Faculdade Cathedral
Curso de Direito – 6º Semestre
Direito Penal IV – Prof. Vilmar A. Silva

Caso 1 – Turma 6º “C” e “D”
Componentes:_________________________________ e _____________________

Analise o caso abaixo.

Presos estudantes de Direito por tráfico e formação de
quadrilha em Delmiro
O delegado disse que cerca de 20 policiais civis participaram da operação, e os detidos
são integrantes da classe média do município
Ascom/ PC 02/11/2012 14:59
Foto: Tribuna União

Eles foram levados para a delegacia da cidade
A Policia Civil de Alagoas, por meio de uma operação conjunta realizada com agentes da
Delegacia Geral (DGPC), Departamento de Policia Judiciária da Área 3 (DPJA-3) e 11ª
Delegacia Regional, coordenados pelo delegado Valdeks Pereira, prenderam em União dos
Palmares, nesta quinta-feira (01), seis acusados de tráfico de drogas, formação de quadrilha e

corrupção

de

menor.

Foram presos: Eriberto Lins Bezerra Junior, 21, José Flávio da Silva Júnior, 18, conhecido
por “Sabará”, Diego Henrique da Silva Monteiro, 24, Bruno Nunes Monteiro, 19, e Altair
Alves Vasconcelos, 19, e José Wanderson Tavares Fernandes, conhecido como "Pablo".
Todos
foram
localizados
no
município.
Segundo informações policiais, três integrantes do bando são estudantes universitários
do curso de
Direito.
Um
deles
está
no
oitavo
período.
José Alyson da Silva Cavalcante, conhecido como “Gordo”, que também faz parte do grupo,
não
foi
localizado
e
está
foragido.
Na ação, que foi coordenada pelo delegado regional, Valdeks Pereira, foram cumpridos
Mandados de Prisão expedidos pelo Juiz Antonio Rafael Wanderley Casado da Silva, da 3ª
Vara
da
Justiça,
de
União
dos
Palmares.
O delegado disse que cerca de 20 policiais civis participaram da operação, e as pessoas presas
são
integrantes
da
classe
média
do
município.
"Esta operação é mais uma na sequência de ações que estamos implementando em União
visando combater o tráfico de drogas e outros crimes na região, seguindo a orientação do
delegado-geral da Polícia Civil, Paulo Cerqueira, e da diretora da DPJA 3, delegada Sheila
Carvalho, de que devemos enfrentar com rigor todos os tipos de crimes, e o tráfico de drogas
é um que vem causando muito estrago na sociedade em geral", destacou o delegado Valdeks
Pereira.
Os presos foram encaminhados para a sede da Delegacia Regional (11ª DRP).
RESPONDA (considere verdadeiras todas as informações):

1. Qual o enquadramento PENAL legal dado a esse caso? Explique o
enquadramento para cada autor ou partícipe. Cite artigos, parágrafos, incisos, etc,
da lei e fundamente seu enquadramento em doutrina (pelo menos 2 doutrinadores)
e jurisprudênica.
2. Há alguma relevância quanto ao número de criminosos no mesmo caso? Explique.
3. Há alguma relevância no caso dos não detidos não serem identificados
completamente? (por exemplo, não se saber o nome completo)?
4. Enviar para profvilmar@gmail.com até 11 Nov 2012, às 23:59h.
Boa sorte

