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ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 17 DA LEI
Nº 10.826/2003). 

RECURSO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
VÁRIOS ACUSADOS ABSOLVIDOS QUANTO
AO  CRIME  DE  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES  E  CONDENADOS  NA
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (SÃO ELES:
EDILSON  DA SILVA BARBOSA,  WILLIANE
NUNES  DA  SILVA,  ADEMIR  MOURA  DA
SILVA,  MAXSUÊNIO  SILVA  DOS  SANTOS,
RADI  PATRICK  NEVES  DA  ROCHA,
LINDEMBERG VIEIRA DA SILVA, SALATIEL
JOSÉ DOS SANTOS E  SAMUEL DAVID DE
ARAÚJO).  IRRESIGNAÇÃO  MINISTERIAL.
ACERVO  PROBATÓRIO  CONCLUDENTE
PARA  OS  DELITOS  DE  TRÁFICO  DE
DROGAS  E  DE  ASSOCIAÇÃO  PARA  O
TRÁFICO.  CONDENAÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.
PROVIMENTO  PARA  REFORMAR  A
SENTENÇA E RECONHECER A AUTORIA E A
MATERIALIDADE  DOS  CITADOS
DENUNCIADOS,  TAMBÉM,  QUANTO  AO
DELITO PREVISTO NO ART.  33  DA LEI  Nº
11.343/2006.  PEDIDO,  OUTROSSIM,  DE
AUMENTO DE PENA PARA OS ACUSADOS
ANTÔNIO LUIZ DA SILVA (ART. 17 DA LEI Nº
10.826/2003 – COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA
DE FOGO) E ARNÓBIO GOMES FERNANDES
(ART. 17 DA LEI Nº 10.826/2003 – COMÉRCIO
ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ART. 317 DO
CÓDIGO  PENAL –  CORRUPÇÃO  PASSIVA).
CABIMENTO.  REFORMA  NECESSÁRIA.
PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

1.  Se  o  álbum  processual  revela,
incontestavelmente, a materialidade e a autoria, em
adição  ao  conjunto  de  circunstâncias  que
permearam  os  acusados  no  momento  da
investigação e da  apreensão efetuada,  há  que se
considerar correta e legítima a conclusão de que a
hipótese  em  exame  contempla  o  fato  típico  de
tráfico, reprovado pelo art. 33 da Lei n° 11.343/06,

Apelação Criminal 0052864-49.2011.815.2002                               CMBF – Relator                                                     2



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

sendo  necessária  a  reforma  da  sentença  para
condenar  aqueles  denunciados absolvidos  quanto
ao delito em tela.

2. Para a caracterização do tráfico de entorpecente,
irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi
colhido  no  próprio  ato  da  venda  da  mercadoria
proibida. 

3. O crime de tráfico de entorpecentes é de caráter
permanente,  consumando-se  com  a  detenção  do
agente em qualquer dos vetores do art. 33 da Lei nº
11.343/06.

4.  As interceptações telefônicas são provenientes
de  intensa  investigação  policial  denominada
“Operação Narcotráfico”,  aliadas  às da  operação
“Firewall”, devidamente autorizadas judicialmente,
e comprovam a participação de cada denunciado na
extensa  organização  cujo  fim  é  o  tráfico  de
entorpecentes  na  capital  paraibana  e  em todo  o
Estado,  cada  um  tendo  atribuições  próprias  de
traficantes,  como  restou  comprovado  durante  a
instrução criminal.

5.  Quanto ao  pedido de mudança  do regime de
cumprimento da pena dos apelados Williane Nunes
da Silva  e Ademir Moura da Silva,  no ponto,  o
recurso  resta  prejudicado,  uma  vez  que  ambos
foram  condenados  no  delito  de  tráfico  de
entorpecentes, o que modificou o quantum final de
pena  a  cumprir,  bem como,  o  regime inicial  de
cumprimento.

6. Relativamente ao pedido ministerial de aumento
de pena dos apelados Antônio Luiz da Silva, no
delito  de  comércio  ilegal  de  arma  de  fogo  e
Arnóbio Gomes Fernandes, quanto aos crimes de
comércio ilegal de arma de fogo e de corrupção
passiva, entendo que a magistrada, apesar de fixar
as penas no mínimo legal, se houve com prudência
e dentro do seu poder discricionário de aplicar o
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quantum que  entendeu  justo  e  necessário  na
ocasião.

7. Recurso conhecido e, parcialmente, provido.

RECURSOS  DAS  DEFESAS.  ABSOLVIÇÃO.
AUTORIAS  CERTAS.  MATERIALIDADES
COMPROVADAS.  PEDIDOS ALTERNATIVOS
DE REDUÇÃO DAS PENAS, MUDANÇA NO
REGIME  INICIAL  DE  CUMPRIMENTO  DA
PENA E  SUBSTITUIÇÃO  DA REPRIMENDA
CORPORAL  POR  RESTRITIVAS  DE
DIREITOS.

8.  Restando  provado  nos  autos  que  o  apelante
Arnóbio  Gomes  Fernandes  exercia  comércio  de
armas e munições, inclusive, com prova da autoria
e  da  materialidade  colhida  pelas  interceptações
telefônicas  autorizadas  judicialmente,  não  cabe
falar  em  absolvição,  devendo  ser  mantida  a
condenação no delito de comércio ilegal de arma
de fogo, previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/2003.

9.  Comprovada,  através  de  provas  harmônicas  e
consistentes,  o  pedido  de  vantagem  econômica
indevida  em  razão  da  função,  demonstra-se
comprovada a consumação do crime previsto no
art. 317, caput, do Código Penal. 

10. O agente que, valendo-se da função pública que
exercia, como no caso do apelante Arnóbio Gomes
Fernandes  (policial  militar),  solicitou  vantagem
indevida para salvaguardar o bom e fiel êxito da
associação  criminosa,  atuando,  inclusive,  como
segurança dos traficantes, não há que se falar em
absolvição.

11. De outro lado, se o álbum processual revela,
incontestavelmente, a materialidade e a autoria, em
adição  ao  conjunto  de  circunstâncias  que
permearam os acusados Robson Machado Lima e
Williane  Nunes  da  Silva,  quando  da  apreensão
efetuada, há que se considerar correta e legítima a
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conclusão de que a hipótese em exame contempla
o fato típico de tráfico, reprovado pelo art. 33 da
Lei n° 11.343/06, não havendo que se falar, assim,
em  absolvição,  seja  por  ausência  de  provas  da
autoria, seja por atipicidade da conduta por não ter
sido encontrada droga na posse dos acusados.

12.  Para  a  caracterização  do  tráfico  de
entorpecente, irrelevante se torna o fato de que o
infrator não foi colhido no próprio ato da venda da
mercadoria proibida. 

13.  Devem ser  prestigiados  os  depoimentos  dos
policiais  que  fizeram  investigação  criteriosa  e
efetuaram  as  prisões  dos  condenados,  pois  são
indivíduos  credenciados  a  prevenir  e  reprimir  a
criminalidade,  não  tendo  interesse  em  acusar  e
incriminar  inocentes,  merecendo,  portanto,  o
crédito devido até prova robusta em contrário.

14. Quanto ao pedido de Antônio Luiz da Silva de
absolvição, relativamente, ao crime de associação
para o tráfico, o pleito não merece prosperar, uma
vez  que  o  apelante  se  apresenta  como  sendo  o
associado que realizava o conserto das armas de
fogo  e  trabalhava  diretamente  para  a  associação
criminosa  liderada  por  “Ró  Psicopata”,  tendo  a
função de mecânico das armas de fogo utilizadas
nas práticas de homicídios e atos de segurança da
organização delituosa, com a finalidade de manter
a  atividade  traficante,  além  de  participar  do
comércio ilegal de munições de arma de fogo.

15. Por fim, no tocante à fixação da pena, observo
que a magistrada de primeiro grau se houve com
apreço e cuidado, se utilizando, inclusive, do seu
poder  discricionário  de  fixar  um  quantum que
entendeu suficiente para a reprovação dos crimes
atribuídos aos apelantes,  de modo que o pedido,
também, não merecer prosperar.

16. Recurso conhecidos e desprovidos.
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V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de apelação
criminal, acima identificados, 

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça  do Estado da Paraíba,  à  unanimidade,  em dar provimento parcial ao
apelo ministerial para condenar os apelados Edilson da Silva Barbosa, Williane
Nunes da Silva, Ademir Moura da Silva, Maxsuênio Silva dos Santos, Radi
Patrick  Neves  da  Rocha,  Lindemberg  Vieira  da  Silva,  Salatiel  José  dos
Santos  e  Samuel  David  de  Araújo  Viana  quanto  ao  crime  de  tráfico  de
entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e, por igual votação, em
negar provimento aos recursos das defesas de Arnóbio Gomes Fernandes, Robson
Machado Lima, Williane Nunes da Silva e Antônio Luiz da Silva. Comunique-se.

RELATÓRIO

Perante a Vara de Entorpecentes da Comarca da Capital/PB,
Robson  Machado  Lima,  Severino  José  Leite,  Josenildo  Domingos  da  Silva,
Edilson  da  Silva  Barbosa,  Damião  Barbosa  de  Lima,  Sebastião  de  Azevedo
Ferreira,  Williane Nunes da Silva,  Marciel  José de Souza,  Sidney Rodrigo da
Silva,  Antonio Luiz  da Silva,  Arnóbio Gomes Fernandes,  Ronaldo Adriano da
Silva  Soares,  Ademir  Moura  da  Silva,  Osmano  Canuto  de  Araújo,  Elionaldo
Galdino da Costa,  Jackson Venâncio Figueiredo,  Maxsuênio Silva dos  Santos,
Radi Patrick Neves da Rocha, Lindemberg Vieira da Silva, David Luiz da Silva
Simão,  Salatiel  José  dos  Santos,  Samuel  David  de  Araújo  Viana,  José  Valter
Albuquerque  da  Silva,  Thiago de  Araújo Viana  e  Ana  Maria  Silva  de  Araújo
foram todos denunciados neste Juízo como incursos, o primeiro, nas penas dos
arts. 33, caput -, 35, caput, c/c 40, inciso IV da Lei 11.343/06; o segundo, nas
penas dos arts. 33, caput c/c 35, da Lei 11.343/06; o terceiro, nas penas dos arts.
33, capta c/c 35, caput, da Lei 11.343/06; o quarto, nas penas dos arts. 33, caput,
c/c 35, caput, da Lei 11.343/06; o quinto, nas penas dos arts. 33, caput, c/c 35,
caput, da Lei 11.343/06; o sexto, nas penas dos arts. 33, caput, c/c 35, caput, da
Lei  11.343/06;  a  sétima,  nas  penas  dos  arts.  33,  caput,  c/c  35,  caput,  da  Lei
11.343/06;  o  oitavo,  nas  penas  dos  arts.  35,  caput,  c/c  40,  inciso  IV da  Lei
11.343/06;  o  nono,  nas  penas  dos  arts.  35,  caput,  c/c  40,  inciso  IV  da  Lei
11.343/06; o décimo, nas penas dos arts. 35, caput, da Lei 11.343/06 e 17 da Lei
10.826/03; o décimo primeiro, nas penas dos arts. 35, caput, da Lei 11.343/06, art.
317, caput, do Código Penal Brasileiro e art. 17, caput e parágrafo único da Lei
10.826/03; o décimo segundo, nas penas dos arts. 33, caput, 35, caput, e 40, inciso
IV da Lei 11.343/06; o décimo terceiro, nas penas dos arts.  33, caput,  c/c 35,
caput, ambos da Lei 11.343/06; o décimo quarto, nas penas dos arts. 33, caput, 35,
caput, ambos da Lei 11.343/06; o décimo quinto, nas penas dos arts. 33, caput, 35,
caput, e 40, inciso IV da Lei 11.343/06; o décimo sexto, nas penas dos arts. 35,
caput, c/c 40, inciso IV da Lei 11.343/06; o décimo sétimo, nas penas dos arts. 33,
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caput, c/c 35, caput, da Lei 11.343/06; o décimo oitavo, nas penas dos arts. 33,
caput, 35, caput, c/c 40, inciso IV da Lei 11.343/06; décimo nono, nas penas dos
arts.  33, caput, 35, caput,  c/c 40, inciso IV da Lei 11.343/06; o vigésimo, nas
penas dos arts. 33, caput, c/c 35, caput, da Lei 11.343/06; o vigésimo primeiro,
nas penas dos arts. 33, caput e 35, caput, da Lei 11.343/06; o vigésimo segundo,
nas penas dos arts.33, caput e 35, caput, da Lei 11.343/06; o vigésimo terceiro,
nas penas do art. 35, caput, da Lei 11.343/06; o vigésimo quarto, nas penas dos
arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06 e, finalmente, a vigésima quinta, nas
penas do art. 35, caput, da Lei 11.343/06, por fatos apurados em meados do mês
de setembro do ano de 2011. 

Posteriormente,  foi  determinado  o  desmembramento  do
processo em relação a dez (10) denunciados (decisão fls. 1.358/1.360 — vol. 6°):
Severino José  Leite,  Josenildo Domingos da Silva,  Damião Barbosa de Lima,
Sebastião de Azevedo Ferreira, Marciel José de Souza, Sidney Rodrigo da Silva,
Jackson  Venâncio  Figueiredo,  David  Luiz  da  Silva  Simão,  Thiago  de  Araújo
Viaría  6.   Ana  Maria  Silva  de  Araújo,  os  quais  respondem  pelas  condutas
criminosas que lhes são imputadas em autos apartados, conforme decisão de fls.
1.358/1.360 (vol. 6°).

A apuração dos fatos descritos na denúncia, nestes autos, se
deu  relativamente  a  Robson  Machado  de  Lima;  Edilson  da  Silva  Barbosa;
Williane  Nunes  da  Silva;  Antônio  Luiz  da  SilvaeGomes  Fernandes;  Ronaldo
Adriano da Silva  Soares;  Ademi Moura da Silva;  Osmano Canuto de Araújo;
Elionaldo Galdino da Costa; Maaxuênio Silva dos Santos; Rady Patrick Neves da
Rocha; Lindemberg Vieira da Silva; Salatiel José dos Santos Samuel David de
Araújo Viana e José Valter Albuquerque da Silva, sendo a denúncia devidamente
recebida às fls. 1.450/1.451 (vol. 6°). 

Reproduzo relatório contido na sentença condenatória, por
se apresentar claro e preciso quando dispõe que:

“Narra  a  inicial  acusatória  que  foi  instaurado,  em
meados  do  mês  de  setembro  do  ano  de  2011,  um
Inquérito Policial mediante portaria, com a finalidade
de investigar a ocorrência de tráfico de entorpecentes e
associação para o tráfico, comandada pelo denunciado
Robson  Machado  Lima,  tendo  em  vista  que  nas
prisões  em  flagrante  decorrentes  da  Operação
Narcóticos, não foi possível a responsabilização penal
da organização criminosa. 
Consta  da  inicial  acusatória  que  decorre  das  peças
informativas que a Operação Narcóticos,  iniciada na
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Comarca de Bayeux, restou materializada na Medida
Cautelar  de  Quebra  de  Sigilo  Telefônico,  a  qual
continha diversos alvos que compunham um consórcio
de traficantes, que por sua vez seriam responsáveis por
diversos crimes cometidos no Estado da Paraíba. 
Informa a vestibular incoativa que a referida Medida
Cautelar  evidenciou  a  existência  de  uma  rede
criminosa,  precipuamente  destinada  à  mercância  de
drogas,  comandada  por  diversos  presidiários  que  se
encontravam  recolhidos  em  estabelecimentos
prisionais  da  Capital  João  Pessoa,  bem  como  em
Estados vizinhos. Todavia, diante do envolvimento de
inúmeros  associados,  fez-se  necessário  estabelecer
ações  próprias  e  específicas  para  investigar  os
denunciados, através do exame dos principais núcleos
criminosos, considerando a conexão estabelecida entre
os diversos grupos. 
Narra  a  denúncia  que,  diante  dessa  conjuntura,  foi
instaurado Inquérito Policial e requerida a difusão das
informações  da  Operação  Narcóticos,  o  que  foi
prontamente deferido e, a partir dali, foram coletadas
provas que interessavam à Comarca de João Pessoa,
haja  vista  que  as  demais  degravações  telefônicas
estavam  relacionadas  a  delitos  praticados  nas
Comarcas de Bayeux e Cabedelo. 
Informa  a  peça  acusatória  que  a  peças  informativas
narravam  que,  em  decorrência  da  Interceptação
Telefônica,  foram presos  em flagrante  delito,  no dia
27/06/2011,  Ticyane  Eloize  Marfins  e  Joseilton
Pereira de Sousa, quando realizavam uma entrega de
entorpecentes,  sendo  tal  operação  orquestrada  pelo
denunciado  Sebastião  de  Azevedo  Ferreira, e  pelo
negociador,  o  denunciado  Robson  Machado  Lima.
Naquele  momento,  foram  apreendidos  20,539  Kg
(vinte quilos e quinhentos e trinta e nove gramas) de
crack. 
Narra  a  denúncia  que,  posteriormente  ao fato acima
exposto,  ocorreram mais  dois  flagrantes,  ocasião em
que  foram  presos  o  denunciado  José  Valter
Albuquerque da Silva e  Camila Matias Rodrigues,
ambos  com  343,0  g  (trezentos  e  quarenta  e  três
gramas) de crack, bem como  Paulo Sérgio da Cruz
Franca Júnior e Maria Érika da Silva Gomes, estes
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em poder de 192,19 g (cento e noventa e dois vírgula
dezenove  gramas)  de  crack,  719,37  g  (setecentos  e
dezenove vírgula trinta e sete gramas) de maconha, um
revólver  calibre  38  e  17  (dezessete)  munições  do
mesmo calibre. 
Aduz a inicial acusatória que, na data de 09/08/2011,
compareceu à sede da Central de Polícia, a testemunha
Walber  de  Paulo  Nunes,  que  relatou  que  havia
sofrido  uma tentativa  de  homicídio,  cuja  prática  foi
ordenada  pelo  denunciado  Robson Machado Lima,
uma vez que o declarante era associado do grupo de
traficantes  liderado  pelo  mencionado  denunciado,
alegando  que  eram  comuns  ordens  do  chefe  da
associação criminosa para matar pessoas, mesmo por
motivos insignificantes. 
Consta da denúncia que a testemunha narrou a conduta
de  cada  um  dos  associados,  passando  assim  a
colaborar com a autoridade policial, com a elucidação
das  atividades  desempenhadas  pela  organização
criminosa  voltada  para  a  traficância  de  drogas.
Prosseguindo na narrativa, o informante declarou que
uma mulher,  conhecida por "Ana", atuava na guarda
do dinheiro decorrente da atividade ilícita, enquanto o
denunciado  Antonio Luiz da Silva seria o mecânico
das armas de fogo e o denunciado Severino José Leite
era um dos fornecedores dos entorpecentes. Informou
ainda  que  o  traficante  Robson  Machado  Lima
trabalhava  para  o  traficante  "Fão",  e  na  escala
hierárquica  da  associação,  após  Robson  Machado
Lima,  vinham  na  sequência Maxsuênio  Silva  dos
Santos e  Marciel José de Souza, sendo que  Sidney
Rodrigo  da  Silva e  "Buiu" eram  responsáveis  por
comercializar  as  drogas  no  "Cangote  do  Urubu",
enquanto "Soninho", "Boneco" e "Kevinho" vendiam
os  entorpecentes  no  Mercado  Central,  durante  o
período noturno. Por fim, confirmou o envolvimento
dos denunciados  Severino José Leite,  Marciel José
de  Souza e  José  Valter  Albuquerque  da  Silva na
associação criminosa.
Prossegue  a  atrial  incoativa,  relatando  que  no  dia
11/08/2011,  policiais  receberam  informações,  dando
conta de que a denunciada  Williane Nunes da Silva,
esposa  do  denunciado  Robson  Machado  Lima,
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estaria  recebendo  valores  oriundos  dos  centros  de
comercialização de drogas mantidos pela organização
criminosa, mais conhecidos como "bocas de fumo". A
denúncia  recebida  pela  polícia  relatava  ainda  que
existiam  diversos  adolescentes  vendendo  drogas  na
região "baixa" do Cangote do Urubu, nesta Capital. De
posse da informação, os policiais dirigiram-se ao local
informado e  encontraram,  dentro  de uma residência,
aparentemente  abandonada,  236 (duzentos  e  trinta  e
seis) embrulhos contendo maconha e a quantia de R$
7,00 (sete reais) em dinheiro. 
Informa a  denúncia  que foi  localizada a  denunciada
Ana Maria  Silva  de Araújo,  suspeita  de  realizar  a
guarda do lucro financeiro da organização criminosa,
devidamente  recolhido  pela  denunciada  Williane
Nunes da Silva. Naquele momento, após a autorização
da moradora, os agentes adentraram no domicílio da
denunciada Ana Maria Silva de Araújo e realizaram
uma busca no local, sendo apreendida a quantia de R$
9.903,00 (nove mil novecentos e três reais), dos quais
R$ 1.000,00 (mil reais) estavam escondidos na roupa
que a denunciada vestia.
Apontou  a  vestibular  incoativa  que  as  peças  de
informação  davam  conta  de  que  se  tratava  de  uma
associação  criminosa  comandada,  precipuamente,  de
dentro  dos  Presídios  da  Capital,  com  atuação  em
diversos locais, dentre eles a Comunidade Cangote do
Urubu,  no  bairro  Varadouro,  nesta  Capital,  de  onde
concluiu-se  que  tal  organização  compreendia  ampla
extensão e divisão de tarefas entre os associados.
Por fim, a denúncia enumerou e descreveu a conduta
de  cada  um dos  denunciados,  atribuindo a  cada  um
deles as seguintes atividades: 
Robson Machado Lima, apontado como a liderança
da  associação  criminosa,  voltada  para  o  tráfico  de
drogas na Comunidade Cangote do Urubu, sendo que
as peças informativas apontam que André Quirino da
Silva,  conhecido  como  "Fão",  era  o  chefe  da
organização  criminosa  denominada  "Al-Oaeda  ou
Okaida"  e,  com a  transferência  do  mesmo  para  um
presídio  federal,  outros  traficantes  assumiram  a
posição de líderes de diversos subgrupos traficantes,
como  ocorreu  com  o  supramencionado  denunciado,

Apelação Criminal 0052864-49.2011.815.2002                               CMBF – Relator                                                     10



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

que por sua vez mostrou ser uma das lideranças, em
conjunto  com  o  denunciado  Ronaldo  Adriano  da
Silva Soares. 
Sebastião  de  Azevedo  Ferreira,  responsável  pelo
fornecimento de grandes quantidades de entorpecentes
para  outros  traficantes,  ostentando  estreito  vínculo
com  a  associação  comandada  pelo  primeiro
denunciado.
Severino José Leite, associado cuja atividade residia
em  fornecer  drogas  para  a  organização  criminosa
chefiada  pelo  denunciado  Robson  Machado  Lima,
com  alto  poder  de  gerenciamento  quanto  ao
fornecimento de grandes quantidades de drogas. 
Josenildo Domingos da Silva, não obstante encontrar-
se  encarcerado,  o  denunciado  mantinha  diversos
contatos telefônicos  para garantir  o desenvolvimento
da atividade traficante e é igualmente apontado como
fornecedor de drogas. 
Edilson  da  Silva  Barbosa,  fornecedor  de  drogas
associado  à  organização  dirigida  pelo  primeiro
denunciado. 
Damião  Barbosa  de  Lima,  mesmo  estando
encarcerado,  o  denunciado  mantinha  contatos
telefônicos com o primeiro denunciado, onde tratavam
do dinheiro decorrente do tráfico de drogas. 
Williane  Nunes  da  Silva,  esposa  do  denunciado
Robson  Machado  Lima,  era  a  responsável  pelo
controle  da  contabilidade  do  tráfico  de  drogas,
arrecadação  e  guarda  do  dinheiro  decorrente  da
traficância,  bem  como  auxiliava  o  primeiro
denunciado  na  organização  da  distribuição  dos
entorpecentes entre os associados. 
Marciel  José  de  Souza,  seria  um  dos  principais
colaboradores do primeiro denunciado, atuando como
gerente de um dos locais de venda de drogas que estão
sob o domínio da organização criminosa e colaborava
com  atos  criminosos  violentos  praticados  contra
pessoas  que  contrariavam  a  vontade  do  chefe  da
organização delituosa, através de alertas intimidatórios
que  conduzissem  as  pessoas  a  agirem  conforme  as
determinações  do  denunciado  Robson  Machado
Lima. 
Sidney Rodrigo da Silva é  indicado como sendo o
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responsável  pela  administração  das  bocas  de  fumo
mantidas  pela  associação  criminosa,  sendo  que  sua
atuação  era  concentrada  na  área  da  Cracolândia  ou
Mulungu,  localizada  no  bairro  Varadouro,  além  de
efetivar a aquisição de munições de arma de fogo, sob
as ordens do primeiro denunciado. 
Antônio  Luiz  da Silva,  referenciado como sendo o
associado que realizava o conserto das armas de fogo e
trabalhava  diretamente  para  a  associação  criminosa
liderada pelo primeiro denunciado, tendo a função de
mecânico das armas de fogo utilizadas nas práticas de
homicídios  e  atos  de  segurança  da  organização
delituosa,  com  a  finalidade  de  manter  a  atividade
traficante,  além de  participar  do  comércio  ilegal  de
munições de arma de fogo. 
Arnóbio  Gomes  Fernandes,  o  denunciado  se
beneficiava,  à  época,  de  sua  condição  de  policial
militar, para repassar ao grupo criminoso informações
privilegiadas acerca de operações policiais, extorsões,
e  uso  de  violência  física,  bem como para  favorecer
grupos  criminosos,  no  sentido  de  protegê-los  das
investidas estatais. Consta, ainda, o envolvimento do
denunciado com o fornecimento de armas de fogo e
munições,  para  assegurar  o  sucesso  das  transações
comerciais  dos  traficantes  e  a  manutenção  das
atividades  por  eles  desenvolvidas,  incluindo  aí  a
segurança para o tráfico de drogas. 
Ronaldo Adriano da Silva Soares, é indicado como
substituto de "Fão", após a transferência deste para um
presídio federal,  de modo que desde então passou a
gerenciar a organização criminosa conhecida como Al
Qaeda. Consta ainda que o denunciado, em conjunto
com  Robson  Machado  Lima,  organizava  a
contabilidade do tráfico e a distribuição de drogas para
diversas  áreas,  não  obstante  contar  com um núcleo
próprio de traficantes na cidade de Santa Rita/PB. 
Ademir  Moura  da  Silva,  consta  que  o  mesmo
mantinha constantes  contatos  telefônicos  com outros
associados,  a  exemplo  do  denunciado  Ronaldo
Adriano da Silva Soares, com a finalidade de atuar
nas  cobranças  e  distribuição  de  dinheiro  de  dívidas
com o tráfico de drogas. 
Osmano  Canuto  de  Araújo,  é  associado  à  facção
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criminosa Al-Qaeda e mantinha diversos contatos com
o denunciado Robson Machado Lima, além de atuar
no tráfico de drogas nas Comunidades Tieta e Citex,
nesta Capital. 
Elionaldo Galdino da Costa,  mantinha contato com
outros integrantes da associação criminosa, a exemplo
de  Radi Patrick Neves da Rocha, onde negociavam
armas  de  fogo,  sendo  suas  atividades  traficantes
concentradas na cidade de Bayeux, com ramificações
na  Comunidade  Boa  Esperança,  no  bairro  Cristo
Redentor, nesta Capital. 
José  Valter  Albuquerque  da  Silva,  associado
responsável  pela  compra  de  grandes  quantidades  de
entorpecentes,  possibilitando  assim  o  aumento  da
traficância,  principalmente quanto ao grupo chefiado
pelo denunciado Robson Machado Lima. 
Maxsuênio Silva dos Santos, sua atribuição consistia
na revenda de drogas, utilizando-se de sua motocicleta,
bem como emprestava o veículo para que os demais
associados pudessem fazer a distribuição das drogas. 
Thiago de Araújo Viana,  indicado como realizador
de diversas atividades, dentre elas a comercialização
de drogas. 
Rady Patrick Neves da Rocha, envolvido na revenda
de  drogas  da  associação  criminosa  chefiada  pelo
primeiro denunciado. 
Lindemberg  Vieira  da  Silva,  referenciado  como
revendedor  de  drogas,  comandando  áreas  que
funcionavam como bocas de fumo, sendo citado pelo
primeiro denunciado como sendo o líder de  um dos
locais de comercialização de drogas, além de receber
armas  e  munições  a  mando  de  Robson  Machado
Lima. 
David Luiz da Silva Simão, associado envolvido com
a  logística  da  venda  de  drogas,  juntamente  com  o
denunciado Lindemberg Vieira da Silva, consistindo
a  sua  atividade  em  transportar  os  entorpecentes,
levando-os  de  onde  encontram-se  escondidos  até
eventuais compradores. 
Jackson Venâncio Figueiredo, indicado como sendo
responsável por desenvolver atos violentos em prol da
associação criminosa, praticando a segurança de locais
em que se comercializam entorpecentes, as chamadas
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bocas de fumo. 
Salatiel José dos Santos, indicado como diretamente
vinculado  ao  denunciado  Robson  Machado  Lima,
sendo  a  sua  área  de  atuação  no  tráfico  de  drogas
adstrita às Comunidades "Iraque, Chapéu de Couro e
Igrejinha",  localizadas  nas  imediações  do  bairro
Mangabeira, nesta Capital. 
Samuel  David  de  Araújo  Viana,  é  indicado  como
revendedor de entorpecentes.
Ana Maria Silva de Araújo, referenciada como sendo
a  responsável  por  realizar  a  guarda  do  dinheiro  do
tráfico,  que  seria  devidamente  repassado  pela
associada  Williane Nunes da Silva, que por sua vez
tinha  a  atribuição  de  organizar  a  contabilidade  da
mercancia de drogas. ” 

Denúncia recebida (fls. 1.450-1.451 - vol. 6) contra Robson
Machado de Lima, Edilson da Silva Barbosa, Williane Nunes da Silva, Arnóbio
Gomes Fernandes, Ronaldo Adriano da Silva Soares, Osmano Canuto de Araújo,
Elionaldo Galdino da Costa, Maxsuênio Silva dos Santos, Lindemberg Vieira da
Silva,  Salatiel  José  dos  Santos,  Samuel  David  de  Araújo  Viana,  José  Valter
Albuquerque de Silva,  Antônio Luiz da Silva,  Ademir Moura da Silva e Radi
Patrick Neves da Rocha.

O processo seguiu regular instrução, com interrogatório dos
acusados, inquirição de testemunhas e alegações finais apresentadas pelas partes.

Concluída a instrução criminal, a magistrada  a quo julgou
parcialmente procedente a denúncia, para (fls. 3.347-3.448): 

1) declarar  a  extinção  de  punibilidade do  denunciado  Osmano  Canuto  de
Araújo, em virtude do seu falecimento;

2) absolver Edilson da Silva Barbosa, Williane Nunes da Silva, Ademir Moura da
Silva, Maxsuênio Silva dos Santos, Radi Patrick Neves da Rocha, Lindemberg
Vieira da Silva, Salatiel José dos Santos, Samuel David de Araújo Viana quanto
ao crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

3) condenar

3.1) Robson Machado de Lima, nas penas dos arts. 33 (6 anos de reclusão e 600
dias-multa) e 35 (4 anos e 6 meses de reclusão e 860 dias-multa) c/c art.  40,
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incisos IV (aumentou a pena em 1/6, totalizando 5 anos e 3 meses de reclusão e
930 dias-multa) da Lei 11.343/06. Reconheceu o concurso material de crimes e,
somando as penas, fixou em 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 1.530
(mil, quinhentos e trinta) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente ao tempo dos fatos. Considerando o tempo em que o acusado
esteve preso, restou uma reprimenda definitiva de 10 (dez) anos e 3 (três) meses
de reclusão, em regime inicialmente fechado e 1.530 (mil, quinhentos e trinta)
dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo
dos fatos.

3.2) Edilson da Silva Barbosa, nas penas do art. 35 da Lei 11.343/06 - 4 anos e 6
meses de reclusão e 860 dias-multa. Considerando o tempo em que o acusado
esteve preso, restou uma reprimenda definitiva de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e
29  (vinte  e  nove)  dias  de  reclusão,  em  regime  inicialmente  fechado  e  860
(oitocentos e sessenta) dias-multa,  na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente ao tempo dos fatos.

3.3) Williane Nunes da Silva, nas penas do art. 35 da Lei 11.343/06 - 4 anos e 6
meses de reclusão e 860 dias-multa.  Considerando o tempo em que a acusada
esteve presa, restou uma reprimenda definitiva de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 7
(sete) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e 860 (oitocentos e
sessenta) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente
ao tempo dos fatos. Concedeu o direito de apelar em liberdade.

3.4) Antonio Luiz da Silva, nas penas do art. 35 (4 anos e 6 meses de reclusão e
860  dias-multa)  da  Lei  11.343/06,  e  17,  caput  e  parágrafo  único  (4  anos  de
reclusão e 40 dias-multa) da Lei 10.826/03. Reconheceu o concurso material de
crimes e, somando as penas, fixou em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
900 (novecentos) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente  ao  tempo dos  fatos.  Considerando o  tempo em que  o  acusado esteve
preso, restou uma reprimenda definitiva de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 7 (sete)
dias de reclusão, em regime inicialmente fechado e 900 (novecentos) dias-multa,
na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

3.5) Arnóbio Gomes Fernandes, nas penas dos arts. 35 (3 anos e 6 meses de
reclusão e 760 dias-multa) da Lei 11.343/06, 317 (2 anos de reclusão e 20 dias-
multa) do Código Penal Brasileiro e 17 (4 anos de reclusão e 40 dias-multa) da
Lei 10.826/03. Reconheceu o concurso material de crimes e, somando as penas,
fixou em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 820 (oitocentos e vinte)
dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo
dos fatos.  Considerando o tempo em que o acusado esteve preso,  restou uma
reprimenda definitiva de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 6 (seis) dias de reclusão,
em regime inicialmente fechado e 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, na razão de
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1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

3.6)  Ronaldo  Adriano  da  Silva  Soares,  nas  penas  dos  arts.  33  (6  anos  de
reclusão e 600 dias-multa) e 35 (4 anos e 6 meses de reclusão e 860 dias-multa)
c/c art. 40, incisos IV (aumentou a pena em 1/6, totalizando 5 anos e 3 meses de
reclusão e 930 dias-multa) da Lei 11.343/06. Reconheceu o concurso material de
crimes e, somando as penas, fixou em 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão
e 1.530 (mil, quinhentos e trinta) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário  mínimo vigente  ao  tempo dos fatos.  Considerando o  tempo em que o
acusado esteve preso, restou uma reprimenda definitiva de 10 (dez) anos, 3 (três)
meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado e 1.530
(mil, quinhentos e trinta) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente ao tempo dos fatos.

3.7) Ademir Moura da Silva, nas penas do art. 35 da Lei 11.343/06 - 4 anos e 6
meses de reclusão e 860 dias-multa. Considerando o tempo em que o acusado
esteve presa, restou uma reprimenda definitiva de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e
15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e 860 (oitocentos
e sessenta) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente
ao tempo dos fatos. Concedeu o direito de apelar em liberdade.

3.8) Elionaldo Galdino da Costa, nas penas dos arts. 33 (6 anos de reclusão e
600 dias-multa) e 35 (4 anos e 6 meses de reclusão e 860 dias-multa) da Lei
11.343/06. Reconheceu o concurso material de crimes e, somando as penas, fixou
em 10  (dez)  anos  e  6  (seis)  meses  de  reclusão  e  1.460  (mil,  quatrocentos  e
sessenta) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente
ao tempo dos fatos. Considerando o tempo em que o acusado esteve preso, restou
uma reprimenda definitiva de 9 (nove) anos, 6 (seis) meses e 14 (quatorze) dias de
reclusão, em regime inicialmente fechado e 1.460 (mil, quatrocentos e sessenta)
dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo
dos fatos.

3.9) Maxsuênio Silva dos Santos, nas penas do art. 35 da Lei 11.343/06 - 4 anos
e 6 meses de reclusão e 860 dias-multa. Considerando o tempo em que o acusado
esteve presa, restou uma reprimenda definitiva de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado e 860 (oitocentos e
sessenta) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente
ao tempo dos fatos.

3.10) Rady Patrick Neves da Rocha, nas penas do art. 35 (4 anos e 6 meses de
reclusão  e  860  dias-multa)  c/c  art.  40,  incisos  IV (aumentou  a  pena  em 1/6,
totalizando 5 anos e 3 meses de reclusão e 930 dias-multa) da Lei 11.343/06.
Considerando o tempo em que o acusado esteve preso, restou uma reprimenda
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definitiva de 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão,
em regime inicialmente fechado e 930 (novecentos e trinta) dias-multa, na razão
de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

3.11) Lindemberg Vieira da Silva, nas penas do art. 35 (4 anos e 6 meses de
reclusão  e  860  dias-multa)  c/c  art.  40,  incisos  IV (aumentou  a  pena  em 1/6,
totalizando 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado e 930
dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo
dos fatos) da Lei 11.343/06. 

3.12) Salatiel José dos Santos, nas penas do art. 35 da Lei 11.343/06 - 4 anos e 6
meses de reclusão e 860 dias-multa. Considerando o tempo em que o acusado
esteve presa, restou uma reprimenda definitiva de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado e 860 (oitocentos e
sessenta) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente
ao tempo dos fatos.

3.13) Samuel Davi de Araújo Viana, nas penas do art. 35 da Lei 11.343/06 - 4
anos e 6 meses de reclusão e 860 dias-multa. Considerando o tempo em que o
acusado esteve presa, restou uma reprimenda definitiva de 3 (três) anos, 6 (seis)
meses  e  20  (vinte)  dias  de  reclusão,  em  regime  inicialmente  fechado  e  860
(oitocentos e sessenta) dias-multa,  na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente ao tempo dos fatos.

3.14) José Valter Albuquerque da Silva, nas penas do art. 35 da Lei 11.343/06 -
4 anos e 6 meses de reclusão e 860 dias-multa. Considerando o tempo em que o
acusado esteve presa, restou uma reprimenda definitiva de 3 (três) anos, 6 (seis)
meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado e 860
(oitocentos e sessenta) dias-multa,  na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Inconformado,  o  Ministério  Público  apelou  (fl.  3.472),
pugnando  pela  reforma  da  sentença  no  sentido  de  condenar  Edilson  da  Silva
Barbosa, Williane Nunes da Silva, Ademir Moura da Silva, Maxsuênio Silva dos
Santos, Radi Patrick Neves da Rocha, Lindemberg Vieira da Silva, Salatiel José
dos  Santos  e  Samuel  David  de  Araújo  Viana  quanto  ao  crime  de  tráfico  de
entorpecentes,  previsto  no  art.  33  da  Lei  nº  11.343/2006.  Pediu,  também,  a
mudança do regime de cumprimento da pena de Williane Nunes da Silva, caso
procedente o pedido acima e, por fim, o aumento das penas de Antônio Luiz da
Silva, para o crime de comércio ilegal de arma de fogo, bem como, de Arnóbio
Gomes Fernandes, relativamente aos crimes de comércio ilegal de arma de fogo e
corrupção passiva (fls. 3.843-3.892).
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As defesas de Arnóbio Gomes Fernandes (fls. 3.473-3.474),
Robson Machado Lima (fl. 3.475), Williane Nunes da Silva (fl. 3.476) e Antônio
Luiz da Silva (fl. 3.540) apelaram.

Arnóbio  Gomes  Fernandes  pleiteou,  em suas  razões  (fls.
4.022-4.024), a reforma da sentença para que seja absolvido ou, alternativamente,
a redução das penas e o reconhecimento da continuidade delitiva.

Robson Machado Lima, por sua vez, pediu absolvição por
ausência de provas, ao argumento de que, na época dos fatos, se encontrava preso
no PB1/PB2 e, portanto, não tinha como cometer crimes. Sustenta ausência de
dolo específico quanto ao crime de associação para o tráfico e diz que as drogas
apreendidas não estavam na posse dele, apelante, não havendo que se falar em
materialidade,  nem em autoria.  Alternativamente,  pede a fixação das penas no
mínimo legal, entendendo que houve falta de fundamentação das circunstâncias
judiciais do art. 59 do Código Penal (fls. 4.000-4.015).

Williane  Nunes  da  Silva,  em  suas  razões  recursais  (fls.
3.984-3.999), sustenta absolvição por ausência de provas, especialmente porque
não  foi  encontrada  nenhuma  droga  em  seu  poder.  Alternativamente,  pede  a
redução  da  pena  para  o  mínimo  legal,  a  incidência  da  causa  especial  de
diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau
máximo,  de  2/3  (dois  terços),  com  a  consequente  mudança  no  regime  de
cumprimento da pena e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Por fim, Antônio Luiz da Silva pede absolvição quanto ao
crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 ou, alternativamente, a redução da
pena  para  o  mínimo  legal,  com  a  consequente  mudança  no  regime  de
cumprimento da pena e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos
(fls. 3.922-3.926).

Todos os apelados apresentaram contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça, Francisco
Sagres Macedo Vieira, opinou pelo provimento parcial do recurso ministerial para
condenar  Edilson da Silva Barbosa, Williane Nunes da Silva, Ademir Moura da
Silva, Radi Patrick Neves da Rocha, Salatiel José dos Santos e Samuel David de
Araújo Viana quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da
Lei nº  11.343/2006,  bem como, para que a pena do acusado Antônio Luiz da
Silva, quanto ao crime de comércio ilegal de arma de fogo seja aumentada. Opina,
ainda, pelo provimento parcial do recurso de Antônio Luiz da Silva para que seja
reduzida  a  pena  quanto  ao  crime  de  associação  para  o  tráfico,  bem  como,
mudança do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. Quanto
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aos recurso de Robson Machado Lima e de Arnóbio Gomes Fernandes, opina pelo
provimento  parcial  com o  fim  de  reduzir  a  pena  imposta  e,  por  fim,  caso  a
acusada  Williane  Nunes  da  Silva  não  seja  condenada  no  crime  de  tráfico  de
entorpecentes,  que  a  pena  imposta  seja  reduzida  e  o  regime  inicial  de
cumprimento seja fixado no aberto (fls. 4.169-4.226).

É o relatório.

VOTO

1. Do recurso do Ministério Público

1.1 Da autoria e da materialidade dos delitos de tráfico de
drogas e de associação para o tráfico

A  pretensão  recursal  ministerial  consubstancia-se  na
contrariedade  à  sentença  proferida  pela  magistrada  singular,  pugnando  pela
procedência integral da denúncia com a condenação dos apelados Edilson da Silva
Barbosa, Williane Nunes da Silva, Ademir Moura da Silva, Maxsuênio Silva dos
Santos, Radi Patrick Neves da Rocha, Lindemberg Vieira da Silva, Salatiel José dos
Santos e Samuel David de Araújo Viana, também, quanto ao crime de tráfico de
entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões, alega que há nos autos inegável evidência de
que os denunciados acima citados estavam subjetivamente unidos para, de modo
coeso e duradouro, traficar drogas em João Pessoa/PB, sendo participantes de uma
organização  criminosa  denominada  de  “Okaida”,  já  que,  além  da  significativa
quantidade de droga apreendida, as demais circunstâncias das prisões apontam para a
inequívoca união subjetiva dos mesmos na traficância.

As interceptações telefônicas foram de suma importância para
o desenrolar da ação policial que, com inteligência e prudência, conseguiu, à época,
desarticular uma organização que disseminava entorpecentes e medo em nossa região
metropolitana.

Com efeito,  após  folhear  o  álbum processual,  vislumbro a
plausibilidade da insurreição meritória, razão pela qual hei de estender guarida às
razões recursais do Ministério Público.

E tudo restou comprovado pelas declarações da testemunha
Walber de Paulo Nunes que, no dia 9 de agosto de 2011, “compareceu à sede da
Central de Polícia, na oportunidade ameaçado de morte pelo líder do grupo, o qual
relatou as atividades desempenhadas pela associação criminosa e individualizou a
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conduta dos réus, inclusive com riqueza de detalhes, que posteriormente veio a se
confirmar pelos áudios das interceptações telefônicas das Operações "Narcóticos",
iniciada em Bayeux, e "Firewall", no Juízo da 6a  Vara Distrital de Mangabeira,
ambas difundidas ao Juízo da Vara de Entorpecentes, mediante autorizações judiciais,
para fins de prova em processo criminal” (recurso ministerial de fl. 3.849). Depois
desse fato, ela, testemunha, não mais foi encontrada.

Vejamos os termos das suas declarações prestadas perante a
autoridade policial (Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital — DRE), em
presença  do  Delegado  de  Policia  Civil  Titular,  do  Escrivão  de  Polícia  e  duas
testemunhas instrumentais (fls. 42-43):

“Que nesta data foi salvo por um policial;  QUE
esclarece  que  estava  correndo  para  não  morrer;
QUE a ordem, da morte partiu do presidiário Ró;
QUE  após  a  operação  policial  que  resultou  no
cumprimento  de  um mandado  de  busca  em sua
residência Ró decidiu que o mesmo deveria morrer
por  pensar  que  esse  havia  colaborado  com  os
policiais  abrindo  os  portões  da  casa;  QUE
esclarece que os  portões  foram arrombados pela
própria polícia; QUE, no entanto, é normal da parte
de  Ró  por  qualquer  motivo,  ou  por  mínimos
motivos determinar a morte de alguém; QUE Ró
acredita que a testemunha colaborou com a ação da
polícia que resultou numa operação policial; QUE
Ró já determinou que o mesmo matasse algumas
pessoas; QUE caso não matasse seria a testemunha
o  morto;  QUE  já  cometeu  duas  tentativas  de
homicídios  e  já  matou  três  pessoas;  QUE  esta
disposto a confessar seus crimes na Delegacia de
Crimes contra a pessoa da Capital; QUE todos os
crimes foram por ordem direta de Ró e por conta
de situações decorrentes do tráfico de drogas; QUE
é cunhado de Ró; QUE esclarece que Ró é um
presidiário  do  Roger:  Robson;  QUE sua  irmã  é
casada  com  Ró;  QUE  trabalhava  com  Ró  no
tráfico; QUE mesmo assim usa drogas: maconha e
cocaína;  QUE  Ró  trabalha  para  Fão;  QUE
esclarece  que  o  cabeça  de  Fão  é  Ró;  QUE  o
segundo  na  hierarquia  é  Suênio;  QUE depois  é
Maciel; QUE Ró está no Roger; QUE Suênio está
preso na Central de Polícia e Maciel está solto no
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Cangote (Congote de Urubu); QUE os indivíduos
conhecidos  por  'Péu,  Biu",  -  responsáveis  por
vender  drogas  no  Cangote  do  Urubu;  "Soninho,
Boneco  e  Kevinho"  (que  vivem  na  feira  do
mercado Central do lado da verdura no período da
noite  vendendo drogas);  QUE os  indivíduos são
responsáveis pela vendas e também pelas mortes
de  algumas  pessoas  quando  Ró  dá  o  comando;
QUE o dinheiro da venda das drogas fica guardado
na casa de Maciel (na vila do cemitério por detrás)
e de Ana (na rua da casa de RO na frente uma casa
de portão com plástico de cor amarela; QUE Ró
paga duzentos Reais todo mês para que a mesma
guarde o dinheiro; QUE Ana tem um "bocado" de
criança e a mesma faz o tráfico por necessidade;
QUE Maciel guarda dinheiro em sua casa e guarda
as armas na casa de Lourdinha (casa localizada na
frente da casa de Maciel); QUE a casa de Carol
(casa localizada na Igreja localizada na rua de trás
da  casa  de  Ró)  guarda  a  droga  (crack)  que  a
maconha fica na casa de Urubu (por trás da casa de
Oval — do lado do 2° Mercadinho) local em que a
droga é cortada; QUE a droga de Carol é enterrada
no quintal da casa e parte que está pronta para ser
distribuída para a venda está no telhado da parte de
trás da casa ou na calha do lado de dentro da casa;
QUE já guardou as armas de Maciel (que o mesmo
tem revolveres e pistolas); QUE vizinho a casa de
Maciel  tem soldados armados que dormem com
revolveres e do lado da casa de Lourdinha tem um
tio de Maciel que também guarda armas de fogo;
QUE  Ana  guarda  o  dinheiro  dentro  do  guarda-
roupas;  QUE  deseja  permanecer  na  Central  de
Polícia pelo menos até amanhecer o dia — QUE
NESTE MOMENTO É ALERTADO QUE NÃO
ESTÁ PRESO;  QUE NÃO IRÁ ENTRAR NO
XADREZ E QUE A CENTRAL É UM PRÉDIO
PÚBLICO  PODENDO  PERMANECER  NA
UNIDADE  SE  ASSIM  DESEJAR;  QUE  Ró
também tem traficantes  no  Alto  do  Mateus  que
trata-se de Belo, Betinho, Galegão, Jardel (que está
preso), Léo, Hailife, Neguinho, Elielson (preso no
Sílvio Porto); QUE em Bayeux tem Lindo (preso
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em Bayeux) e Netinho; QUE todos os indivíduos
são traficantes associados a Ró; QUE Ró tem uma
boca de fumo em Mulungu (Cracolândia) que a
casa fica ao lado da Igrejinha que os vendedores
são Diana (que tem o cabelo pintado de vermelho)
e  é  companheira  de  Valtinho  (preso  no  Róger);
QUE  tem  um  Coroa  do  Alto  do  Mateus
responsável  por  consertar  as  armas  da quadrilha
(que é conhecido por Negão, um coroa magro e
alto); QUE o mesmo somente "anda a pé"; QUE o
mesmo não é policial; QUE não sabe onde fica a
casa  do  Coroa;  QUE  tem  alguns  músicos  que
fazem músicas  para  a  AI-Qaeda  mencionando o
nome de Ró e outros traficantes; QUE não conhece
os  músicos;  QUE  sabe  dizer  que  Coroa  Boy  é
associado de Ró e levava drogas para o mesmo
vender;  Que  a  DRE prendeu  Valtinho e  Camila
com drogas e uma motocicleta Honda Fan de cor
vermelha e a droga de Valtinho era de Ró e foi
repassada por Maciel no mesmo dia da prisão.

Entendo,  outrossim,  que  a  magistrada  sentenciante  não  se
houve com razão quando entendeu que 

“...  quanto  aos  denunciados  Edilson  da  Silva
Barbosa, Williane Nunes da Silva, Ademir Moura
da  Silva,  Masxuênio  Silva  dos  Santos,  Rady
Patrick  Neves  da  Rocha,  Lindemberg  Vieira  da
Silva, Salatiel José dos Santos Samuel David de
Araújo  Viana,  somente  depõe  em  desfavor  dos
mesmos  o  fato  de  auxiliarem na  consecução da
atividade delituosa com condutas outras que não se
amoldam ao delito em comento, eis que, de acordo
com o acervo probatório colacionado ao caderno
processual,  todos  tinham  funções  muito  bem
definidas, todavia, no que diz respeito ao crime de
tráfico  de  drogas,  em  nenhum  momento  restou
comprovada  a  prática  de  qualquer  dos  verbos
nucleares exigidos pelo tipo penal em estudo. Em
que pese a tese esposada pelo Ministério Público
acerca do corpo de delito indireto, com o condão
de  comprovar  a  prática  do  crime  de  tráfico  de
drogas  pelos  denunciados,  entendo  que  tal
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raciocínio  não  deve  ser  aplicado  no  caso  em
exame.  Realmente,  a  interceptação  telefônica
inserta aos autos demonstra a atividade ilícita no
sentido  da  associação  para  o  tráfico  de
entorpecentes, mas não para o crime de tráfico, eis
que,  delitos  autônomos,  não  dependem  da
existência  material  um  do  outro  para  se
configurarem. Os núcleos constantes no art. 33 da
Lei  11.343/06  exigem  um  objeto  palpável,
material,  que  possa  ser  submetido  a  exames
periciais,  o  que  não  foi  demonstrado,  pois  os
denunciados  não  tiveram  entorpecentes
apreendidos  em  seu  poder,  bem  como  não  foi
comprovado  que  qualquer  deles  fosse  o  real
proprietário das drogas então apreendidas.”

Isso porque, para a caracterização do tráfico de entorpecente,
irrelevante se torna o fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda
da mercadoria proibida. 

A respeito do tema, colaciono:

“APELAÇÃO  CRIMINAL  -  TRÁFICO  DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO - RECURSO DO MP
- PROVAS SUFICIENTES DA TRAFICÂNCIA
DO CORRÉU - DELAÇÃO DO COMPARSA -
PALAVRA  DOS  POLICIAIS  -  …  -
PROVIMENTO PARCIAL. I. O tráfico de drogas
é  delito  praticado  às  escondidas,  de  modo  que
especial valor deve ser conferido aos indícios e às
circunstâncias  da  apreensão.  A  delação
extrajudicial e a palavra contraditada dos policiais
são suficientes para comprovar a coautoria. ... III.
Apelo  provido  parcialmente  para  condenar  o
corréu pelo tráfico de drogas e manter a absolvição
pela  associação.”  (Processo  nº  20160110626712
(1074342),  1ª  Turma  Criminal  do  TJDFT,  Rel.
Sandra de Santis. j. 08.02.2018, DJe 19.02.2018).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO
OFERECIDA  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
ARTIGO 33, C/C O ART. 40, III E V, AMBOS DA
LEI DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO REALIZADA
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PELA  JUÍZA  A  QUA.  IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS  SUFICIENTES  À  CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA  DE  PENA.  CIRCUNSTÂNCIA
REFERENTE  AOS  ANTECEDENTES.
DESFAVORÁVEL. GRANDE QUANTIDADE E
NATUREZA  ("CRACK"  E  COCAÍNA)  DE
DROGA. RÉU COMANDAVA O TRÁFICO DE
DENTRO  DA UNIDADE  PRISIONAL  ONDE
CUMPRIA PENA.  USO DE APARELHOS DE
TELEFONIA  MÓVEL.  TRANSPORTE
INTERESTADUAL  REALIZADO  PELA  SUA
CONVIVENTE.  RECURSO  PROVIDO.
DECISÃO  UNÂNIME.  1.  Analisando  o  acervo
probatório existente nos autos,  constata-se que o
acusado, no interior da unidade prisional, realizava
a traficância com a ajuda de terceiros, inclusive, da
corré,  sua convivente.  Dessa forma, a autoria do
delito de tráfico de entorpecentes,  bem como de
associação para o tráfico, restou indene de dúvidas,
não havendo motivos para o afastamento da certeza
de que o fato denunciado ocorreu da forma narrada
na peça acusatória. ... 4. Apelo Ministerial provido
para  condenar  o  acusado  Francisco  Basílio  dos
Santos pela prática do crime previsto no art. 33, c/c
o  art.  40,  III  e  V,  ambos  da  Lei  nº  11.434/06,
totalizando,  a  título  de  penalidade  definitiva  17
(dezessete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a
ser cumprida a regime inicial fechado, cumulada ao
pagamento  de  1700 (um mil  e  setecentos)  dias-
multa, sendo 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de
reclusão, cumulada ao pagamento de 1200 (um mil
e  duzentos)  dias-multa,  pela  prática  do  delito
previsto no art. 33, c/c o art. 40, III e V, ambos da
Lei nº 11.434/06, e 04 (quatro) anos e 02 (dois)
meses de reclusão, cumulada ao pagamento de 500
(quinhentos)  dias-multa,  pela  prática  do  crime
previsto no art. 35, c/c o art. 40, III e V, também da
Lei de Drogas. 5. Decisão unânime.” (Apelação nº
0001363-54.2010.8.17.1220,  1ª  Câmara  Criminal
do  TJPE,  Rel.  Odilon  de  Oliveira  Neto.  j.
10.01.2017, unânime, DJe 01.02.2017).

“APELAÇÃO  MINISTERIAL.  SENTENÇA
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ABSOLUTÓRIA.  PLEITO  DE  REFORMA.
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO
DE  DROGAS,  ASSOCIAÇÃO  PARA  O
TRÁFICO  E  POSSE  ILEGAL DE  ARMA DE
FOGO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. AUTORIA E
MATERIALIDADE DO TRÁFICO DE DROGAS
COMPROVADAS.  CIRCUNSTÂNCIAS  DA
PRISÃO.  PRESCINDIBILIDADE  DE
APREENSÃO  DA  DROGA  EM  PODER  DO
ACUSADO.  POSSIBILIDADE  DE
UTILIZAÇÃO  DE  OUTROS  MEIOS  DE
PROVA.  PRECEDENTES  DO  STJ.  ...  Para  a
caracterização  do  crime  de  tráfico  ilícito  de
entorpecentes, é prescindível a apreensão da droga
em poder do acusado, quando há provas robustas
nos  autos  que  demonstrem  o  seu  envolvimento
com  o  tráfico  ilícito  de  entorpecentes,  como
ocorreu in casu. Precedentes do STJ. Comprovadas
a  materialidade  e  autoria  delitivas,  imperiosa  a
condenação  pelo  crime  de  tráfico  de  drogas,
mormente quando a sua quantidade e natureza -
cerca de 04 Kg (quatro quilos) de maconha -, bem
como  as  circunstâncias  da  prisão  do  acusado,
evidenciam  que  mantinha  envolvimento  com  o
tráfico.  ...”  (Processo  nº  005384/2014
(190575/2016),  2ª  Câmara  Criminal  do  TJMA,
Rel.  Ângela  Maria  Moraes  Salazar.  DJe
17.10.2016).

Todos os denunciados, cada um com a sua particularidade,
traficava entorpecentes ou contribuía para o êxito do tráfico, organizados em uma
associação estável  e  permanente,  de  modo que resta  suficientemente  provadas  a
autoria e a materialidade do delito em questão.

Passo a individualizar a conduta de cada indivíduo que, ora
como autores, diretos, do tráfico, ora como partícipes, cada um dos denunciados agiu
para o fiel cumprimento das decisões tomadas na organização, com o fim praticar o
tráfico de entorpecentes.

1 – Edilson da Silva Barbosa, vulgo “Pocotó” - articulava o fornecimento das
drogas que seriam revendidas pela organização, inclusive, trazendo a mercadoria do
Estado de São Paulo, diretamente comprada do PCC. “… seria chefiado por Ró
Psicopata,  e  em alguns diálogos telefônicos  interceptados,  referem-se ambos ao
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fornecimento de entorpecentes e seu pagamento, detectando-se a associação dos
envolvidos através  de conversa estabelecida entre Ró Psicopata e Glícia,  avião
responsável pelo transporte de drogas de Pocotó. No dia 27 de junho de 2011, Ró
Psicopata e Glícia conversam sobre a ida da mesma para o estado de São Paulo,
com o fito de buscar drogas e trazer para esta Capital, seguindo orientações de
Pocotó, as quais seriam fornecidas pela organização criminosa PCC.” (fls. 4183-
4184)

2 – Williane Nunes da Silva, conhecida por “Li” - esposa de Ró Psicopata, era a
gerente financeira da organização, responsável pelo lucro advindo do tráfico. Consta
nos autos, provas de que, “no dia 11 de agosto de 2011, foi realizada a apreensão de
grande quantidade de dinheiro na residência de Ana Maria, pertencente a organização
criminosa liderada por "Ró", sob a guarda da sua esposa Williane, além da apreensão
de 236 (duzentos e trinta e seis) porções de drogas guardadas pelo grupo numa
residência situada na rua Campo Santo, bairro da Ilha do Bispo, nesta Capital, não
deixa dúvidas acerca do concurso de agentes para a prática do tráfico de drogas e da
associação para,  de forma hierarquizada e com distribuição de tarefas dentro da
organização, obterem êxito na mercância de estupefacientes, especialmente porque
todos se beneficiavam do produto de tráfico de entorpecentes” (fls. 3848-3849). Com
efeito, ela, denunciada/apelada, tinha pleno conhecimento e controle das operações
realizadas na traficância, articulando, diretamente, com o esposo e líder do comando,
“Ró Psicopata”, de modo que a autoria restou devidamente comprovada nos autos. 

A magistrada, às fls. 3.392-3.393, justamente dá conta da prova da materialidade do
crime quanto a Williane, quando consigna: “A materialidade do crime de tráfico de
drogas encontra-se demonstrada pelas apreensões ocorridas durante a operação
narcóticos,  conforme consta  nos  autos.  Na documentação acostada ao caderno
processual, consta a apreensão de 162,46g (cento e sessenta e dois vírgula quarenta
e seus gramas) de cocaína, na data de 26/06/2011; bem como a apreensão de 22
(vinte  e  dois)  embrulhos  contendo  pedras  de  crack,  em data  de  27/06/2011;  a
apreensão de 341g (trezentos e quarenta e um gramas) de cocaína, na forma de
crack, na data de 09/07/2011, em poder de José Vatter Albuquerque da Silva e
Camila Matias da Silva, e por fim, a apreensão de R$9.903,00 (nove mil, novecentos
e três reais) e 236 (duzentos e trinta e seis) papelotes de maconha, em 11108/2011,
àquele na casa de Ana Maria, sob a guarda da denunciada Williane Nunes da Silva,
enquanto a droga foi encontrada na Rua Campo Santo, Bairro Ilha do Bispo.”, de
modo  que  há  de  ser  dado  provimento  ao  recurso  ministerial  para  condená-la,
também, pelo crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A  apelada  em  questão  tinha  total  conhecimento  e  articulava  operações  da
organização,  inclusive,  dissimulou  o  dinheiro  encontrado  na  residência  de  Ana
Maria,  dizendo  que  seria  oriundo  da  venda  de  um  carro  e  tal  argumento  foi,
anteriormente, combinado com o seu esposo “Ró Psicopata”.
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3 – Ademir Moura da Silva, vulgo “Badboy” - era o responsável pelos demais
fornecedores das drogas, além de cobrar dívidas dos devedores, oriundas do tráfico. 

Das  interceptações  telefônicas,  extraem-se  áudios  nos  quais  "Ró  Psicopata"
demonstrou  preocupação  com  a  prisão  de  "Bad  Boy",  em  Camboinha
(Cabedelo/PB),  em  poder  de  drogas,  armas  de  fogo  e  dinheiro,  pertencentes  à
associação criminosa por ele liderada. Vejamos alguns trechos:

“BADBOY diz que falou com DAMIÃO e o mesmo falou que não estava nem
sabendo de nada (ENTREGA DE DROGA PARA O HNI); BADBOY diz que pegou
com BASTO e que mandará dinheiro para HEMAN resolver; HEMAN diz que não
deveria  ser  assim e que o COROA DAMIÃO não entregou,  pois  o  número do
BADBOY estava dando desligado; BADBOY diz que teve que se adiantar,  pois
estava sem nada; (...) BADBOY diz que pegou com BASTO, mas pagará a HEMAN
e ele resolve com DAMIÃO; HEMAN diz que não é assim e que foi isso que o
PARCEIRO falou; HEMAN reclama que quando fez o apontamento e BADBOY
deixou o celular desligado; HEMAN diz que já não está confiando em falar com o
HNI por esse número VELHO; HEMAN diz que falou para o COROA DAMIÃO,
que pegasse R$ 15.000,00 com o HNI e deixasse UMA PEÇA (1KG DE CRACK);
HEMAN diz que BADBOY tinha pedido MEIA PEÇA e ele (HEMAN) mandou
deixar logo UMA PEÇA" (02 de julho de 2011, iniciado as 22h e 02min, Terminal n.
01271900671308). 
"HEMAN diz que BAD BOY ajeite o REAL, pois ele já mandou o negócio chegar
(DROGA);  HEMAN diz  que  já  ajeitou  também um dinheiro  do  menino  lá  do
cemitério (Ró); HEMAN diz que vai mandar logo UM REAL FECHADO; HEMAN
diz que ROMULO ligou dizendo que está sem nada; BAD BOY diz que ROMULO
passou mais de MÊS (....) HEMAN diz que BADBOY fale com ROMULO para ele
se  ajeitar;  BADBOY diz  que  ROMULO está  de  bobeira  por  ai  usando aranha,
rupnol; HEMAN diz que é para BADBOY não colocar a quantidade certa; HEMAN
diz que qualquer coisa manda uma ideia para o PARCEIRO (FAO) e ai vê o que quer
fazer; (...) HEMAN pergunta se BADBOY levou o negócio lá (dinheiro da mãe de
Fão); BADBOY diz que está esperando parar de chover; HEMAN diz que BADBOY
ajeite logo o dinheiro; BAD BOY diz que o dinheiro é certo amanhã, mas que dará
ao coroa o que ele tiver logo; HEMAN diz que qualquer coisa passará o número de
BADBOY para o COROA." (02 de julho de 2011, iniciado as 14h e 38min, Terminal
n. 01271900671308)

4 – Maxsuênio Silva dos Santos, vulgo Suênio – ajudava a organização fornecendo
sua moto para a venda de drogas e articulava com os demais integrantes do grupo.

5 – Radi  PatrickNeves  da Rocha –  era  o segurança da  organização.  Também
guardava drogas, sobretudo, no sentido de modificação dos locais de depósito da
droga, para tentar evitar a apreensão pela polícia.
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Vejamos algumas passagens das provas colhidas durante a instrução criminal:

Áudio  do  dia  06  de  julho  de  2011  —  interlocutores  PATRICK  x  RAILLIFE:
"PATRICK fala para RAILIFE ir na casa dele pegar uma drogas que estão em cima
da máquina e enterrar, pois a polícia prendeu dois parceiros de ontem para hoje" 

Áudio do dia 10/07/2011 — interlocutores PATRICK x RÓ: "PATRICK liga e pede a
RÓ  o  número  de  NETINHO  ou  RAILIFE;  RÓ  diz  que  o  de  RAILIFE  é  o
8774.8302". 

Áudio do dia 12/07/2011 — interlocutores USULÃO x PATRICK: "URSULÃO
pergunta a PATRICK se foi olhar a peça do PEDRO AFONSO. URSULÃO pede
para PATRICK mandar ele (HNI) descer lá em CIDA. PATRICK diz que ele está
ligando para pegar. PATRICK diz que falou com o NEGÃO e que na nove dava para
fazer 3 contos e deixar os oito mil para depois. URSULÃO fala a PATRICK que vai
levantar dinheiro, que vai mandar a menina tirar o dinheiro do Banco. 

6 – Lindemberg Vieira da Silva, vulgo “Lindo” – comandava a área de atuação do
comércio de drogas da organização.

Áudio do dia 23/06/2011 — Interlocutores Cleide X Ró: "CLEIDE diz que vai ficar
Só  da  e  ALINE lá;  qualquer  coisa  elas  ligam.  CLEIDE diz  que  NETINHO tá
embaçando com ela. RO diz que quem comanda lá é LINDO e que NETINHO é
menino dele também" 'PATRICK diz pra LINDO guardar as peças (armas) pois um
cara deu pra ele (PATRICK) uma fita de dez conto o (10mil — assalto) pra pegar
amanhã a tarde por volta das quatro horas.” (05 de julho de 2011)

7 – Salatiel José dos Santos, vulgo “Orelha” - traficava ativamente.

Audio do dia 28/06/2011 — Interlocutores Orelha X Ré: "ORELHA trata com RÓ
sobre pagamento PARCIAL de dívida”

Áudio do dia 09/07/2011 — interlocutores MACIEL x GORDO: "MACIEL diz que
tem um CABOETA AQUI;  GORDO pergunta  se  MACIEL quer  que  ele  vá  ai
amanhã;  MACIEL  diz  que  GORDO  fique  tranquilo  que  ele  verá  na  TELA
(REPORTAGEM); (...) GORDO diz que onde ele está é área de ORELHA, que
também trabalha para o PARCEIRO (RÓ).

8 – Samuel  Davi  de Araújo,  vulgo “Davi” –  auxiliava Ró,  sendo partícipe e,
também, cuidava do dinheiro apurado com o tráfico.

Audio do dia 05/07/2011 — Interlocutores Ró X Davi: "DAVI liga e diz que esse é
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seu novo número: DAVID diz que tem R$ 1.235,00; DAVID diz que com o do
NEGUINHO tem R$ 1.535,00”

Portanto,  entendo,  perfeitamente,  provadas  as  autorias  dos
citados denunciados quanto ao crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº
11.343/2006).

Neste sentido colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO  CRIME.  TRÁFICO  DE
DROGAS.  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
RECURSO POR PARTE DO RÉU. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO  POR  INSUFICIÊNCIA  DE
PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE.  TESE  DA
DEFESA LANÇADA DE FORMA ISOLADA E
DIVORCIADA  DOS  DEMAIS  ELEMENTOS
COGNITIVOS QUE INSTRUEM OS AUTOS.
RECONSTRUÇÃO  HISTÓRICA  DA
CONDUTA  DO  APELANTE  QUE
DEMONSTRA  SUFICIENTEMENTE  QUE  A
SUBSTÂNCIA  PROSCRITA  APREENDIDA
("CRACK")  ERA  DESTINADA  AO
COMÉRCIO  ILÍCITO.  PROVA
TESTEMUNHAL  HARMÔNICA  E  COESA.
INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE  NÃO DEIXA
QUALQUER  IMPRECISÃO  CAPAZ  DE
EIVAR  A  FORMAÇÃO  DA  CONVICÇÃO
DESTE  ÓRGÃO  COLEGIADO.
MANUTENÇÃO  DA  CONDENAÇÃO  PELO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS QUE SE
APRESENTA  INARREDÁVEL.  RECURSO
NÃO  PROVIDO,  COM  EXPEDIÇÃO  DE
MANDADO  DE  PRISÃO  PARA  QUE  SE
INICIE  IMEDIATAMENTE  O
CUMPRIMENTO  DA  PENA  IMPOSTA  AO
APELANTE. 1. A prova utilizada para condenar
o  réu  por  tráfico  de  drogas  é  calçada  em
elementos concretos e idôneos, de modo que não
necessita  de  qualquer  procedimento  lógico
abstrato  para  comprovar  a  materialidade,  a
autoria  delitiva  e  a  adequação  típica.  2.  A
instrução  criminal  foi  satisfatória  à  acusação,
sobretudo  em  razão  da  existência  de  provas
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contundentes  no  sentido  de  que  a  substância
apreendida era destinada ao comércio ilícito. Os
relatos  dos  policiais  militares  foram firmes  no
sentido  de  que  as  informações  dando conta  da
atividade  de  narcotraficância  exercida  pelo
apelante  restaram  confirmadas  por  meio  das
diligências que resultaram na prisão em flagrante.
3.  O conjunto  cognitivo  torna  inquestionável  a
tipicidade  da  conduta  praticada,  estando
integralmente  preenchido  o  tipo  descrito  no
artigo  33,  caput,  da  Lei  11.343/06.  4.  A prova
colhida  foi  capaz  de  reconstruir  e  elucidar  os
fatos, afastando o julgador da sombra da dúvida,
de  modo que  não se  faz  possível  a  absolvição
com fulcro no princípio do in dubio pro reo. 5.
Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal
restaurou o tradicional entendimento, no sentido
de que a execução provisória de acórdão penal
condenatório,  proferido  em  grau  de  apelação,
ainda  que  sujeito  a  recurso  especial  ou
extraordinário,  não  compromete  o  princípio
constitucional  da  presunção  de  inocência,
determino a expedição imediata de mandado de
prisão  e  guia  de  recolhimento  provisória  do
apelante.”  (Processo  nº  0003189-
69.2015.8.16.0153, 4ª Câmara Criminal do TJPR,
Rel.  Celso  Jair  Mainardi.  j.  15.02.2018,  DJ
16.02.2018). 

“APELAÇÃO  CRIMINAL  -  TRÁFICO  DE
DROGAS  -  ASSOCIAÇÃO  -  RECURSO  DO
MP  -  PROVAS  SUFICIENTES  DA
TRAFICÂNCIA  DO  CORRÉU  -  DELAÇÃO
DO COMPARSA - PALAVRA DOS POLICIAIS
-  AUSÊNCIA  DE  VÍNCULO  SUBJETIVO  -
COAUTORIA  EVENTUAL  -  PROVIMENTO
PARCIAL.  I.  O  tráfico  de  drogas  é  delito
praticado às  escondidas,  de  modo que  especial
valor  deve  ser  conferido  aos  indícios  e  às
circunstâncias  da  apreensão.  A  delação
extrajudicial  e  a  palavra  contraditada  dos
policiais  são  suficientes  para  comprovar  a
coautoria. II. O delito do art. 35 da Lei 11.343/06
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exige o dolo de associação de caráter perene com
intuito de praticar a mercancia proscrita. No caso,
não  foi  demonstrado  vínculo  subjetivo
permanente.  Trata-se  de  coautoria  eventual.  III.
Apelos  provido  parcialmente  para  condenar  o
corréu  pelo  tráfico  de  drogas  e  manter  a
absolvição  pela  associação.”  (Processo  nº
20160110626712 (1074342), 1ª Turma Criminal
do TJDFT, Rel. Sandra de Santis. j. 08.02.2018,
DJe 19.02.2018).

“APELAÇÃO  CRIMINAL  -  RECURSO
MINISTERIAL  -  PRETENDIDA
CONDENAÇÃO DA ACUSADA ABSOLVIDA
EM  PRIMEIRO  GRAU  PELA PRÁTICA DO
DELITO  DE  TRÁFICO  DE  DROGAS  -
POSSIBILIDADE  -  VASTO  CONJUNTO
PROBATÓRIO  -  CRIME  DE  ASSOCIAÇÃO
PARA  O  TRÁFICO  -  SENTENÇA
REFORMADA  -  CONDENAÇÃO  DOS
RECORRIDOS - PROVIDO. 1. Quanto ao crime
de  tráfico  de  drogas,  a  autoria  restou
suficientemente  comprovada  nos  autos  de
inquérito  e  pela  prova  judicializada.  As
interceptações  telefônicas  são  provenientes  de
intensa  investigação  policial  denominada
"Operação Caimam II", devidamente autorizadas
judicialmente e comprovam que a codenunciada
Alessandra,  a  mando de seu esposo Clodoaldo,
acondicionou  três  porções  de  cocaína  envoltas
em  saco  plástico,  pesando  562  gramas,  no
interior  de  um  urso  de  pelúcia  e  remeteu  via
SEDEX à residência da recorrida Nilcélia. Esta
foi  presa  em  flagrante,  quando  recebia  a
encomenda  de  droga  e  as  interceptações
telefônicas  compravam  seu  conhecimento  e  o
prévio  "ajuste"  para  a  empreitada  delitiva
juntamente  com  os  coautores.  Diante  do  farto
conjunto probatório, a condenação da apelada é
medida que se impõe. 2. Em relação ao crime de
associação para o tráfico de drogas, a condenação
dos  recorridos  é  medida  que  se  impõe,  pois
evidenciada  a  durabilidade  e  o  ânimo
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colaborador  entre  os  réus  para  a  prática  da
traficância  como um dos  grupos  que  integram,
com funções bem definidas. Há comprovação do
ânimo  de  associação  estável  e  duradoura.  É
indubitável, ante o robusto conjunto probatório,
que  os  acusados  estavam  desenvolvendo
intensamente  o  comércio  de  entorpecentes,
tratando-se  de  rede  de  tráfico  comandada  por
Clodoaldo, vulgo Tico, que de dentro do Presídio
de  Segurança  Máxima  de  Campo  Grande,
efetuava ligações para várias pessoas. Verifica-se
não se tratar de comum estrutura associativa para
o  tráfico  de  entorpecente,  mas  de  um  único
traficante  que  comanda  vários  grupos
organizados  para  a  distribuição  e  venda  de
drogas,  com  diversos  integrantes  Apelante
Alessandra:  APELAÇÃO  CRIMINAL
DEFENSIVA  -  TRÁFICO  DE  DROGAS  -
PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO  -  CONJUNTO
PROBATÓRIO  ROBUSTO  -  CONDENAÇÃO
MANTIDA - NÃO PROVIDO. Não há falar em
absolvição  quando  o  conjunto  probatório  é
robusto e atesta que a acusada praticava delito de
tráfico  de  drogas.  A apelante,  a  pedido de  seu
marido  que  se  encontrava  preso  no
estabelecimento prisional, efetuou a remessa via
SEDEX de vultosa quantidade de entorpecente -
562  gramas  de  cocaína,  para  distribuição.
Condenação  mantida.  Apelante  Clodoaldo:
PENA-BASE  -  REDUÇÃO  -  MANTIDA  A
COMPENSAÇÃO  DA  AGRAVANTE  DA
REINCIDÊNCIA  COM  A  ATENUANTE  DA
CONFISSÃO  ESPONTÂNEA  -  RECURSO
PARCIALMENTE  PROVIDO.  1.  Pena-base
reduzida  ante  o  expurgo  da  moduladora  das
consequências  do  crime,  porquanto  foram
sopesadas com base em elementos inerentes ao
tipo penal. Em observância ao art. 580 do CPP,
estendo o afastamento da valoração da referida
circunstância  judicial  à  corré  Alessandra,  em
razão da identidade de situação.  2.  O Superior
Tribunal  de  Justiça,  no  julgamento  do  EREsp
1.154.752/RS,  fixou  o  entendimento  de  que  é
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possível  compensação  e  agravante  de
reincidência  com  atenuante  da  confissão
espontânea  por  serem  igualmente
preponderantes.  A decisão unifica  a posição da
Corte  Superior  sobre  o  tema.  Em parte  com o
parecer: Em parte com o parecer: dou provimento
ao recurso ministerial para condenar a ré Nilcélia
Aparecida dos Santos como incurso nos arts. 33 e
35  da  Lei  Antidrogas  e  condenar  Clodoaldo
Ribeiro  da  Cruz  e  Alessandra  de  Souza
Rodrigues pela prática do crime previsto no art.
35 da Lei Antidrogas. Dou parcial provimento ao
apelo de Clodoaldo apenas para reduzir a pena-
base. Nego provimento ao recurso de Alessandra.
De  ofício,  afasto-lhe  a  moduladora  das
consequências  do  crime,  pela  identidade  de
situação,  com fundamento no art.  580 do CPP.
Comunique-se com a máxima urgência o juiz da
causa  para  que  tome  as  providências  cabíveis,
bem  como  o  juízo  dos  autos  de  processo  nº
021.10.001789-5.”  (Apelação  nº  0056452-
08.2009.8.12.0001,  3ª  Câmara  Criminal  do
TJMS,  Rel.  Dorival  Moreira  dos  Santos.  j.
10.12.2015).

Atualmente,  não  há  mais  dúvidas  de  que  pode,  o
magistrado,  considerando  o  princípio  do  livre  convencimento  motivado,
fundamentar sua decisão com base nas provas que lhe convierem à formação de
sua convicção,  o que faz  incidir,  também, ao caso,  até  mesmo,  as meramente
indiciárias.

Embora  estas,  isoladamente,  não  possam  embasar  a
condenação  (artigo  155  do  Código  de  Processo  Penal),  é  possível  que  sejam
empregadas com tal finalidade se corroboradas por outros elementos de convicção
produzidos no decorrer da instrução processual. 

O fato é que, pelo cotejo dos elementos coletados durante a
instrução probatória, induvidosa se apresenta a incidência dos apelados na figura
típica delineada no art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo de rigor a condenação daqueles
que foram absolvidos em 1º grau, conforme explicitado acima.

Ademais,  para  a  caracterização  do  crime  de  tráfico  de
drogas não é necessário que o agente seja preso no momento exato da venda,
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bastando que, pelas circunstâncias e condições da apreensão dos entorpecentes, se
chegue à configuração do ilícito pela destinação a terceiros, haja vista que o tipo
penal prevê várias condutas que assinalam a prática do tráfico. 

Observem-se as seguintes decisões desta Câmara Criminal:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE
TRÁFICO  DE  DROGAS.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  SUPLICA
POR  ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  REPRIMENDA.
PRIVILÉGIO DO § 4º DO ART. 33 § 4º, DA LEI
Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RÉU NÃO
PRIMÁRIO  E  POSSUI  MAUS
ANTECEDENTES.  AUSÊNCIA  DOS
REQUISITOS  LEGAIS.  DESPROVIMENTO
DO  APELO.  Demonstradas  a  autoria  e  a
materialidade  do  delito  de  tráfico  de  drogas,  a
condenação, à falta de causas de excludentes de
ilicitude  ou  de  culpabilidade,  deve  ser
mantida.  ...”  (Apelação  nº  0000873-
13.2015.815.0541,  Câmara  Criminal  do  TJPB,
Rel. João Benedito da Silva. DJe 23.03.2018).

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  SENTENÇA  DE
CONDENAÇÃO  EM  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES.  RECURSO  AVIADO
PELA  DEFESA  PUGNANDO  PELA
ABSOLVIÇÃO.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  INCONTESTES.
IMPOSSIBILIDADE  DE  ABSOLVIÇÃO.
PEDIDO  SUBSIDIÁRIO  DE
RECONHECIMENTO  DA  CAUSA  DE
DIMINUIÇÃO DA PENA. PREENCHIMENTO
DOS  REQUISITOS.  TRÁFICO
PRIVILEGIADO.  DIMINUIÇÃO  DA  PENA.
SUBSTITUIÇÃO  POR  RESTRITIVAS  DE
DIREITOS.  PROVIMENTO  EM  PARTE  DO
RECURSO. 1. Tráfico de drogas. Apreensão de
droga  na  casa  da  apelante.  Autoria  e
materialidade  incontestes.  Depoimentos
constantes  nos  autos  que  corroboram  a
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traficância.  Manutenção  da  condenação.  ...”
(Apelação  nº  0016387-44.2015.815.0011,
Câmara Criminal do TJPB, Rel. Carlos Martins
Beltrão Filho. DJe 14.03.2018).

“… É insustentável a tese de absolvição, quando
as  provas  da  materialidade  e  da  autoria  dos
ilícitos emergem de forma límpida e categórica
do  conjunto  probatório  coligido  nos  autos.  O
conjunto  probatório  é  coerente  e  robusto,
demonstrando  a  materialidade  e  a  autoria  dos
delitos  de  tráfico  e  de  porte  ilegal  de  arma de
fogo  de  uso  permitido.  Os  depoimentos  dos
policiais que efetuaram a prisão em flagrante do
sentenciado e apreenderam a munição e a droga,
com  esteio  em  investigações  precedentes  e
demais elementos de prova constantes dos autos,
são meio de prova idôneo e suficiente para dar
sustentação  ao  édito  condenatório,  sobretudo
porque foram prestados em juízo, sob o crivo do
contraditório  e  da  ampla  defesa.  …
Desprovimento do apelo.” (Apelação Criminal nº
0000126-66.2016.815.0561,  Câmara
Especializada do TJPB, Rel. Marcos William de
Oliveira. DJe 13.11.2017).

Dessa  forma,  se  o  álbum  processual  revela,
incontestavelmente, a materialidade e a autoria resta a conclusão legítima de que a
hipótese em exame contempla o fato típico de tráfico, insculpido no art. 33 da Lei nº
11.343/06, não havendo que se falar, assim, em absolvição, devendo ser modificada a
sentença com a condenação dos apelados Edilson da Silva Barbosa, Williane Nunes
da Silva, Ademir Moura da Silva, Maxsuênio Silva dos Santos, Radi Patrick Neves
da Rocha, Lindemberg Vieira da Silva, Salatiel José dos Santos e Samuel David de
Araújo Viana, como pleiteado pelo recurso ministerial.

Assim  sendo,  nesse  primeiro  ponto,  que  diz  respeito  à
autoria e à materialidade do delito de tráfico de entorpecentes,  dou provimento
parcial  ao recurso ministerial,  para,  reformando a  sentença absolutória,  julgar
procedente a pretensão punitiva do Estado no sentido de condenar Edilson da Silva
Barbosa, Williane Nunes da Silva, Ademir Moura da Silva, Maxsuênio Silva dos
Santos, Radi Patrick Neves da Rocha, Lindemberg Vieira da Silva, Salatiel José dos
Santos e Samuel David de Araújo Viana como incursos nas sanções dos arts. 33 da
Lei 11.343/2006. 
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Passo, em seguida, a dosar-lhes a pena, nos termos dos arts.
59 e 68 do Código Penal c/c art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que determina que se
considere, com preponderância sobre o art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da
substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

1. Para Edilson da Silva Barbosa, vulgo “Pocotó” - tráfico de entorpecentes
(art. 33 da Lei nº 11.343/2006)

Vale destacar trecho da sentença, quando a magistrada de primeiro grau, pontuou
que: “o denunciado era encarregado de auxiliar a atividade traficante, no sentido
de articular fornecimento de drogas, através dos chamados "aviões", à exemplo da
pessoa de nome "Glícia", enviada pelo denunciado ao Estado de São Paulo para
trazer  drogas  para  o Estado da  Paraíba,  tudo sob o  comando e  orientação do
denunciado Robson Machado de Lima.” (fl. 3400). Desse modo, a condenação é
medida que se impõe.

Passo à dosimetria

A culpabilidade do réu foi intensa, pois participante ativo
no grupo de traficantes denominado “Okaida” - Antecedentes são maculados - A
conduta social do sentenciado não poder ser considerada boa, eis que se mostra
contumaz na prática de delitos - O contexto probatório não fornece elementos a se
aferir a personalidade do agente; - Os motivos do crime decorrem, seguramente,
da expectativa de ganho fácil; - As  circunstâncias do crime são comuns; - As
consequências do  ilícito  são  desastrosas,  tendo  em  vista  que  pessoas  são
atingidas e famílias destruídas pelo poder maléfico que a droga produz no seio
familiar e social; - As vítimas são desconhecidas.

Considerando que a pena em abstrato varia de 5 (cinco) a 15
(quinze) anos de reclusão, e diante das circunstâncias judiciais acima referidas,
das  quais,  5  vetores  são  desfavoráveis  (art.  59  do  Código  Penal),  aliadas  à
natureza e quantidade da substância {21.731 g (vinte e um mil setecentos e trinta
e um gramas) de cocaína e 719,37 (setecentos e trinta e nove vírgula trinta e sete
gramas)  de  maconha},  conforme  preceitua  o  art.  42  da  Lei  nº  11.343/2006,
estabeleço a pena-base em 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-
multa que, à míngua de agravantes/atenuante e/ou causas de aumento/diminuição,
torno definitiva. Deixo de aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º (desde que o
agente  seja  primário,  de  bons  antecedentes,  não  se  dedique  às  atividades
criminosas nem integre organização criminosa), da Lei nº 11.343/2006, posto que
o acusado se dedica a associação criminosa e levando em consideração todos os
elementos apurados durante a instrução processual e  as quantidades de drogas
comercializadas pela organização.
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Levando em consideração o fato de que o apelado restou
condenado, em primeiro grau, no crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006,
ao cumprimento de uma pena de  4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
860 (oitocentos e sessenta) dias-multa, aplico o concurso material de crimes (art.
69 do Código Penal), de modo que resta uma reprimenda definitiva de 13 (treze)
anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.760 (mil, setecentos e sessenta) dias-multa.

Fixo  o  regime  fechado  para  o  início  de  cumprimento  da
pena corporal e o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente ao tempo do crime.

Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos,  nos  termos  do  art.  44  do  Código  Penal,  bem  como,  a  suspensão
condicional da pena, prevista no art. 77 do mesmo diploma legal.

2. Para Williane Nunes da Silva, vulgo “Li” - tráfico de entorpecentes (art. 33
da Lei nº 11.343/2006) -

Passo à dosimetria

A culpabilidade da ré foi intensa, pois participante ativa no
grupo  de  traficantes  denominado  “Okaida”,  especialmente  porque  era  quem
controlava o financeiro proveniente do tráfico, além de articular a contabilidade,
guardar  entorpecentes,  simular  venda  com o  dinheiro  do  tráfico  para  parecer
conduta legal, tudo em articulação com seu esposo, “Ró Psicopata” - A apenada
não  apresenta  antecedentes  criminais -  A  conduta  social não  poder  ser
devidamente aferida, o que não se levará em seu desfavor - O contexto probatório
não fornece elementos a se aferir a  personalidade da agente; - Os  motivos do
crime decorrem, seguramente, da expectativa de ganho fácil; - As circunstâncias
do crime são comuns; - As  consequências do ilícito são desastrosas, tendo em
vista que pessoas são atingidas e famílias destruídas pelo poder maléfico que a
droga produz no seio familiar e social; - As vítimas são desconhecidas.

Considerando que a pena em abstrato varia de 5 (cinco) a 15
(quinze) anos de reclusão, e diante das circunstâncias judiciais acima referidas
(art.  59  do  Código  Penal),  aliadas  à  natureza  e  quantidade  da  substância
apreendida e que confirmou a operação “Narcotráfico” {21.731 g (vinte e um mil
setecentos e trinta e um gramas) de cocaína e 719,37 (setecentos e trinta e nove
vírgula trinta e sete gramas) de maconha}, conforme preceitua o art. 42 da Lei nº
11.343/2006,  estabeleço  a  pena-base  em  6  (seis)  anos  de  reclusão  e  600
(seiscentos)  dias-multa  que,  à  míngua  de  agravantes/atenuante  e/ou  causas  de
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aumento/diminuição, torno definitiva. Deixo de aplicar o redutor previsto no art.
33, § 4º (desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique
às  atividades  criminosas  nem  integre  organização  criminosa),  da  Lei  nº
11.343/2006, posto que a acusada se dedica a associação criminosa e levando em
consideração todos os  elementos apurados durante  a instrução processual  e  as
quantidades de drogas comercializadas pela organização.

Levando em consideração o fato de que a apelada restou
condenada, em primeiro grau, no crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006,
ao cumprimento de uma pena de  4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
860 (oitocentos e sessenta) dias-multa, aplico o concurso material de crimes (art.
69 do Código Penal), de modo que resta uma reprimenda definitiva de 10 (dez)
anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.460 (mil,  quatrocentos e sessenta) dias-
multa.

Fixo  o  regime fechado para  o  início  de  cumprimento  da
pena corporal e o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente ao tempo do crime.

Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos,  nos  termos  do  art.  44  do  Código  Penal,  bem  como,  a  suspensão
condicional da pena, prevista no art. 77 do mesmo diploma legal.

3. Para Ademir Moura da Silva, vulgo "Bad Boy" - tráfico de entorpecentes
(art. 33 da Lei nº 11.343/2006) -

Passo à dosimetria

A culpabilidade do réu foi intensa, pois participante ativo no grupo de traficantes
denominado “Okaida”,  eis  que o mesmo participava da organização criminosa
realizando cobranças de dívidas de drogas,  bem como, distribuindo dinheiro e
tarefas entre os associados – o apenado não apresenta antecedentes criminais - A
conduta social não poder ser devidamente aferida, o que não se levará em seu
desfavor -  O  contexto  probatório  não  fornece  elementos  a  se  aferir  a
personalidade do  agente;  -  Os  motivos do  crime decorrem,  seguramente,  da
expectativa  de  ganho  fácil;  -  As  circunstâncias do  crime  são  comuns;  -  As
consequências do  ilícito  são  desastrosas,  tendo  em  vista  que  pessoas  são
atingidas e famílias destruídas pelo poder maléfico que a droga produz no seio
familiar e social; - As vítimas são desconhecidas.

Considerando que a pena em abstrato varia de 5 (cinco) a 15
(quinze) anos de reclusão, e diante das circunstâncias judiciais acima referidas
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(art.  59  do  Código  Penal),  aliadas  à  natureza  e  quantidade  da  substância
apreendida e que confirmou a operação “Narcotráfico” {21.731 g (vinte e um mil
setecentos e trinta e um gramas) de cocaína e 719,37 (setecentos e trinta e nove
vírgula trinta e sete gramas) de maconha}, conforme preceitua o art. 42 da Lei nº
11.343/2006,  estabeleço  a  pena-base  em  7  (sete)  anos  de  reclusão  e  700
(setecentos)  dias-multa  que,  à  míngua  de  agravantes/atenuante  e/ou  causas  de
aumento/diminuição, torno definitiva. Deixo de aplicar o redutor previsto no art.
33, § 4º (desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique
às  atividades  criminosas  nem  integre  organização  criminosa),  da  Lei  nº
11.343/2006, posto que o acusado se dedica a associação criminosa e levando em
consideração todos os elementos  apurados durante a  instrução processual e  as
quantidades de drogas comercializadas pela organização.

Levando em consideração o fato de que o apelado restou
condenado, em primeiro grau, no crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006,
ao cumprimento de uma pena de  4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
860 (oitocentos e sessenta) dias-multa, aplico o concurso material de crimes (art.
69 do Código Penal), de modo que resta uma reprimenda definitiva de 11 (onze)
anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.560 (mil, quinhentos e sessenta) dias-multa.

Fixo  o  regime  fechado  para  o  início  de  cumprimento  da
pena corporal e o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente ao tempo do crime.

Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos,  nos  termos  do  art.  44  do  Código  Penal,  bem  como,  a  suspensão
condicional da pena, prevista no art. 77 do mesmo diploma legal.

4.  Para  Maxsuênio  Silva  dos  Santos,  vulgo  "Suênio  Gordo  ou  Gordo"  -
tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) -

Passo à dosimetria

A culpabilidade do réu foi intensa, pois participante ativo
no grupo de traficantes denominado “Okaida”, eis que o mesmo participava da
organização criminosa  realizando cobranças  de  dívidas  de  drogas,  bem como,
distribuindo  dinheiro  entre  os  associados  –  Antecedentes são  maculados -  A
conduta social do sentenciado não poder ser considerada boa, eis que se mostra
contumaz na prática de delitos - O contexto probatório não fornece elementos a se
aferir a personalidade do agente; - Os motivos do crime decorrem, seguramente,
da expectativa de ganho fácil; - As  circunstâncias do crime são comuns; - As
consequências do  ilícito  são  desastrosas,  tendo  em  vista  que  pessoas  são

Apelação Criminal 0052864-49.2011.815.2002                               CMBF – Relator                                                     39



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

atingidas e famílias destruídas pelo poder maléfico que a droga produz no seio
familiar e social; - As vítimas são desconhecidas.

Considerando que a pena em abstrato varia de 5 (cinco) a 15
(quinze) anos de reclusão, e diante das circunstâncias judiciais acima referidas
(art.  59  do  Código  Penal),  aliadas  à  natureza  e  quantidade  da  substância
apreendida e que confirmou a operação “Narcotráfico” {21.731 g (vinte e um mil
setecentos e trinta e um gramas) de cocaína e 719,37 (setecentos e trinta e nove
vírgula trinta e sete gramas) de maconha}, conforme preceitua o art. 42 da Lei nº
11.343/2006,  estabeleço  a  pena-base  em  8  (oito)  anos  de  reclusão  e  800
(oitocentos)  dias-multa  que,  à  míngua  de  agravantes/atenuante  e/ou  causas  de
aumento/diminuição, torno definitiva. Deixo de aplicar o redutor previsto no art.
33, § 4º (desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique
às  atividades  criminosas  nem  integre  organização  criminosa),  da  Lei  nº
11.343/2006, posto que o acusado se dedica a associação criminosa e levando em
consideração todos os  elementos apurados durante  a instrução processual  e  as
quantidades de drogas comercializadas pela organização.

Levando em consideração o fato de que o apelado restou
condenado, em primeiro grau, no crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006,
ao cumprimento de uma pena de  4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
860 (oitocentos e sessenta) dias-multa, aplico o concurso material de crimes (art.
69 do Código Penal), de modo que resta uma reprimenda definitiva de 12 (doze)
anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.660 (mil, seiscentos e sessenta) dias-multa.

Fixo  o  regime fechado para  o  início  de  cumprimento  da
pena corporal e o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente ao tempo do crime.

Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos,  nos  termos  do  art.  44  do  Código  Penal,  bem  como,  a  suspensão
condicional da pena, prevista no art. 77 do mesmo diploma legal.

5.  Para  Radi  Patrick  Neves  da  Rocha,  vulgo  "Patrick"  -  tráfico  de
entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) -

Passo à dosimetria

A culpabilidade do réu foi intensa, pois participante ativo
no grupo de traficantes denominado “Okaida”, eis que o mesmo participava da
organização criminosa fazendo a segurança do grupo, como, também, guardava
drogas e modificava o local de depósito, sobretudo, para tentar evitar a apreensão
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pela polícia  –  Antecedentes são maculados - A conduta social do sentenciado
não poder ser considerada boa, eis que se mostra contumaz na prática de delitos -
O contexto  probatório  não  fornece  elementos  a  se  aferir  a  personalidade do
agente; - Os motivos do crime decorrem, seguramente, da expectativa de ganho
fácil; - As circunstâncias do crime são comuns; - As consequências do ilícito são
desastrosas, tendo em vista que pessoas são atingidas e famílias destruídas pelo
poder maléfico que a droga produz no seio familiar e social; - As  vítimas são
desconhecidas.

Considerando que a pena em abstrato varia de 5 (cinco) a 15
(quinze) anos de reclusão, e diante das circunstâncias judiciais acima referidas
(art.  59  do  Código  Penal),  aliadas  à  natureza  e  quantidade  da  substância
apreendida e que confirmou a operação “Narcotráfico” {21.731 g (vinte e um mil
setecentos e trinta e um gramas) de cocaína e 719,37 (setecentos e trinta e nove
vírgula trinta e sete gramas) de maconha}, conforme preceitua o art. 42 da Lei nº
11.343/2006,  estabeleço  a  pena-base  em  8  (oito)  anos  de  reclusão  e  800
(oitocentos) dias-multa.  Ausentes agravantes/atenuantes.  Reconheço, porém a a
hipótese prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, de modo que aumento a
pena em 1/6 (um sexto), perfazendo um total de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, tornando-a definitiva.
Deixo de aplicar  o  redutor  previsto no art.  33,  § 4º  (desde que o agente  seja
primário,  de  bons  antecedentes,  não  se  dedique  às  atividades  criminosas  nem
integre organização criminosa), da Lei nº 11.343/2006, posto que o acusado se
dedica  a  associação criminosa e  levando em consideração todos os  elementos
apurados  durante  a  instrução  processual  e  as  quantidades  de  drogas
comercializadas pela organização.

Levando em consideração o fato de que o apelado restou
condenado, em primeiro grau, no crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006,
ao cumprimento de uma pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 930
(novecentos e trinta) dias-multa, aplico o concurso material de crimes (art. 69 do
Código Penal),  de modo que resta uma reprimenda definitiva de 14 (quatorze)
anos e 7 (sete) meses de reclusão e 1.863 (mil, oitocentos e sessenta e três) dias-
multa.

Fixo  o  regime  fechado  para  o  início  de  cumprimento  da
pena corporal e o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente ao tempo do crime.

Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos,  nos  termos  do  art.  44  do  Código  Penal,  bem  como,  a  suspensão
condicional da pena, prevista no art. 77 do mesmo diploma legal.
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6. Para Lindemberg Vieira da Silva, vulgo “Lindo” - tráfico de entorpecentes
(art. 33 da Lei nº 11.343/2006) -

Passo à dosimetria

A culpabilidade do réu foi intensa, pois participante ativo
no grupo de traficantes denominado “Okaida”, eis que o mesmo participava da
organização  criminosa,  comandando  áreas  de  atuação  do  comércio  de
entorpecentes – Antecedentes são maculados, possuindo condenação anterior por
tráfico - A conduta social do sentenciado não poder ser considerada boa, eis que
se mostra contumaz na prática de delitos -  O contexto probatório não fornece
elementos  a  se  aferir  a  personalidade do  agente;  -  Os  motivos do  crime
decorrem, seguramente, da expectativa de ganho fácil;  -  As  circunstâncias do
crime são comuns; - As consequências do ilícito são desastrosas, tendo em vista
que pessoas são atingidas e famílias destruídas pelo poder maléfico que a droga
produz no seio familiar e social; - As vítimas são desconhecidas.

Considerando que a pena em abstrato varia de 5 (cinco) a 15
(quinze) anos de reclusão, e diante das circunstâncias judiciais acima referidas
(art.  59  do  Código  Penal),  aliadas  à  natureza  e  quantidade  da  substância
apreendida e que confirmou a operação “Narcotráfico” {21.731 g (vinte e um mil
setecentos e trinta e um gramas) de cocaína e 719,37 (setecentos e trinta e nove
vírgula trinta e sete gramas) de maconha}, conforme preceitua o art. 42 da Lei nº
11.343/2006,  estabeleço  a  pena-base  em  9  (nove)  anos  de  reclusão  e  900
(novecentos) dias-multa. Ausentes agravantes/atenuantes. Reconheço, porém a a
hipótese prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, de modo que aumento a
pena em 1/6 (um sexto), perfazendo um total de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de
reclusão e 1.050 (mil  e  cinquenta) dias-multa,  tornando-a definitiva.  Deixo de
aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º (desde que o agente seja primário, de
bons  antecedentes,  não  se  dedique  às  atividades  criminosas  nem  integre
organização criminosa), da Lei nº 11.343/2006, posto que o acusado se dedica a
associação criminosa e levando em consideração todos os elementos apurados
durante a instrução processual e as quantidades de drogas comercializadas pela
organização.

Levando em consideração o fato de que o apelado restou
condenado, em primeiro grau, no crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006,
ao cumprimento de uma pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 930
(novecentos e trinta) dias-multa, aplico o concurso material de crimes (art. 69 do
Código Penal), de modo que resta uma reprimenda definitiva de 15 (quinze) anos
e 9 (nove) meses de reclusão e 1.980 (mil, novecentos e oitenta) dias-multa.
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Fixo  o  regime  fechado  para  o  início  de  cumprimento  da
pena corporal e o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente ao tempo do crime.

Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos,  nos  termos  do  art.  44  do  Código  Penal,  bem  como,  a  suspensão
condicional da pena, prevista no art. 77 do mesmo diploma legal.

7. Para Salatiel José dos Santos, vulgo “Orelha” - tráfico de entorpecentes
(art. 33 da Lei nº 11.343/2006) -

Passo à dosimetria

A culpabilidade do réu foi intensa, pois participante ativo
no  grupo  de  traficantes  denominado  “Okaida”,  eis  que  o  mesmo  praticava,
diretamente, tráfico de entorpecentes  –  Antecedentes são maculados, possuindo
condenação anterior por tráfico - A conduta social do sentenciado não poder ser
considerada boa, eis que se mostra contumaz na prática de delitos - O contexto
probatório não fornece elementos a se aferir  a  personalidade do agente;  -  Os
motivos do crime decorrem, seguramente,  da expectativa de ganho fácil;  - As
circunstâncias do  crime  são  comuns;  -  As  consequências do  ilícito  são
desastrosas, tendo em vista que pessoas são atingidas e famílias destruídas pelo
poder maléfico que a droga produz no seio familiar e social; - As  vítimas são
desconhecidas.

Considerando que a pena em abstrato varia de 5 (cinco) a 15
(quinze) anos de reclusão, e diante das circunstâncias judiciais acima referidas
(art.  59  do  Código  Penal),  aliadas  à  natureza  e  quantidade  da  substância
apreendida e que confirmou a operação “Narcotráfico” {21.731 g (vinte e um mil
setecentos e trinta e um gramas) de cocaína e 719,37 (setecentos e trinta e nove
vírgula trinta e sete gramas) de maconha}, conforme preceitua o art. 42 da Lei nº
11.343/2006,  estabeleço  a  pena-base  em  9  (nove)  anos  de  reclusão  e  900
(novecentos) dias-multa que,  à míngua de agravantes/atenuante e/ou causas de
aumento/diminuição, torno definitiva. Deixo de aplicar o redutor previsto no art.
33, § 4º (desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique
às  atividades  criminosas  nem  integre  organização  criminosa),  da  Lei  nº
11.343/2006, posto que o acusado se dedica a associação criminosa e levando em
consideração todos os elementos  apurados durante a  instrução processual e  as
quantidades de drogas comercializadas pela organização.

Levando em consideração o fato de que o apelado restou
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condenado, em primeiro grau, no crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006,
ao cumprimento de uma pena de  4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
860 (oitocentos e sessenta) dias-multa, aplico o concurso material de crimes (art.
69 do Código Penal), de modo que resta uma reprimenda definitiva de 13 (treze)
anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.760 (mil, setecentos e sessenta) dias-multa.

Fixo  o  regime fechado para  o  início  de  cumprimento  da
pena corporal e o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente ao tempo do crime.

Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos,  nos  termos  do  art.  44  do  Código  Penal,  bem  como,  a  suspensão
condicional da pena, prevista no art. 77 do mesmo diploma legal.

8. Para Samuel David de Araújo Viana, vulgo "Davi ou Galegão" - tráfico de
entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) -

Passo à dosimetria

A culpabilidade do réu foi intensa, pois participante ativo
no grupo de traficantes denominado “Okaida”, eis que o mesmo participava da
organização  criminosa  cuidando  do  dinheiro  oriundo  do  tráfico  e  auxiliando,
diretamente, “Ró Psicopata”, traficando, também, entorpecentes  –  Antecedentes
são maculados - A conduta social do sentenciado não poder ser considerada boa,
eis  que se mostra contumaz na prática de delitos -  O contexto probatório não
fornece elementos a se aferir a personalidade do agente; - Os motivos do crime
decorrem, seguramente, da expectativa de ganho fácil;  -  As  circunstâncias do
crime são comuns; - As consequências do ilícito são desastrosas, tendo em vista
que pessoas são atingidas e famílias destruídas pelo poder maléfico que a droga
produz no seio familiar e social; - As vítimas são desconhecidas.

Considerando que a pena em abstrato varia de 5 (cinco) a 15
(quinze) anos de reclusão, e diante das circunstâncias judiciais acima referidas
(art.  59  do  Código  Penal),  aliadas  à  natureza  e  quantidade  da  substância
apreendida e que confirmou a operação “Narcotráfico” {21.731 g (vinte e um mil
setecentos e trinta e um gramas) de cocaína e 719,37 (setecentos e trinta e nove
vírgula trinta e sete gramas) de maconha}, conforme preceitua o art. 42 da Lei nº
11.343/2006,  estabeleço  a  pena-base  em  8  (oito)  anos  de  reclusão  e  800
(oitocentos)  dias-multa  que,  à  míngua  de  agravantes/atenuante  e/ou  causas  de
aumento/diminuição, torno definitiva. Deixo de aplicar o redutor previsto no art.
33, § 4º (desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique
às  atividades  criminosas  nem  integre  organização  criminosa),  da  Lei  nº
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11.343/2006, posto que o acusado se dedica a associação criminosa e levando em
consideração todos os elementos  apurados durante a  instrução processual e  as
quantidades de drogas comercializadas pela organização.

Levando em consideração o fato de que o apelado restou
condenado, em primeiro grau, no crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006,
ao cumprimento de uma pena de  4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
860 (oitocentos e sessenta) dias-multa, aplico o concurso material de crimes (art.
69 do Código Penal), de modo que resta uma reprimenda definitiva de 12 (doze)
anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.660 (mil, seiscentos e sessenta) dias-multa.

Fixo  o  regime  fechado  para  o  início  de  cumprimento  da
pena corporal e o valor unitário do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente ao tempo do crime.

Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos,  nos  termos  do  art.  44  do  Código  Penal,  bem  como,  a  suspensão
condicional da pena, prevista no art. 77 do mesmo diploma legal.

Quanto aos pedidos de aumento de pena para os apelados
Antônio Luiz da Silva (quanto ao crime de comércio ilegal de arma de fogo – art.
17  da  Lei  nº  10.826/2003)  e  Arnóbio  Gomes  Fernandes  (para  os  crimes  de
comércio ilegal de arma de fogo – art. 17 da Lei nº 10.826/2003 – e corrupção
passiva  –  art.  317  do  Código  Penal)  entendo  que,  neste  particular  aspecto,  a
magistrada  de  primeiro  grau  se  houve  com  prudência  e  se  utilizando  da
discricionariedade no tocante ao quantum que entendeu suficiente para apenar os
acusados, não havendo que se falar em reforma de decisão, no ponto.

Em  conclusão,  direciono  meu  voto  para  o  provimento
parcial do recurso ministerial, nos termos e moldes acima elucidados.

2. Dos recursos das defesas: Arnóbio Gomes Fernandes,
Robson Machado Lima, Williane Nunes da Silva e Antônio Luiz da Silva

2.1 Arnóbio Gomes Fernandes

Arnóbio  Gomes  Fernandes  pleiteou,  em suas  razões  (fls.
4.022-4.024), a reforma da sentença para que seja absolvido ou, alternativamente,
a redução das penas e o reconhecimento da continuidade delitiva.
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Entendo que a autoria e a materialidades dos crimes pelos
quais restou condenado se fizeram provar durante toda a instrução criminal.

Inclusive, na própria fundamentação da sentença recorrida,
a magistrada de primeiro grau fez constar a gravidade da conduta praticada pelo
réu:

“Salta  aos  olhos  a  participação  do  denunciado
Arnóbio  Gomes  Fernandes  na  associação
criminosa; sendo o fato de valer-se da condição
de militar, portanto, membro do Estado que seria
em  tese,  responsável  pelo  combate  à
criminalidade  e  preservação  da  segurança  da
comunidade,  valer-se  de  seu  posto  para  ir  na
contramão  do  que  se  espera  de  um  servidor
público  responsável  pela  segurança  da
população.” 

Restou provado nos autos que ele, apelante, na condição de
policial militar, repassava informações privilegiadas sobre as operações policiais
no combate ao tráfico de drogas para a associação, bem como, fornecia armas e
munições, desempenhando atividade, inclusive, de segurança para o tráfico. 

Do  interrogatório  do  codenunciado  Elionaldo  Galdino  da
Costa, conhecido pela alcunha de "Ursulão", em Juízo: 

“(...);  Que Arnóbio tentou matar o interrogando
porque ele sabe motivo porque ele tentou matar o
interrogando;  Que  Arnóbio  tentou  matar  o
interrogando por que o interrogando não estava
pagando a ele;  Que porque o interrogando não
queria  pagar  a  ele  foi  embora  daqui  para  não
morrer; Que não pagava a Arnóbio porque queria
sair  do  crime;  Que  o  interrogando  tinha  saído
crime e tinha só um dinheiro para receber; Que o
interrogando ficou recebendo esse dinheiro lá de
São Paulo; Que foi 18.000 e ficou recebendo esse
dinheiro e foi embora para não morrer aqui; Que
não devia a ninguém, que não deve a ninguém,
mas esses caras tiram a vida de qualquer um; Que
porque querem tirar, se acham o deus da situação
e  tudo;  Que  todo  mundo  sabe  disso;(...);  Que
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quem  tentou  matar  o  interrogando  foi  esse
policial  aí;  Que  é  a  mando  dele  mesmo;  Que
"ele" é "ele" e a Justiça sabe quem é "ele"; Que
"ele" é  o deus  que tira  a vida de todo mundo;
(…).”

Em mais um trecho da prova colhida, vemos:

“CHEFE diz que menino mandou avisar que o
PESSOAL  está  lá  na  área;  CHEFE  diz  que
HEMAN avise lá ao pessoal; HEMAN diz que
parece que seguraram um; CHEFE diz que não
sabe, apenas o menino mandou avisar que está lá
na área; HEMAN diz que parece que seguraram
um seu; CHEFE diz pergunta se foi lá no MM
(Marcos Moura); HEMAN diz que parece que foi
um NEGUINHO; CHEFE diz  que é porque os
cabas não estavam lá; CHEFE diz que estavam
quatro caras em uma PARATI, por isso foi todo
mundo  para  lá;  HEMAN  diz  que  os  bichos
saíram binotando para o lado dos abacaxis,  por
isso mandaram todo mundo pra lá; HEMAN diz
que  parece  que  pegaram  um  NEGUINHO  lá;
CHEFE diz que ele vai ver e ele vai dizer alguma
coisa. (áudio do dia 01/07/2011). 
CHEFE  diz  que  saíram  da  área  e  que  não
pegaram ninguém; HEMAN agradece e diz que
vai chegar em CHEFE (audio do dia 01/07/2011).
CHEFE  trata  sobre  a  MENINA  LÁ
(TRAFICANTE DE BAYEUX) que ficou muito
preocupada com a ameaça de BOMBADO, que
disse que iria invadir lá, Ró diz que BOMBADO
está  doido;  RÓ  diz  que  é  só  mandar  os
MENINOS (BANDIDOS) irem para lá e esperar
(ESPERAR  A  INVASÃO  DE  BOMBADO);
CHEFE pede que RÓ fale com ela; RÓ diz que
vai  ligar  agora  mesmo."(áudio  do  dia
2810612011). 
CHEFE  (POLICIAL)  diz  que  RÓ  avise  ao
MENINO  LÁ  que  se  esconda  mais,  para  não
ficar  tão  visto;  RÓ  diz  que  sabe;  CHEFE
(POLICIAL)  diz  que  é  porque  viram  e  o
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HOMEM  (SUPERIOR)  já  mandou  ir  atrás;
CHEFE diz que não irá atrás mas...; RÓ diz que
está  entendendo;  CHEFE (POLICIAL)  diz  que
Rijo  diga  que  menino  não  fique  aparecendo
tanto;  (...)  CHEFE (POLICIAL) diz  que ontem
botaram em MAZINHO e que RÓ diga a  eles
que  não  apareçam tanto;  CHEFE  (POLICIAL)
diz que já mandaram que ele fosse atrás, mas ele
não  irá;  CHEFE  (POLICIAL)  diz  que  viram
quem  fez  (TENTATIVA DE  HOMICÍDIO  EM
BAYEUX) e já mandaram que ele fosse atrás; Ró
diz  que  vai  avisar  agora  mesmo;  CHEFE
(POLICIAL)  diz  que  sua  parte  eles  nem  se
aperreiem,  pois  ele  (CHEFE-POLICIAL)  vai
atrás". (áudio de 2710612011). 
MACIEL diz que o MENINO LÁ (RÓ) mandou
ligar  para  o  CHEFE,  pois  menino  rodou  no
centro;  MACIEL diz  que  MENINO  LÁ  (RÓ)
pediu  que o  CHEFE procurasse  saber,  pois  foi
em  um  carro  prata  quem  prendeu  o  menino;
CHEFE diz  que  vai  sondar;  MACIEL diz  que
CHEFE  retorne  nesse  número"  (áudio  em
0910712011).

Ainda, segundo a denúncia: 

“No áudio do dia 01 de julho de 2011, em ligação
iniciada às 18h e 12min, entre o acusado Arnóbio
e He-man, resta clarividente o envolvimento do
sargento  Arnóbio  na  associação  criminosa,  a
partir  do  fornecimento  de  informações  sobre
ações  policiais  que  iriam  ocorrer  ou  estavam
ocorrendo,  com vistas  a  tentar  evitar  prisões  e
prejuízo financeiros para o grupo em comento e,
assim,  garantir  a  manutenção  do  comércio  de
drogas.
Nesse mesmo sentido, verifica-se no áudio, ainda
do dia  01 de julho de 2011,  iniciado às  18h e
17min, que o policial vai averiguar a existência
de alguma prisão e depois retorna a ligação, para
o associado He-man, e o tranquiliza,  afirmando
que ninguém foi preso, com isso o associado diz
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que vai retribuir financeiramente o então policial
militar Arnóbio. 
As  degravações,  do  dia  02  de  julho  de  2011,
condizentes  ao  diálogo  entre  Chefe  e  Ró
Psicopata,  demonstram que o acusado Arnóbio,
além de colaborar com informações sobre ações
policiais  para  livrar  integrantes  da  associação
criminosa destinada ao tráfico de drogas, também
vendia  armas  de  fogo  para  a  organização  se
proteger e praticar crimes violentos relacionados
ao  tráfico  de  drogas,  oportunidade  em  que
negociavam revólveres calibres 0.38 e 257. por
sua vez,  no áudio do dia 02 de julho de 2011,
iniciado às 12h e 40min, é possível perceber que
Arnóbio já estava indo realizar a entrega da arma
de fogo.
Em  outra  oportunidade,  conforme  conversa
telefônica  mantida  em  03  de  julho  de  2011,
Arnóbio  intermedeia  a  venda  de  uma  pistola
9mm para He-man. Por outra banda, o acusado
Arnóbio é citado, no áudio do dia 27 de junho de
2011, áudio transcrito no Relinf. 002/2011, fl. 28,
quando  Didi  afirma  para  Ró  Psicopata  que
adquiriu o revólver de Arnóbio, demonstrando a
constante prática da venda de armas de fogo, com
vistas a assegurar a mercancia de drogas. 
Cumpre registrar que no áudio citado, transcrito
no  Relinf.  002/2011,  fl.  28,  quando  Didi  faz
referência  ao  nome  do  acusado  Arnóbio,  Ró
psicopata  demonstra  preocupação  no  que  diz
respeito  à  revelação  do  verdadeiro  nome  do
associado,  que  deveria  ser  identificado  apelas
pelo  cognome Chefe,  com a  expressão  Virgem
Maria!, sendo logo em seguida, apresentadas as
desculpas pelo interlocutor Didi. 
Outrossim,  o  alvo  Arnóbio  também  busca
garantir  a  traficância  desenvolvida  por  uma
mulher,  no Município de Bayeux/PB, diante de
uma  ameaça  de  invasão  da  área  por  outro
traficante,  conhecido por Bombado, e pede que
Ró Psicopata intervenha para acalmar a mesma, e
lhe  diga  para  continuar  desenvolvendo  a
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mercancia, sobre a segurança dos associados de
Ró psicopata  (áudio  dia  28  de  junho de  2011,
iniciado às 13h e 02min). 
Outros aspectos relevantes, em relação a conduta
do  denunciado  foram  revelados  pelos  também
denunciados: Samuel David de Araújo Viana, fls.
542/544, quando afirma que Arnóbio pertence a
um grupo de extermínio e atentou contra a sua
vida, fato ocorrido entre os anos de 2008 a 2009,
na  Cidade  de  Bayeux,  ocasião  em  que  foi
alvejado e socorrido para o Hospital de Traumas,
nesta  Capital;  Já  Elionaldo  Galdino  da  Costa,
interrogado  às  fls.  556/558,  informou  que  o
denunciado Arnóbio tentou o extorquir, em razão
da atividade criminosa (tráfico de drogas),  mas
como  se  negou  a  atendê-lo,  o  denunciado
Arnóbio  planejou  um  atentado  a  sua  vida,
oportunidade  em  que  cumpria  pena  na
penitenciária  de  segurança  média  e,  quando
retomava  ao  estabelecimento  prisional,  foi
alvejado  com  dez  disparos  de  arma  de  fogo,
efetuados  por  quatro  indivíduos,  que  se
encontravam em duas motocicletas. 
Por fim, o denunciado Arnóbio deixa claro o seu
comportamento  associativo  com  o  grupo
criminoso  no  áudio  interceptado  no  dia
27/06/2011, iniciado às 14:08:10 e terminado às
14:09:43,  transcrito  às  fls.  31/32  do  Relinf.
002/2011 — CINTEL, em que solicita para Ró
Psicopata  mandar  o  menino  se  esconder,  e  os
outros não aparecerem tanto, ou seja, praticarem
crimes  violentos  letais,  pois  segundo  o
interlocutor  foi  identificado  o  autor  de  uma
tentativa de homicídio em Bayeux e seu superior
já  o  mandou ir  atrás,  porém não vai  atender  a
ordem..”

Restou  provado  nos  autos  que  “... Arnóbio  Gomes
Fernandes, Chefe, que recebia valores do tráfico, tendo uma conta poupança na
CEF unicamente para essa finalidade de n° 0013000559811, ag. 1911, com a
movimentação de uma quantia de cento e quarenta e um mil, oitocentos e oitenta
e  um reais  e  noventa  e  dois  centavos,  incompatíveis  com a  sua  renda  bruta
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perante a Receita Federal, e advindos de depósitos em dinheiro, transferências
eletrônicas,  depósitos  em  lotéricas,  sem  identificação  dos  depositantes.  “(fl.
4193).

Igualmente vendia armas aos membros do grupo. A prova é
segura nesse sentido: 

“CHEFE diz que tem um menino aperreado atrás
de  dinheiro  e  que  tá  com um 38  de  3  janelas
(REVÓLVER) pra vender. Ró pergunta qual é o
preço. CHEFE diz que é R$ 1.800,00 e que ele só
foi tirado da caixa, que está novo. (...) CHEFE
diz que também tem um 357, 4 janelas, original,
inox,  7  tiros,  grandão,  por  R$  5.500,00.  Ró
pergunta se esse 357 pega bala de 38 (...)” (áudio
em 02/07/2011). 
CHEFE  diz  que  tá  indo  agora  deixar  lá  no
menino  (ARMA).  RÓ  diz  que  se  precisar  ele
manda pegar. RÓ diz que se precisar ele tem um
negócio  lá  também,  se  precisar  ele  tem  uma
daquela. CHEFE diz que lembrou de RÓ porque
se  tivesse  condição  ele  mesmo ficava  com ela
(ARMA).” (áudio em 02/07/2011).

O  delito  de  comércio  ilegal  de  armas  e  munições  se
aperfeiçoa  com a  prática  de  qualquer  dos  núcleos  do  tipo  penal.  Portanto,  a
tipicidade do art. 17 da Lei nº 10.826/03 restou configurada no núcleo do tipo. 

Com efeito, o art. 17 da Lei nº 10.826/03, assim, estabelece:

“Art.  17.  Adquirir,  alugar,  receber,  transportar,
conduzir,  ocultar,  ter  em  depósito,  desmontar,
montar,  remontar,  adulterar,  vender,  expor  à
venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito
próprio  ou  alheio,  no  exercício  de  atividade
comercial ou industrial, arma de fogo, acessório
ou munição,  sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e
multa.
Parágrafo  único.  Equipara-se  à  atividade
comercial ou industrial, para efeito deste artigo,
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qualquer  forma  de  prestação  de  serviços,
fabricação ou comércio irregular ou clandestino,
inclusive o exercido em residência.”

Com efeito, para a configuração do crime previsto no artigo
317 do Código Penal, exige-se que a solicitação, o recebimento ou a promessa de
vantagem se faça pelo funcionário público em razão do exercício de sua função,
ainda que fora  dela  ou antes  de  seu início,  mostrando-se  indispensável,  desse
modo,  a  existência  de  nexo  de  causalidade  entre  a  conduta  do  servidor  e  a
realização de ato funcional de sua competência.

Confira-se,  quanto  ao  ponto,  a  lição  de  Cezar  Roberto
Bitencourt:

“A  corrupção  passiva  consiste  em  solicitar,
receber  ou  aceitar  promessa  de  vantagem
indevida,  para  si  ou  para  outrem,  em razão da
função pública exercida pelo agente, mesmo que
fora dela, ou antes de assumi-la, mas, de qualquer
sorte,  em  razão  da  mesma.  É  necessário  que
qualquer  das  condutas  solicitar,  receber  ou
aceitar, implícita ou explícita, seja motivada pela
função pública que o agente exerce ou exercerá.
Não  existindo  função  pública  ou  não  havendo
relação  de  causalidade  entre  ela  e  o  fato
imputado,  não  se  pode  falar  em  crime  de
corrupção  passiva,  podendo  existir,
residualmente,  qualquer  outro  crime,  tais  como
apropriação  indébita,  estelionato,  etc.”  (Código
Penal  Comentado.  5ª  ed.  São  Paulo:  Saraiva,
2009, p. 1023).

Portanto, entendo que o agente que, valendo-se da função
pública  que  exercia,  como  no  caso  do  apelante  Arnóbio  Gomes  Fernandes
(policial militar), solicitou vantagem indevida para salvaguardar o bom e fiel êxito
da associação criminosa, atuando, inclusive, como segurança dos traficantes, não
há que se falar em absolvição quanto ao delito de corrupção passiva (art. 317 do
Código Penal).

A magistrada sentenciante condenou o apelante nas penas
dos arts. 35 (3 anos e 6 meses de reclusão e 760 dias-multa) da Lei 11.343/06, 317
(2 anos de reclusão e 20 dias-multa) do Código Penal Brasileiro e 17 (4 anos de
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reclusão e 40 dias-multa) da Lei 10.826/03. Reconheceu o concurso material de
crimes e, somando as penas, fixou em 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
820 (oitocentos e vinte) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente ao tempo dos fatos. Considerando o tempo em que o acusado
esteve preso, restou uma reprimenda definitiva de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 6
(seis) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado e 820 (oitocentos e vinte)
dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo
dos fatos.

Desse modo, não há reforma a ser feita, seja no tocante à
redução das penas, seja na mudança do concurso de crimes, especialmente porque
estamos diante de concurso material de crimes, caindo por terra a tese defensiva
de  reconhecimento  da  continuidade  delitiva,  de  modo que  o  recurso  deve  ser
desprovido.

A propósito, colaciono:

“...  5.  Manutenção  do  reconhecimento  do
concurso  material.  Não  há  que  se  falar  em
continuidade  delitiva  quando  há  desígnios
autônomos e o contexto em que consumados os 4
(quatro)  estupros  não  são  é  o  mesmo.  6.
Desprovimento recursal. “(Apelação nº 0002596-
71.2016.815.0011,  Câmara  Criminal  do  TJPB,
Rel.  Carlos  Martins  Beltrão  Filho.  DJe
19.10.2017).

“... A jurisprudência tem o entendimento de que
para configuração da continuidade delitiva, faz-
se  necessário  o  implemento  da  unidade  de
desígnios,  ou  seja,  o  agente  deve  objetivar  a
prática dos delitos aproveitando-se das mesmas
relações e oportunidades para o cometimento, o
que  não  se  evidencia  nos  presentes  autos.”
(Apelação  nº  0024489-62.2016.815.2002,
Câmara Criminal do TJPB, Rel. Carlos Martins
Beltrão Filho. DJe 16.05.2017).

2.2 Robson Machado Lima

Robson Machado Lima, por sua vez, pediu absolvição por
ausência de provas, ao argumento de que, na época dos fatos, se encontrava preso
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no PB1/PB2 e, portanto, não tinha como cometer crimes. Sustenta ausência de
dolo específico quanto ao crime de associação para o tráfico e diz que as drogas
apreendidas não estavam na posse dele, apelante, não havendo que se falar em
materialidade,  nem em autoria.  Alternativamente,  pede a fixação das penas no
mínimo legal, entendendo que houve falta de fundamentação das circunstâncias
judiciais do art. 59 do Código Penal (fls. 4.000-4.015).

Ora, é de sabedoria notória que o delito de tráfico, previsto
no art. 33 da Lei nº 11.343/06, encerra um vasto rol de figuras típicas, de maneira
que a simples adequação da conduta do acoimado a uma delas torna irrefutável
sua condenação nas sanções impostas naquele dispositivo legal.

Desse  modo,  diante  dos  sérios  indícios  e  circunstâncias
irretorquíveis do intuito do recorrente em comercializar a droga, mesmo estando
dentro de um presídio, resta a conclusão legítima de que a hipótese em exame
contempla o fato típico de tráfico, insculpido no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Entendo, também, que o depoimento de policiais são meio
de  prova  de  grande  valia  e  devem  ser  prestigiados,  pois  são  indivíduos
credenciados a prevenir e reprimir a criminalidade, não tendo interesse em acusar
e incriminar inocentes, merecendo, portanto, o crédito devido até prova robusta
em contrário.

Nesse sentido, precedentes jurisprudenciais desta Corte de
Justiça:

“APELAÇÃO  CRIME.  TRÁFICO  DE
DROGAS.  APREENSÃO  DE  CRACK  E
MACONHA.  CONDENAÇÃO.
INCONFORMIDADE  DEFENSIVA.
ILICITUDE DAS BUSCAS NA RESIDÊNCIA
DO  RÉU.  O  tráfico  de  drogas  caracteriza-se
como  crime  permanente,  sendo  prescindível  a
prévia  expedição  de  mandado  judicial  na  ação
policial  que,  com o intuito  de  paralisar  a  ação
criminosa,  efetiva  a  apreensão  das  substâncias
ilegais,  tendo em vista  a  constante  situação de
flagrância. Elementos de fato que autorizavam a
percepção  da  autoridade  policial  e  que,
observados  a  posteriori,  legitimam  a  incursão.
Precedentes  do  STF  e  do  STJ.  LAUDO
PERICIAL.  Não  há  qualquer  irregularidade  na
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perícia realizada na substância apreendida capaz
de afetar a materialidade do delito de tráfico de
drogas. Não é necessário que toda a droga seja
submetida ao exame pericial para a constatação
de  sua  natureza,  limitnado-se  ao  exame  da
amostra repartida. PALAVRA DOS POLICIAIS.
Os  depoimentos  dos  policiais  militares
responsáveis  pelo  flagrante  não  apresentam
distorções  de conteúdo,  confirmando,  de  forma
uníssona,  os  dizeres  inquisitoriais.  Ausência  de
prova  de  que  os  milicianos  objetivassem
prejudicar,  modo  espúrio,  os  acusados.  …”
(TJRS  -  Apelação  Crime  Nº  70064799455,
Segunda  Câmara  Criminal,  Tribunal  de  Justiça
do RS, Relator: Sandro Luz Portal, Julgado em
23/03/2017).

“...  O  depoimento  de  policiais  usufrui  a
presunção  de  veracidade  ínsita  aos  atos
administrativos  em  geral.  ...”  (TJDF;  APR
2016.01.1.015029-5;  Ac.  100.4092;  Primeira
Turma Criminal; Rel. Des. George Lopes Leite;
Julg. 09/03/2017; DJDFTE 24/03/2017).

Sendo  assim,  pelas  provas  coligidas  e  pela  apreensão  da
droga, vislumbro a ocorrência da figura penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 

A autoria do ilícito, também, é revelada por um conjunto de
circunstâncias e indícios irretorquíveis, que vão desde a apreensão da droga, aos
informes testemunhais colacionados aos autos e a prova técnica angariada.

Igualmente, diante de todo o acervo probatório contido nos
presentes autos, já, exaustivamente, relatado acima, no presente estudo, não há
como prosperar o pedido de absolvição quanto ao delito de associação para o
tráfico, ao argumento de que o apelante não agira com dolo específico, uma vez
que  ele,  apelante  (“Ró  Psicopata”)  encabeçava  a  organização  criminosa,
associando-se  com  os  demais  membros  para  o  cometimento  do  tráfico  de
entorpecentes.

Por fim, quanto ao pedido de redução das penas, enfatizo que
agiu, acertadamente, a douta magistrada sentenciante quando condenou o apelante
nas penas dos arts. 33 (6 anos de reclusão e 600 dias-multa) e 35 (4 anos e 6 meses
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de reclusão e 860 dias-multa) c/c art. 40, incisos IV (aumentou a pena em 1/6,
totalizando 5 anos e 3 meses de reclusão e 930 dias-multa) da Lei nº 11.343/06,
restando uma reprimenda definitiva de 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão,
em regime inicialmente fechado e 1.530 (mil, quinhentos e trinta) dias-multa, na
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, nada
havendo que ser modificado, diante das razões acima explicitadas.

Colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTE  E  ASSOCIAÇÃO.
CONDENAÇÃO.  INCONFORMISMO.
SUPLICA  POR  ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS.  NÃO  APREENSÃO  DA
DROGA.  PRESCINDIBILIDADE.
INTERCEPTAÇÕES  TELEFÔNICAS  E
PROVAS  TESTEMUNHAIS.  MANUTENÇÃO
DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA
DE  DIMINUIÇÃO  DA  REPRIMENDA
PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.
343/2006. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO.
REGIME FECHADO. ART. 2º, § 1º, DA LEI Nº
8.038/90.  INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF. OBSERVANCIA AO
DISPOSTO NO ART. 33, § 2º, "A", E § 3º, C/C O
ART. 59, AMBOS DO CP E O ART. 42 DA LEI
Nº  11.343/2006.  DESPROVIMENTO  DOS
APELOS. "A ausência de apreensão da droga não
torna  a  conduta  atípica  se  existirem  outros
elementos de prova aptos a comprovarem o crime
de  tráfico"  (HC  131.455/MT,  Rel.  Min.  Maria
Thereza  de  Assis  Moura  em  02.08.2012.  6ª
Turma.  STJ)  A  escuta  telefônica  autorizada
judicialmente e realizada nos moldes previstos na
Lei nº 9.296/96 pode e deve ser aceita como meio
de prova da autoria delitiva, principalmente, em se
tratando  de  tráfico  de  entorpecentes,  crime  de
difícil  apuração.  Restando  comprovadas  a
materialidade e a autoria do delito de tráfico de
drogas,  mostra-se  descabida  a  pretensão  de
absolvição  do  réu,  pois  a  evidência  dos  autos
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converge  para  entendimento  contrário.  A
configuração  do  crime  de  associação  para  o
tráfico  se  dará  com a convergência  de  duas  ou
mais  pessoas  com o fim específico  de  praticar,
reiteradamente ou não, o tráfico nas modalidades
definidas no caput e no § 1º do artigo 33, bem
como quaisquer  das  modalidades  criminosas  do
artigo 34. A condenação dos réus pelos crimes de
tráfico  de  drogas  e  associação  para  o  tráfico,
impede a aplicação da minoração da reprimenda
contida no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. O
Supremo  Tribunal  Federal  declarou
inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 -
com  redação  dada  pela  Lei  nº  11.464/07,  não
sendo  mais  possível  fixar  o  regime  prisional
fechado  com  base  no  mencionado  dispositivo,
devendo  no  caso  de  tráfico  de  drogas,  ser
observado o preceito constante do art. 33, §§ 2º e
3º  do  Código  Penal  e  art.  42  da  Lei  nº
11.343/2006.”  (Apelação  nº  0000289-
59.2015.815.0471,  Câmara  Criminal  do  TJPB,
Rel. João Benedito da Silva. DJe 31.08.2017).

“APELAÇÃO.  Tráfico  de  entorpecentes  e
associação  para  a  traficância  -  Preliminares
afastadas,  exceto  quanto  ao  reconhecimento  de
coisa  julgada,  apenas  em  relação  aos  réus
Benedita  e  Edmar,  mas  restrita  ao  crime  de
associação  (pois  já  condenados  em  outro
processo),  impondo-se,  aqui,  a  manutenção  das
condenações  de ambos por tráfico -  No mérito,
materialidade e autoria comprovadas - Pedidos de
absolvição  -  Impossibilidade,  uma  vez  que  as
condutas se amoldam aos artigos 33, caput, e 35,
caput,  da  Lei  nº  11.343/06,  inviabilizando  que
sejam absolvidos,  tanto os  réus condenados por
ambos  os  delitos,  quanto  aqueles  condenados
apenas por associação - Mantida a aplicação, feita
na sentença, da causa de aumento de pena prevista
no  artigo  40,  inciso  VI,  reconhecida  do  citado
diploma.  ...”  (Apelação  nº  0002405-
63.2010.8.26.0097,  13ª  Câmara  de  Direito

Apelação Criminal 0052864-49.2011.815.2002                               CMBF – Relator                                                     57



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Criminal  do  TJSP,  Rel.  De  Paula  Santos.  j.
21.07.2016).

2.3 Williane Nunes da Silva

Williane  Nunes  da  Silva,  em  suas  razões  recursais  (fls.
3.984-3.999), sustenta absolvição por ausência de provas, especialmente porque
não  foi  encontrada  nenhuma  droga  em  seu  poder.  Alternativamente,  pede  a
redução  da  pena  para  o  mínimo  legal,  a  incidência  da  causa  especial  de
diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau
máximo,  de  2/3  (dois  terços),  com  a  consequente  mudança  no  regime  de
cumprimento da pena e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Quanto  ao  recurso  em  análise,  diante  do  provimento  do
apelo  ministerial,  por  meio do  qual  a  apelante  restou  condenada,  também, no
delito  de  tráfico  de  entorpecentes,  ocasião em que foi  analisada toda  a  prova
colhida durante a instrução e concluído pela autoria e materialidade de Williane
Nunes da Silva, a presente análise resta prejudicada.

Apenas para ilustrar, temos que:

“APELAÇÃO  CRIMINAL  -  RECURSO
MINISTERIAL  -  PRETENDIDA
CONDENAÇÃO DA ACUSADA ABSOLVIDA
EM  PRIMEIRO  GRAU  PELA PRÁTICA DO
DELITO  DE  TRÁFICO  DE  DROGAS  -
POSSIBILIDADE  -  VASTO  CONJUNTO
PROBATÓRIO  -  CRIME  DE  ASSOCIAÇÃO
PARA  O  TRÁFICO  -  SENTENÇA
REFORMADA  -  CONDENAÇÃO  DOS
RECORRIDOS - PROVIDO. 1. Quanto ao crime
de  tráfico  de  drogas,  a  autoria  restou
suficientemente  comprovada  nos  autos  de
inquérito  e  pela  prova  judicializada.  As
interceptações  telefônicas  são  provenientes  de
intensa  investigação  policial  denominada
"Operação Caimam II", devidamente autorizadas
judicialmente e comprovam que a codenunciada
Alessandra,  a mando de seu esposo Clodoaldo,
acondicionou  três  porções  de  cocaína  envoltas
em  saco  plástico,  pesando  562  gramas,  no
interior  de  um  urso  de  pelúcia  e  remeteu  via
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SEDEX à residência da recorrida Nilcélia. Esta
foi  presa  em  flagrante,  quando  recebia  a
encomenda  de  droga  e  as  interceptações
telefônicas  compravam  seu  conhecimento  e  o
prévio  "ajuste"  para  a  empreitada  delitiva
juntamente  com  os  coautores.  Diante  do  farto
conjunto probatório, a condenação da apelada é
medida que se impõe. 2. Em relação ao crime de
associação para o tráfico de drogas, a condenação
dos  recorridos  é  medida  que  se  impõe,  pois
evidenciada  a  durabilidade  e  o  ânimo
colaborador  entre  os  réus  para  a  prática  da
traficância  como um dos  grupos  que  integram,
com funções bem definidas. Há comprovação do
ânimo  de  associação  estável  e  duradoura.  É
indubitável,  ante o robusto conjunto probatório,
que  os  acusados  estavam  desenvolvendo
intensamente  o  comércio  de  entorpecentes,
tratando-se  de  rede  de  tráfico  comandada  por
Clodoaldo, vulgo Tico, que de dentro do Presídio
de  Segurança  Máxima  de  Campo  Grande,
efetuava ligações para várias pessoas. Verifica-se
não se tratar de comum estrutura associativa para
o  tráfico  de  entorpecente,  mas  de  um  único
traficante  que  comanda  vários  grupos
organizados  para  a  distribuição  e  venda  de
drogas,  com  diversos  integrantes  Apelante
Alessandra:  APELAÇÃO  CRIMINAL
DEFENSIVA  -  TRÁFICO  DE  DROGAS  -
PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO  -  CONJUNTO
PROBATÓRIO  ROBUSTO  -  CONDENAÇÃO
MANTIDA - NÃO PROVIDO. Não há falar em
absolvição  quando  o  conjunto  probatório  é
robusto e atesta que a acusada praticava delito de
tráfico  de  drogas.  A apelante,  a  pedido  de  seu
marido  que  se  encontrava  preso  no
estabelecimento prisional, efetuou a remessa via
SEDEX de vultosa quantidade de entorpecente -
562  gramas  de  cocaína,  para  distribuição.
Condenação mantida. ...” (Apelação nº 0056452-
08.2009.8.12.0001,  3ª  Câmara  Criminal  do
TJMS,  Rel.  Dorival  Moreira  dos  Santos.  j.
10.12.2015).
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2.5 Antônio Luiz da Silva

Por  fim,  Antônio  Luiz  da  Silva,  vulgo  “Negão”,  pede
absolvição  quanto  ao  crime  previsto  no  art.  35  da  Lei  nº  11.343/2006  ou,
alternativamente,  a  redução da pena para  o mínimo legal,  com a consequente
mudança no regime de cumprimento da pena e a substituição da pena corporal por
restritiva de direitos (fls. 3.922-3.926).

Restou  provado  que  o  referido  denunciado  se  apresenta
como sendo o associado que realizava o conserto das armas de fogo e trabalhava
diretamente  para  a associação criminosa liderada por “Ró Psicopata”,  tendo a
função de mecânico das armas de fogo utilizadas nas práticas de homicídios e atos
de segurança da organização delituosa, com a finalidade de manter a atividade
traficante, além de participar do comércio ilegal de munições de arma de fogo.

Portanto, não há que se falar em absolvição, diante de toda a
argumentação acima colacionada e rebatida no presente acórdão.

Relativamente ao pedido de redução da pena para o mínimo
legal,  com  a  consequente  mudança  no  regime  de  cumprimento  da  pena  e  a
substituição da pena corporal por restritiva de direitos, assevero que, diante do
não provimento do apelo ministerial, quanto ao pedido de majoração das penas de
Antônio Luiz da Silva, no ponto, a presente análise resta prejudicada.

3 Conclusão

Pelo exposto, dou provimento parcial ao apelo ministerial
para condenar os apelados Edilson da Silva Barbosa, Williane Nunes da Silva,
Ademir  Moura da Silva,  Maxsuênio  Silva  dos  Santos,  Radi  Patrick  Neves  da
Rocha, Lindemberg Vieira da Silva, Salatiel José dos Santos e Samuel David de
Araújo Viana quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da
Lei nº 11.343/2006.

De outro lado,  nego provimento aos recursos das defesas
de Arnóbio Gomes Fernandes, Robson Machado Lima, Williane Nunes da Silva e
Antônio Luiz da Silva.

É o meu voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Façam-se as comunicações necessárias.

Presidi ao julgamento, com voto, dele também participando,
além  de  mim,  Relator,  o  Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,
Revisor e o Dr. Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir o
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio).

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Taigy  de  Queiroz  Melo
Filho” da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, aos 8 (oito) dias do mês de maio do ano de 2018.

João Pessoa, 9 de maio de 2018

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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