ainda, que
houve bis in idem, pois a natureza e quantidade da droga foram valoradas na primeira e,
também, na terceira fase, para se negar a incidência do tráfico privilegiado. Pede, assim,
a  redução  da  pena-base;  a  aplicação  do  §  4º  do  art.  33  da  Lei  nº  11.343/06;  o
afastamento da majorante do art.  40, V, da Lei de Tóxicos; e a redução da pena de
multa,  ante  as parcas condições financeiras dos apelantes,  bem como para deixá-las
proporcionais à pena privativa de liberdade. Por fim, postula a aplicação da detração
penal (fls. 1.123/1.159 e 1.161/1.198).

Contrarrazões apresentadas  às fls. 1.200/1.205, pugnando pela
manutenção da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer  de fls. 1.208/1.238, de
lavra  do ilustre  Procurador  de Justiça Francisco Sagres Macedo Vieira,  opinou pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.
VOTO:

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

De início,  sustenta a defesa nulidade no feito, sob a alegação
genérica de terem sido as interceptações telefônicas relacionadas ao caso determinadas
por autoridade judicial incompetente. 

Dos  autos,  contudo,  infere-se,  conforme  retratado  pelo
Magistrado a quo em sua sentença, que as interceptações telefônicas foram autorizadas
pelo Juízo da Vara de Entorpecentes da Comarca de Campina Grande, ou seja, pelo
juízo processante da causa, não havendo que se falar na nulidade apontada.

Por outro lado, quanto a não transcrição integral dos diálogos
contidos nas interceptações telefônicas, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
pacificou o entendimento no sentido de não haver necessidade de degravação integral



dos diálogos captados pela interceptação telefônica, mormente quando, como no caso
em  apreço,  foi  conferido  à  defesa  amplo  acesso  às  mídias  respectivas,  as  quais
continham a íntegra das conversas interceptadas. Nesse sentido, destaco:

DENÚNCIA  CONTRA  DEPUTADO  FEDERAL  POR  CRIME  DE
CORRUPÇÃO  ELEITORAL.  ALEGAÇÃO  DE  CARÊNCIA  DA
TRANSCRIÇÃO  INTEGRAL  DAS  INTERCEPTAÇÕES
TELEFÔNICAS REALIZADAS: AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
FALTA  DE  CORRELAÇÃO  ENTRE  OS  FATOS  NARRADOS  NA
INICIAL E  OS  ELEMENTOS  CONFIGURADORES  DO  TIPO  DO
ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL: DENÚNCIA REJEITADA. 1. O
Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de transcrição integral
dos  diálogos  gravados  durante  quebra  de  sigilo  telefônico,  rejeitando
alegação de cerceamento  de defesa pela não transcrição  de partes  da
interceptação  irrelevantes  para  o  embasamento  da  denúncia.
Precedentes. 2.  Juntada  aos  autos,  no  que  interessa  ao  embasamento  da
denúncia, da transcrição das conversas telefônicas interceptadas; menção na
denúncia aos trechos que motivariam a imputação dos fatos ao Denunciado.
3. Ausência de subsunção dos fatos narrados na inicial ao tipo do art. 299 do
Código  Eleitoral.  Carência  na  denúncia  dos  elementos  do  tipo  penal
imputado o Denunciado.  Rejeição  da  denúncia.  4.  Denúncia  rejeitada  por
atipicidade dos fatos descritos. Improcedência da ação penal (art. 386, inc.
III,  do  Código  de  Processo  Penal).  (STF,  Inq  3693,  Relator(a):  Min.
CÁRMEN  LÚCIA,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  10/04/2014,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) – g.n.  

E ainda:

Agravo  regimental  no  recurso  ordinário  em  habeas  corpus.  2.  Tráfico  e
associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação. 3. Alegação
de que a interceptação telefônica teria ocorrido em período não abrangido por
decisão judicial. Writ não instruído com as peças necessárias à apreciação do
pedido.  4.  Prescindibilidade  da  transcrição  integral  das  conversas
interceptadas, sendo suficiente o registro dos trechos utilizados para o
embasamento  da  denúncia.  Precedentes  do  STF. 5.  Sucessivas
prorrogações da interceptação necessárias  e  motivadas.  Desnecessidade da
degravação ser feita por peritos oficiais, ante a ausência de previsão legal
nesse sentido. 6. Tese de ofensa ao art. 279, II, do Código de Processo Penal
e à Súmula 361/STF. Supressão de instância: matérias não examinadas pelas
instâncias  antecedentes.  7.  Indeferimento  devidamente  fundamentado  de
diligência  requerida  pela  defesa.  8.  Ausência  de  argumentos  capazes  de
infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF,  RHC 125239 AgR,  Relator(a):  Min.  GILMAR MENDES,  Segunda
Turma,  julgado  em  15/12/2015,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-023
DIVULG 05-02-2016 PUBLIC 10-02-2016) – g.n.

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
trilha o mesmo caminho, conforme precedente abaixo transcrito: 

PROCESSUAL PENAL.  FURTO  QUALIFICADO  E  QUADRILHA.
DEPOIMENTOS COLHIDOS POR MEIO DIGITAL. DEGRAVAÇÃO.
DESNECESSIDADE.  ART.  405  DO  CPP.  INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.  PEDIDO  DE  TRANSCRIÇÃO  INTEGRAL  DOS
DIÁLOGOS.  INDEFERIMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DA MÍDIA.
SUFICIÊNCIA. ART. 563 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. No campo da nulidade no processo penal,
vigora o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual, o reconhecimento
de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do Código de
Processo Penal). 2. O art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal estabelece
que "no caso de registro audiovisual, será encaminhado às partes cópia do
registro original, sem necessidade de transcrição". Dessa forma, basta que o



acesso à mídia eletrônica seja franqueado às partes, o que ocorreu na espécie.
3.  O Supremo Tribunal Federal decidiu ser prescindível  a transcrição
integral  dos  diálogos  colhidos  por  meio  de  interceptação  telefônica
(Tribunal  Pleno,  Inq 3693,  Relatora  Min.  Cármen Lúcia,  julgado em
10/04/2014). No caso, foram disponibilizadas às partes cópia integral das
interceptações  telefônicas,  o  que  afasta  o  apontado  constrangimento
ilegal. 4.  Recurso  ordinário  em  habeas  corpus  improvido.  (STJ,  RHC
44.393/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 23/02/2016) – g.n.

Por  fim,  vale  ressaltar  que,  em matéria  de  nulidade,  como é
sabido, vigora o consagrado princípio  pas de nullité sans grief, de modo que só será
decretada nulidade se houver prejuízo para a parte interessada, o que, no caso, não foi
demonstrado pela defesa. 

Assim, impõe-se a rejeição da preliminar em epígrafe.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA 

Sustentam os apelantes que a peça acusatória é inepta, por não
descrever, de forma individualizada, a conduta de cada réu. 

Os argumentos defensivos,  contudo, não possuem fôlego para
prosperar, pois a exordial preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, tornando
possível, no caso, o exercício do contraditório e da ampla defesa, já que perfeitamente
compreensível a acusação.

Saliente-se,  noutro turno, que estamos diante de um crime de
autoria coletiva, de modo que a narrativa detalhada das condutas criminosas imputadas
aos  réus  não  seria  sequer  necessária,  bastando  uma  delimitação  dos  fatos  para  o
exercício da ampla defesa. 

Outrossim, como é cediço, após o decreto condenatório, resta
superada a arguição de inépcia da inicial de acusação, nos termos da jurisprudência
sedimentada do STJ:

PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA
DA DENÚNCIA.  NÃO OCORRÊNCIA.  SENTENÇA CONDENATÓRIA
PROFERIDA. ALEGAÇÃO PREJUDICADA.
1. O Ministério Público, ao oferecer a denúncia, especificou a participação
dos  recorridos  no  crime  de  tráfico  de  drogas,  apontando  circunstâncias
concretas que dariam azo à inauguração do processo penal, demonstrando a
denúncia  o  nexo  entre  as  condutas  dos  recorridos  e  a  prática  tida  por
delituosa, a qual se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito na exordial.
2.  Nos termos  da  jurisprudência desta Corte  Superior  de  Justiça,  "não há
como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta
delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a
narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça
acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de
Processo  Penal"  (RHC  46.570/SP,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 12/12/2014).
3.  Ademais,  o  entendimento  do  STJ  é  no  sentido  de  que  "a
superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise
do pretendido  reconhecimento  de  inépcia  da  denúncia,  isso  porque  o
exercício  do  contraditório  e  da  ampla  defesa  foi  viabilizado  em  sua
plenitude durante a instrução criminal" (AgRg no AREsp 537.770/SP,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
4/8/2015, DJe 18/08/2015).



4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no  AREsp 628.671/SC,  Rel.  Ministro  REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015)

PENAL.  PROCESSUAL PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO
DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL.
NÃO CABIMENTO. ARTS. 12 E 14 DA LEI 6.368/76. MATERIALIDADE
CONSTATADA.  TRÁFICO  SEM  AQUISIÇÃO  DE  DROGAS.
MODALIDADE ADQUIRIR  E TRANSPORTAR.  DESCLASSIFICAÇÃO
PARA CRIME TENTADO. REVOLVIMENTO DE PROVA. INÉPCIA DA
DENÚNCIA.  ARGUIÇÃO APÓS SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
4.  A alegação  de  inépcia  da  denúncia  resta  preclusa  após  a  sentença
condenatória. Precedentes desta Corte.
5. Habeas corpus não conhecido.
(HC  212.528/SC,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA  TURMA,
julgado em 01/09/2015, DJe 23/09/2015)

PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
ESPECIAL.  ATENTADO  VIOLENTO  AO  PUDOR.  INÉPCIA  DA
DENÚNCIA.  PRECLUSÃO.  DESNECESSIDADE  DE  INDICAÇÃO
PRECISA DA DATA.
1. O recorrente alegou a inépcia da denúncia apenas em sede de apelação.
Ocorre que esta Corte tem posicionamento jurisprudencial no sentido de
que  com  a  superveniência  de  sentença  condenatória  fica  preclusa  a
alegação  de  inépcia  da  denúncia  (AgRg  no  REsp  n.  1.325.081/SC,
Ministro Moura Ribeiro, Quinta Turma, DJe 21/2/2014).
2. A ausência de detalhamento de elementos tido por acidentais, tais como
dados  temporais  e  o  'locus  delicti',  não  macula  de  inepta  a  denúncia,
mormente em delitos de natureza sexual (RHC n. 48.631/RS, Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe 28/11/2014).
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1342236/RS, Rel.  Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 15/09/2015)

Assim, rejeito a preliminar apresentada.

DO MÉRITO

Compulsando  os  autos,  verifica-se que, a despeito da
inconformação dos apelantes, há nos autos provas cabais e suficientes a evidenciarem a
autoria delitiva dos crimes a que foram condenados os réus Marconi Edson Barbosa e
Elane Brandão Barbosa.

Narram os autos que os crimes em questão foram descobertos
por meio da “Operação Borborema II”, deflagrada pela polícia federal, a qual apurou,
em minuciosa investigação, com o uso de interceptações telefônicas autorizadas pela
Justiça,  a  atividade  delitiva  de  nove  núcleos  criminosos,  formados  pelas  pessoas
contidas  na  denúncia  oferecida  pelo  Ministério  Público,  relacionada  ao  tráfico
interestadual de drogas.

Consta  do  caderno  processual,  ainda,  que  a  organização
criminosa era responsável por carregamentos de grandes quantidades de drogas, vindos
de outros estados da federação, sendo, alguns deles interceptados pela polícia federal, na
rota traçada pelos traficantes para levar a droga para a cidade de Campina Grande, com
apreensão de cerca de 44Kg de cocaína.



A atuação dos ora apelantes, em relação aos fatos apurados, era,
em suma, de adquirir substâncias entorpecentes em consórcio com o núcleo criminoso
de  ‘Emmanuele’  (Grupo  01),  de  forma  estável  e  permanente,  para  fornecê-las,
basicamente, no bairro José Pinheiro, na cidade de Campina Grande.

É o que se infere dos depoimentos constantes do processo em
epígrafe.

Com efeito, a testemunha Bruno Rodrigues de Santos, delegado
da polícia federal, em juízo, na mídia de fl. 949, asseverou:
 

“inicialmente, a investigação começou em face da atuação do grupo de
Emmanuelle,  Felipe  e  Fábio  Junior;  eles,  juntamente  com  o  segundo
grupo, através de Marcone e Lane, negociam a aquisição de drogas em
outro  estado  da  federação;  iniciando  a  investigação,  só  se  consegue
identificar esses acordos, essas negociações; em face da negociação de
Emmanuelle, Felipe Feliciano e do próprio Marconi doido e de Lane, foi
identificado que Fábio júnior voltaria pra Campina Grande, trazendo 25
Kg de substância entorpecente; foi mantida uma barreira, porém, nesse
trajeto, houve atuação da PRF em outro estado da federação, que logrou
êxito  em apreender  a  droga  que  era  objeto  dos  autos  da  investigação,
depois denominada operação Borborema, e que era negociado através de
conversas  telefônicas  do  grupo  de  Marconi  doido/Lane  e  capitaneado
por  Emmanuelle,  Felipe  e  Fábio  Júnior;  a  primeira  oportunidade  de
apreensão foi feita pela PRF e a segunda remessa foi flagrado o próprio
Fábio  Júnior  trazendo  essa  droga  que,  prioritariamente,  viria  para
Emmanuelle,  mas,  conforme  os  elementos  produzidos  na  própria
interceptação, parte seria destinada a Marconi doido; a gente conseguiu
apreender a droga negociada entre esse grupo; tem outras situações em
que Emmanuelle e Marconi doido trocam ou solicitam droga um para o
outro a fim de atender os seus fornecedores; a relação entre os dois era
bem  próxima,  havia  estabilidade  e  permanência  na  relação  entre
Marconi/Elane e Emmanuelle e os demais; o fluxo normal era Felipe e
Emmanuelle  trazendo  a  droga  e  fornecendo,  num  consórcio,  em  uma
quantidade um pouco menor para Marconi, mas, eventualmente, quando
Marconi ainda estava na posse de droga, ele também auxiliava, fornecia,
vendia para a própria Emmanuelle distribuir para seus clientes; Lane e
Marconi  comercializavam,  diretamente,  para  consumidor  final  e,
também,  distribuía  para  traficantes  menores,  no  bairro  Zé  Pinheiro,
bocas de fumo; a base principal do grupo de Emmanuelle também era no
Zé Pinheiro,  mas também ia para outros locais; viu-se na investigação
que era comum os grupos se socorrerem entre si, por isso o tráfico não
se  limitava  ao  bairro  de  Zé Pinheiro (...)  que duas remessas  de  droga
destinadas a Marconi e Elane foram apreendidas, uma no Centro Oeste e
outra ingressando em Campina Grande; não conseguiram apreender toda
a  quantidade  de  droga  que  era  negociada  e  chegava  nas  mãos  de
Marconi  e  Elena;  uma  parte  da  droga  de  outras  negociações  foram,
efetivamente,  realizadas  e  chegaram  ao  seu  destino  final,  não  só  a
Marconi, como também a seus clientes; tem negociações entre Marconi
e  Emmanuelle  e  se  falava  sobre  droga,  sem  dúvida  nenhuma,  e,
eventualmente, utilizando-se de uma linguagem codificada; que Lena e
Marconi praticavam o fornecimento e aquisição de drogas do grupo de
Emmanuelle,  tanto  dessas  duas  remessas  que  efetivamente  chegaram,
bem como,  posteriormente,  os  diálogos de  fornecimento de drogas,  as
quais  não  foi  possível  a  apreensão  por  parte  da  polícia  (...)  eles
traficavam basicamente  maconha e cocaína;  tanto Marconi  quanto sua
esposa  Elane  fazia  esse  tipo  de  tráfico,  juntamente  com  o  grupo  de
Emmanuelle e Felipe”



A  testemunha  Lídio  Meira  de  Melo  Filho,  agente  da  polícia
federal, em juízo, conforme mídia de fl. 949, disse:

“a investigação se iniciou no núcleo de Emmanuelle e  Felipe,  só que se
verificou  que  um  dos  traficantes  campinenses  para  quem  Emmanuelle
distribuía essa droga era o Marcone; a partir daí começou o monitoramento
de Marconi; na verdade os contatos se iniciaram com a esposa de Marconi,
a Elane, e os dois foram monitorados e a gente verificou que realmente eles
estavam traficando, inclusive a droga que foi apreendida em Minas Gerais
viria para Marcone e Lane, já estava acertado; o contato de Elane e Marconi
com  o  grupo  de  Emmanuelle  era  frequente;  quando  faltava  droga  de
Emmanuelle,  ele pegava de outro; quando precisava de droga, ele ligava
para  Emmanuelle;  comandam  o  bairro  do  Zé  Pinheiro;  as  ligações
deixavam claro que elas  se encontravam, chegaram a ir  na casa uma da
outra; tratavam por telefone sobre o tráfico de drogas; que às vezes Elane
usava a palavra ‘roupa’ para disfarçar, quando falava com traficante; tem
ligações de Emmanuelle e Marconi sobre cobrança específica de droga; o
esposo  de  Emmanuelle  pegou droga com Marcone,  estava  devendo,  e  o
Marconi  pressionando  para  receber  pagamento  (...)  Elane  ligava  para
Emmanuelle e falava em “roupas”, mas Emmanuelle não vende roupas, e
sim droga; são traficantes há muitos anos; quase semanalmente recebiam
denúncias dizendo que Marconi e Lane estavam traficando”

Ora,  pelos  testemunhos  supracitados,  infere-se  que  a  tese
defensiva de ausência de provas para condenação não merece, de fato, prosperar, pois,
ao revés do alegado, as provas testemunhais e circunstâncias em que ocorreram os fatos
são indiscutíveis na demonstração do cometimento de crime de tráfico de entorpecentes
e de associação para o tráfico de drogas por parte dos apelantes.

 
Por outro lado, a atuação destes, ao que se vê, não se limitou,

como pretende fazer crer a defesa, em suas razões recursais, às duas remessas de drogas
apreendidas  pela  polícia  e  a  ele  destinadas,  mas  também,  a  outras
aquisições/fornecimentos de substâncias entorpecentes que, de fato, segundo as provas
colhidas,  chegaram  às  suas  mãos,  isto  é,  passaram  por  eles,  mormente  porque  os
recorrentes atuavam de maneira estável e permanente com outros denunciados. 

Em  todas  essas  situações,  ficou  caracterizada  a  conduta  de
adquirir/fornecer drogas, inclusive, naquelas em que houve a apreensão do entorpecente
por parte da polícia, porquanto se destinava, sem dúvida, aos réus do presente feito.

Ademais,  como  é  cediço,  para  a  configuração  do  crime  em
questão não se exige o flagrante da aquisição e/ou fornecimento de droga por parte do
agente  infrator.  Em  outras  palavras,  é  irrelevante o  fato  de  não terem os citados
acusados  sido flagrados  fornecendo  substância  entorpecente  a terceiro  ou  portando,
pessoalmente, droga, mormente porque a jurisprudência predominante é no sentido de
que, para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes, não é, necessariamente,
exigível a prática de atos de comércio, mesmo porque o delito, por sua própria natureza,
é cometido na clandestinidade.

Por oportuno, quanto à  alegação de que a autoria  não estaria
comprovada, em virtude de não ter sido feita perícia de voz nos áudios decorrentes das
interceptações  telefônicas  (para  demonstração  de  que  seriam  os  recorrentes  os
interlocutores), convém registrar não ser esta necessária, nos termos da jurisprudência
do  STJ,  ainda  mais  quando  –  como aconteceu  no  caso  em apreço  –  a  defesa  não
estabelece, anteriormente, dúvida a esse respeito, requerendo, por conseguinte, o exame
mencionado. Vejamos:



“(...)
10.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL  DE  MÁRCIO  APARECIDO
MAITO E CRISTIANE SIMONE DOS SANTOS.  PENAL.  TRÁFICO E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
TRANSCRIÇÃO  INTEGRAL.  PERÍCIA DE  VOZ.  DESNECESSIDADE.
PRECLUSÃO.  FALTA  DE  INTERESSE.  PENA-BASE.  MAJORAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA.  CONTINUIDADE  DELITIVA.
PRESENÇA.  REQUISITOS  OBJETIVOS  E  SUBJETIVOS.
VERIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.
10.1.  É desnecessária  a  transcrição  integral  das  interceptações  telefônicas,
segundo os fundamentos explicitados na apreciação do recurso especial de
Luiz Zanatta, em que se aduziu idêntica tese.
10.2.  Esta Corte Superior entende desnecessária a realização de perícia
de voz  nas  interceptações,  salvo  quando houver dúvida plausível  que
justifique  a  medida,  o  que  não  ocorreu  no  caso  concreto.  Conforme
consta  do  julgado  recorrido,  em  nenhum  momento  a  defesa  dos
agravantes questionou a autenticidade dos diálogos interceptados ou, em
primeiro grau,  postulou a realização da perícia de voz,  não havendo,
portanto, interesse a amparar a alegação de nulidade.
(...)
11. Conclusão: 11.1. Recursos especiais de Carlos Arias Cabral, Edson Egar
Cabral Garcia, Márcio Eder Cabral Garcia e Maria Luiza de Sá conhecidos
parcialmente e, nessa extensão, negado-lhes provimento.
11.2. Agravos de Jair Eichelberger, Luiz Zanatta, Eliseu dos Santos, Márcio
Aparecido Maito e Cristiane Simone dos Santos conhecidos para conhecer
parcialmente dos recursos especiais e, nessa extensão, negar-lhes provimento;
11.3. Conhecido o agravo de Julian Cesar Calonga Montiel, Vagner Venâncio
da  Silva,  Gilberto  Donizetti  Silvério,  Davalos  Benitez  Porfírio,  Rodrigo
Amaral dos Santos, Elvio Arias Cabral e Arcenio Arias Davalos para: 11.3.1)
conhecer  parcialmente  do  recurso  especial  e,  nessa  extensão,  negar-lhe
provimento, em relação ao agravante Vagner Venâncio da Silva;
11.3.2) não conhecer do recurso especial no tocante aos demais agravantes;
11.4. Agravo de Anizio Grimardi Morette conhecido para não conhecer do
recurso  especial.”  (STJ  –  REsp  1501855/PR,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 30/05/2017)

Sendo  assim,  considerando  o conjunto de provas e indícios
desfavoráveis aos apelantes, recolhidos ao longo da instrução e não desconstituídos pela
defesa, e a fragilidade das explicações destes, observa-se que a condenação era mesmo a
medida que se impunha, conduzindo ao não acolhimento do pleito absolutório.

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA 

1) Da pena do réu Marconi Edson Barbosa 

1.1) Art. 33 da Lei nº 11.343/06

Inicialmente, no tocante à pena imposta pelo delito do art. 33
da Lei de Tóxicos, entendo que não está a merecer qualquer reforma.

O tipo penal em epígrafe estabelece, abstratamente, uma sanção
no intervalo de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) a
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O Magistrado a quo, examinando as circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal, fixou uma pena-base de 12 (doze) anos de reclusão e 1.000
dias-multa, em virtude da acertada avaliação negativa da culpabilidade, antecedentes,



circunstâncias  do  crime  e  quantidade  da  droga  apreendida  (44Kg  de  cocaína),
mostrando-se a pena-base, aqui, justa e adequada.

Na  segunda  fase  da  dosimetria  penal,  deixou  de  computar  a
reincidência, por já tê-la avaliado nas circunstâncias judiciais, como maus antecedentes.

Na terceira fase, embora determinando o aumento da pena em
1/6  (um  sexto),  em  razão  da  existência  de  tráfico  interestadual  (devidamente
comprovado, como se viu das provas acostadas), na prática, não o aplicou para a pena
privativa de liberdade, eis que esta  permaneceu no patamar de 12 (doze) anos de
reclusão (não  havendo  o  que  se  consertar,  nesse  ponto,  por  se  tratar  de  recurso
exclusivo da defesa), sendo a de multa majorada, acertadamente, para 1.166 (mil, cento
e sessenta e seis) dias-multa.

Por sua vez, a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33
da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado) foi, corretamente, afastada no primeiro grau
de jurisdição, pois o contexto probatório aponta no sentido de que o denunciado se
dedicava à atividade criminosa, o que impede a incidência de tal benefício.

Por oportuno, vale anotar, aqui, que o não reconhecimento da
citada  causa  de  diminuição  decorreu  do  fundamento  acima  exposto,  e  não  pela
consideração  da  natureza  e  quantidade  de  droga  apreendida  (avaliada  apenas  na
primeira fase da dosimetria), como afirmado nas razões do apelo, não caracterizando,
assim, o bis in idem nestas levantado.

A  pena definitiva pelo crime do  art.  33 da Lei de Drogas,
portanto deve permanecer no  quantum de  12 (doze) anos de reclusão e 1.166 (mil,
cento e sessenta e seis) dias-multa.

1.2) Art. 35 da Lei nº 11.343/06

Em relação ao delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, entendo
que  a reprimenda necessita de algum reparo, por não se mostrar totalmente justa e
adequada ao caso em deslinde.

O crime em comento possui previsão abstrata de pena que varia
entre 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos)
dias-multa.

In  casu,  o  Julgador,  na  primeira  fase  da  dosimetria  penal,
aplicou  para  o  recorrente  uma  pena-base  de  06  (seis)  anos  de  reclusão  e  750
(setecentos e cinquenta) dias-multa.

Ocorre  que  somente  os  antecedentes  do  réu  foram
considerados negativos  na primeira fase da dosimetria, de modo que, considerando a
existência  de  apenas  uma circunstância  do  art.  59  do  CP desfavorável  ao  acusado,
entendo desarrazoada a pena-base privativa de liberdade,  reduzindo esta para o
patamar  de  04  (quatro)  anos  de  reclusão,  mas  mantendo a  quantia  de  750
(setecentos e cinquenta) dias-multa, por não se mostrar incoerente com a análise das
circunstâncias judiciais.



Na segunda fase,  mantenho a inalteração da pena-base, como
procedeu o Juiz a quo e, na terceira fase, a aplicação da causa de aumento do art. 40,
V, da Lei de Drogas,  pelas razões já expostas alhures, na fração de 1/6 (um sexto)
fixada por aquele, conduzindo a uma  pena definitiva de  4 (quatro) anos e 8 (oito)
meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

1.3) Do concurso material

Aplicada a regra do concurso material de crimes, já reconhecida
pela  instância  inferior,  e,  somadas  as  penas,  estabeleço  a  sanção  definitiva  de  16
(dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 2.041 (dois mil e quarenta e um)
dias-multa.

2) Da pena da ré Elane Brandão Barbosa

2.1) Art. 33 da Lei nº 11.343/06

A pena  imposta  à  acusada  pelo  delito  do  art.  33 da  Lei  de
Drogas deve ser reduzida.

Com efeito, o tipo penal em epígrafe estabelece, abstratamente,
uma sanção no intervalo de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, além de 500
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

O Magistrado a quo, examinando as circunstâncias judiciais do
art. 59 do Código Penal,  fixou uma pena-base de  10 (dez) anos de reclusão e 1.000
(mil) dias-multa.

Ocorre  que  somente  a  culpabilidade  e  circunstâncias  do
crime foram considerados desfavoráveis, na primeira fase da dosimetria, de modo que
a pena-base cominada pelo Juízo monocrático foi exagerada, pelo que a reduzo para
o patamar de 07 (sete) anos  e 06 (seis) meses de reclusão, além de 750 (setecentos e
cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, nada a alterar, como procedeu o Magistrado.

Na terceira fase da dosimetria, mantenho o aumento da pena em
1/6 (um sexto), em razão do tráfico interestadual (devidamente comprovado, como se
constatou das provas acostadas), sendo aquela majorada para 08 (oito) anos e 09 (nove)
meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Por sua vez, a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33
da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado) foi, corretamente, afastada no primeiro grau
de jurisdição, pois o contexto probatório aponta no sentido de que a denunciada se
dedicava à atividade criminosa, o que impede a incidência de tal benefício.

Por oportuno, vale anotar, aqui, que o não reconhecimento da
citada  causa  de  diminuição  decorreu  do  fundamento  acima  exposto,  e  não  pela
consideração  da  natureza  e  quantidade  de  droga  apreendida  (avaliada  apenas  na
primeira fase da dosimetria), como afirmado nas razões do apelo, não caracterizando,
assim, o bis in idem nestas levantado.



A  pena definitiva pelo crime do  art.  33 da Lei de Drogas,
portanto, será de  08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e
setenta e cinco) dias-multa.

2.2) Art. 35 da Lei nº 11.343/06

Quanto ao delito do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, entendo que
a reprimenda também necessita de reparo, por não se mostrar justa e adequada ao
caso em deslinde.

O crime em comento possui previsão abstrata de pena que varia
entre 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos)
dias-multa.

O Julgador, na primeira fase da dosimetria penal, aplicou para a
recorrente uma  pena-base de  04 (quatro) anos e 06 meses de reclusão e 850 dias-
multa.

Ocorre  que  somente  a culpabilidade  da  ré  foi  considerada
negativa, na primeira fase da dosimetria, de modo que, ante a existência de apenas uma
circunstância do art.  59 do CP desfavorável à acusada, reduzo a pena-base para o
patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, além de 762 (setecentos e sessenta e dois)
dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a inalteração da pena-base, como
procedeu o juiz e, na terceira fase, a aplicação da causa de aumento do art. 40, V, da Lei
de Drogas, pelas razões já expostas alhures, na fração de 1/6 (um sexto) fixada pelo juiz,
conduzindo a uma pena definitiva de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e
889 (oitocentos e oitenta e nove) dias-multa.

2.3) Do concurso material

Somadas as penas, face o concurso material, já reconhecido pelo
julgador primevo, fixo a  sanção definitiva de 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de
reclusão e 1.764 (mil setecentos e sessenta e quatro) dias-multa.

Quanto ao  pleito, de ambos os apelantes,  de redução da pena
de multa, ante as parcas condições financeiras destes, melhor sorte não assiste à defesa,
na medida em que a mera alegação de insuficiência de recursos não é apta para o
acolhimento de tal pedido.

Relativamente à pretensa  aplicação, em favor dos recorrentes,
dos benefícios decorrentes do instituto da detração penal, tenho que tal garantia não
lhes foi suprimida, apesar de o magistrado primevo não contemplar em seu decisum
qualquer tópico referente a esse ponto.

Seguramente, o Juiz sentenciante não se reportou a tal ponto
pelo fato de os réus estarem encarcerados, ao tempo da sentença, há 02 (dois) anos, de
modo que  a dedução do período de custódia preventiva, diante do  quantum da pena
imposta, seria incapaz de permitir, naquele momento, bem como por agora, qualquer
modificação do regime de cumprimento da pena.



Entretanto, seguindo presos os apelantes, o acompanhamento da
penalidade imposta será exercido pelo Juízo da Execução, a quem caberá o
reconhecimento dos direitos do apenado durante o cumprimento da sanção imposta,
bem como as análises e decisões acerca dos pleitos por ele formulados (Lei 7.210/84).

Diante do exposto, dou provimento parcial aos apelos,  para
reduzir a pena do réu Marconi Edson Barbosa para o patamar de 16 (dezesseis) anos e
08 (oito) meses de reclusão e 2.041 (dois mil e quarenta e um) dias-multa e a da ré
Elane Brandão Barbosa para o  quantum de  13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de
reclusão e 1.764 (mil setecentos e sessenta e quatro) dias-multa. 

Expeçam-se guias de execução provisória.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os
Excelentíssimos  senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,
relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor José Roseno Neto,
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 10 de abril de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


