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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  TRÁFICO
DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.  PRELIMINAR.  DIREITO  DE
RECORRER EM LIBERDADE.  ART.  387,  §  1°,
DO  CPP.  ALEGADA  FALTA  DE  MOTIVAÇÃO
PARA  MANTER  A  PRISÃO  CAUTELAR.
ANÁLISE  QUANDO  DO  JULGAMENTO  DO
APELO.  PREJUDICADO.  INOCORRÊNCIA  DE
NENHUM  FATO  NOVO  OU  ALTERAÇÃO
JURÍDICA  NO  QUADRO  PROCESSUAL  E
PRISIONAL  DA  RÉ.  DESNECESSIDADE  DE
NOVO  FUNDAMENTO  PARA  EVITAR  A
TAUTOLOGIA.  PRECEDENTES  DO  STJ.
MÉRITO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  COAÇÃO  MORAL
IRRESISTÍVEL.  NÃO  OCORRÊNCIA.
REPRIMENDA.  ANÁLISE  EQUIVOCADA  DAS
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.  REDUÇÃO  DA
PENA-BASE.  NECESSIDADE.  PRIVILÉGIO DO
§  4°  DO  ART.  33  §  4°,  da  Lei  nº  11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE.  SUBSTITUIÇÃO DA PENA
E  ALTERAÇÃO  DO  REGIME  PRISIONAL.
INVIÁVEL.  NÃO PREENCHE OS REQUISITOS
LEGAIS. PROVIMENTO PARCIAL 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.

A  absolvição  baseada  no  reconhecimento  da
coação  moral  irresistível,  para  ser  aceita  como
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excludente  de  culpabilidade,  deve  ser
substancialmente  comprovada  por  elementos
concretos no processo,  não bastando a simples
versão  dada  por  aquele  que  se  diz  vítima  de
coação.

A causa especial de diminuição de pena prevista
no  art.  33,  §  4º,  da  Lei  nº  11.343/06  deve  ser
aplicada  apenas  ao  agente  que  preenche,
cumulativamente,  os requisitos  da primariedade,
bons antecedentes e da ausência de dedicação a
atividades criminosas, o que não ocorre no caso
dos autos. 

A análise equivocada das circunstâncias judiciais
previstas no art.  59 do Código Penal  autoriza a
redução da reprimenda da apelante.

No  delito  de  tráfico  de  drogas  é  inviável  a
substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por
restritivas  de  direitos,  em  razão  da  expressa
vedação  legal,  prevista  no  artigo  44  da  Lei  n°
11.343/06.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  REJEITAR  A PRELIMINAR  E,  NO  MÉRITO,  DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO  APELO  PARA REDUZIR  A PENA PARA 06  (SEIS)
ANOS  DE  RECLUSÃO  E  60  (SESSENTA)  DIAS-MULTA,  MANTIDO  O  REGIME
FIXADO NA SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal interposta  por  Maria  José  da

Silva (fl. 199) contra a sentença proferida pelo juízo de Direito da comarca de

Gurinhém  (fls.  187/194),  que  a  condenou  à  pena  de  08  (oito)  anos  de

reclusão,  em  regime  inicialmente  fechado,  além  do  pagamento  de 60

(sessenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do

fato pela prática delituosa esculpida no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Inconformada,  em  sede  de  razões  recursais  (fls.  201/217),  a

Defesa alega,  preliminarmente, que a decisão que indeferiu, na sentença, o

Desembargador João Benedito da Silva
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direito de a apelante recorrer em liberdade não apresenta fundamentação, por

se basear, unicamente, na subsistência dos motivos ensejadores do decreto

preventivo, em específico para garantir a ordem pública.

No  mérito, busca a absolvição da acusada aduzindo que teria

agido sob coação irresistível de seu companheiro. Subsidiariamente, pleiteia

pela diminuição da pena-base, pela aplicação da causa de diminuição da pena

prevista no art. 33, § 4° da Lei de Drogas e a concessão de regime aberto, bem

como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, caso

a pena fique inferior a 04 (quatro) anos.

Contrarrazões ministeriais,  fls.  219/241,  pugnando  pelo  não

provimento do recurso e consequente manutenção da sentença condenatória.

A douta  Procuradoria de Justiça, no  parecer de fls. 255/264, da

lavra  do  ilustre  Promotor  de  Justiça  convocado  Amadeus  Lopes  Ferreira,

opinou pelo desprovimento do apelo e imediata execução da pena imposta.

É o relatório.

VOTO

O representante do Ministério Público Estadual, em exercício na

comarca de Gurinhém/PB, ofereceu denúncia em face de Maria José da Silva,

dando-a como incursa nas sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Consta na exordial acusatória que no dia 05 de agosto de 2015,

por volta das 11h00min, no bairro da Mangueira, Gurinhém/PB, a denunciada

MARIA JOSÉ DA SILVA, conhecida por “Nenzinha”, foi presa em flagrante por

manter guardada substância entorpecente para fins de comercialização.

Desembargador João Benedito da Silva
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Segundo a denúncia, na manhã do dia 04 de agosto de 2015, a

polícia civil recebeu um telefonema anônimo dando conta de que a denunciada

teria vindo à cidade de João Pessoa e daqui estaria levando cerca de 01 (um)

quilo  de  maconha  e  pedras  de  crack  para  serem  vendidos  na  cidade  de

Gurinhém. Nesse mesmo dia foram montadas barreiras policiais na cidade de

Gurinhém a fim de localizar e interceptar a acusada. 

Informa a inicial que, por volta das10h30min do dia 05 de agosto

de 2015, a polícia civil  recebeu novas informações no sentido de que a ora

denunciada já se encontrava na cidade de Gurinhém, mais precisamente na

casa de seus genitores, localizada no bairro da Mangueira.

Narra a prefacial que, os policiais civis se deslocaram ao local e

encontraram a ré em via pública, momento em que foi questionada acerca das

drogas que teria levado da cidade de João Pessoa. 

A  acusada,  então,  confirmou  que  havia  transportado  as

substâncias  entorpecentes  e  afirmou  que  as  mesmas  estavam  guardadas

dentro de uma bolsa na residência de seus pais. A bolsa estava dentro de uma

bacia preta em um dos quartos da casa.

Relata, ainda, que conforme auto de apreensão de fl. 32, foram

apreendidos 01 (uma) bolsa feminina tiracolo,  32 (trinta e duas) pedras de

crack,  04  (quatro)  pacotes  maiores  de  crack, 18  (dezoito)  pacotes  de

maconha,  01 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 73,30  (setenta e

três reais e trinta centavos), 01 (um) aparelho celular, 01 (um) comprovante de

depósito  no  valor  de  R$  1.400,00  (um  mil  e  quatrocentos  reais)  na  conta

poupança da Caixa Econômica Federal, agência 0733, conta 00007652-7 e 02

(dois) comprovantes de saldo dessa mesma conta.

De acordo com a denúncia, ao ser interrogada, a ré confirmou

que  estava  transportando  drogas  em  uma  bolsa  tiracolo  para  ser

Desembargador João Benedito da Silva
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comercializada na cidade de Gurinhém e que as substâncias entorpecentes

eram de seu companheiro, Guilherme Cavalcanti de Melo, o qual cumpre pena

na PB1 pelo crime de tentativa de homicídio.

Concluída  a  instrução  criminal,  o  Juízo  a  quo, julgando

procedente a denúncia, condenou a apelante à pena de  08 (oito) anos de

reclusão,  em  regime  inicialmente  fechado,  além  do  pagamento  de 60

(sessenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do

fato pela prática delituosa insculpida no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Como  visto,  a Defesa  busca  a  absolvição  da  acusada  sob  a

alegação  de  que  teria  agido  sob  coação  irresistível  de  seu  companheiro.

Subsidiariamente,  pleiteia  pela  diminuição  da  pena-base,  pela  aplicação  da

causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4° da Lei de Drogas e a

concessão de regime aberto, bem como a substituição da pena privativa de

liberdade por restritiva de direito, caso a pena fique inferior a 04 (quatro) anos

Pois bem. Fixadas tais premissas, passemos à análise das razões

do presente recurso.

I – Da Preliminar:

Nas suas razões recursais (fls.  201/217),  a Defesa pugna pelo

reconhecimento do direito de a apelante recorrer em liberdade. 

No  entanto,  não  lhe  assiste  razão,  visto  que  tal  pedido  resta

prejudicado com o julgamento da presente ação,  mormente considerando a

decisão do pleno do STF prolatada nos autos do HC 126.292, em que restou

assentada a possibilidade de decretação da prisão e início do cumprimento da

pena, após julgamento em segundo grau.

Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:

Desembargador João Benedito da Silva
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“PENAL. PROCESSUAL PENAL.  HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ORDINÁRIO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV
DO  CP).  PRISÃO  PREVENTIVA.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  DIREITO  DE  RECORRER  EM
LIBERDADE.  PRESUNÇÃO  DE  INOCÊNCIA.  ART.
387  DO  CPP.  FUNDAMENTAÇÃO.  MANUTENÇÃO
DOS  MOTIVOS  QUE  JUSTIFICARAM  A  MEDIDA
CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.  APELAÇÃO.  ANULAÇÃO  DO
JULGAMENTO.  REALIZAÇÃO  DE  NOVO  JÚRI.
ACÓRDÃO QUE  DETERMINA A MANUTENÇÃO DA
PRISÃO  PREVENTIVA  VALENDO-SE  DOS
ARGUMENTOS  APRESENTADOS  NO  DECRETO
CONSTRITIVO. POSSIBILIDADE. ART. 312 DO CPP.
[...].  A  prisão  preventiva  foi  decretada  em  face  da
periculosidade do paciente, evidenciada pelo  modus
operandi da prática criminosa, motivo que se manteve
na sentença condenatória. 4.  O pedido de aguardar
o apelo em liberdade resultou prejudicado com a
superveniência do julgamento da apelação  . [...].”
(STJ – HC 257.929/PE – 6T – Relª Ministra Alderita
Ramos  de  Oliveira  (Desembargadora  convocada  do
TJ/PE) – DJe 31/05/2013). Grifo nosso.

Outrossim, insta dizer que não prospera a tese de ausência de

fundamentação da decisão objurgada por manter o decreto preventivo, por ter

assim decidido (fl. 194):

“Nego a ré o benefício de recorrer em liberdade, pois a
mesma já responde a outro processo nesta comarca
por delito semelhante, além do mais trata-se de crime
hediondo e seria contrassenso liberá-la, uma vez que
respondeu  todo  o  processo  presa,  estando  ainda
presentes  os  requisitos  ensejadores  de  seu  decreto
preventivo  em  especial  a  necessidade  de  sua
segregação como forma de garantia da ordem pública,
devendo  portanto  [sic]  a  mesma  permanecer
encarcerada”.

Isso  porque,  como  já  dito  anteriormente,  Maria  José  da  Silva

respondeu presa a todo o processo, persistindo os requisitos que deram ensejo

à prisão preventiva, não subsistindo qualquer fato novo que pudesse alterar a

situação  outrora  verificada.  O  magistrado  evitou,  em  acertada  concepção

moderna, fazer repetições desnecessárias para mantê-la presa, o que atende,

a um só tempo, ao previsto no art. 93, IX, da Carta Magna e no art. 387, § 1°,

Desembargador João Benedito da Silva
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do CPP. 

Da mesma forma, já se manifestou este E. Tribunal de Justiça:

“HABEAS  CORPUS.  PRISÃO  PREVENTIVA.
SUPOSTA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO E DE
ESTUPRO.  IRRESIGNAÇÃO.  ALEGADA FALTA DE
MOTIVAÇÃO EM MANTER A CUSTÓDIA CAUTELAR
NA  SENTENÇA.  ANTIGO  PLEITO  APONTANDO
IDÊNTICO  INCONFORMISMO  EM  RELAÇÃO  AO
DECRETO PREVENTIVO. MATÉRIA JÁ ANALISADA
POR  ESTA  CORTE  EM  ANTERIOR  WRIT.
MOTIVAÇÃO  NECESSÁRIA.  ALTA
PERICULOSIDADE DO AGENTE E GRAVIDADE DOS
DELITOS. NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS A
JUSTIFICAR  A  REVOGAÇÃO  DA  PRISÃO.
DESNECESSIDADE  DE  NOVA  FUNDAMENTAÇÃO
PARA EVITAR A TAUTOLOGIA. PRECEDENTES DO
STJ.  DENEGAÇÃO.  1.  Ao  se  referir,  na  sentença,
ainda que de forma sucinta, às razões que embasaram
a ordem de prisão cautelar  antes  decretada,  está  o
magistrado a promover a incorporação, ao citado ato
decisório  subsequente,  da  fundamentação  declinada
anteriormente,  mormente em virtude da ausência de
alteração  da  situação  fática  desde  a  ordenação  da
custódia, o que atende, a um só tempo, ao previsto no
art. 93, IX, da Carta Magna e ao disposto no art. 387, §
1º,  do  CPP.  2.  Como  vem  decidindo  o  colendo
Superior  Tribunal  de  justiça,  persistindo  os  mesmos
motivos que ensejaram a anterior custódia provisória,
principalmente,  quando  não  existem  fatos  novos  a
justificar  a  revogação  de  tal  segregação,  torna-se
desnecessário fazer nova fundamentação quando da
sentença  e  da  decisão  de  pronúncia. (TJPB  -  HC
2001298-48.2013.815.0000 – Rel. Des. Carlos Martins
Beltrão Filho; DJPB 19/12/2013).
  

Colhe-se, ainda, jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“Não  há  lógica  em  permitir  que  o  réu,  preso
preventivamente  durante  toda  a  instrução  criminal,
aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa,
se mantidos os motivos da segregação cautelar.” (STF
- HC 89.824/MS - Rel. Min. Carlos Ayres Britto - DJe
de 28/08/2008.) 

“Consoante  entendimento  pacificado  nesta  Corte
Superior,  caso  persistam  os  mesmos  motivos  que
ensejaram a prisão cautelar,  desnecessário se torna

Desembargador João Benedito da Silva
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proceder à nova fundamentação quando da prolação
da  sentença  de  pronúncia,  mormente  quando  os  já
existentes são aptos para justificar a manutenção da
medida constritiva. [...].” (STJ – HC 247.021/ES – 5T –
Relª Min. Laurita Vaz – DJE 05/12/2012)

“A superveniência de sentença condenatória, in casu,
não  permite  considerar  prejudicado  o  writ,  uma vez
que os fundamentos utilizados para manter  a prisão
cautelar do paciente e negar-lhe o direito de recorrer
em  liberdade  foram  rigorosamente  os  mesmos
exarados nas decisões ora atacadas. 5. As decisões
exaradas  pelas  instâncias  ordinárias  foram
fundamentadas em fatos concretos, reconhecendo que
a prisão preventiva do paciente é imprescindível para
a  garantia  da  ordem  pública  [...].  6.  Aplicável  o
entendimento de que "[…] [não há lógica em permitir
que  o  réu,  preso  preventivamente  durante  toda  a
instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em
julgado  da  causa,  se  mantidos  os  motivos  da
segregação cautelar". (STF, HC 89.824/MS, 1ª turma,
Rel. Min. Ayres britto, DJe de 28/08/2008).” (STJ - HC
243.804/SP  –  5T  -  Relª  Minª  Laurita  Vaz  -  DJE
25/11/2013).

“Não  há  constrangimento  ilegal  no  indeferimento  do
direito  de  recorrer  em  liberdade  o  julgamento  da
apelação  se  o  réu  foi  preso  preventivamente,  ficou
segregado  durante  toda  a  instrução  e  permanecem
hígidos  os  motivos  autorizadores  da  preventiva.  A
superveniência  de  sentença  condenatória  reforça  o
fumus  comissi  delict”. (TJDF  –  Acórdão  n°  983082,
20160020466769HBC, Relato;  SANDRA DE SANTIS
1ª Turma Criminal,  Data de Julgamento:  24/11/2016,
Pub. DJE: 29/11/2016. Pág. 80/86).

Ademais, trata-se, de fato,  de crime grave, que fomenta a prática

de tantos outros delitos, além de ser desassossegador da sociedade ordeira e

demonstrador da periculosidade do agente, a exigir a manutenção do cárcere

para  garantir  a  ordem  pública  e,  a  esta  altura,  também  para  assegurar  a

aplicação da lei penal.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

II – Do  Mérito:

Desembargador João Benedito da Silva
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Do pedido de absolvição:

A defesa  pleiteia  a  absolvição  da  acusada  por  ter  agido  sob

coação irresistível de seu companheiro.

Razão não lhe assiste.

De  início,  cumpre  registrar  que  a  materialidade  restou

sobejamente demonstrada através do Auto de Apreensão de fl. 32, pelo Laudo

de Constatação de fl. 18 e finalmente pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls.

19/21, que concluiu tratar-se a substância apreendida de  “cocaína”.

A autoria  do  crime  de  tráfico  de  drogas  também  se  encontra

suficientemente comprovada pelas provas coligidas aos autos,  em especial,

pelos depoimentos judiciais dos agentes policiais integrantes da diligência que

culminou na apreensão de entorpecentes e prisão em flagrante da apelante.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, relataram: 

“[...]  Que antes de Nenzinha ser presa já havia uma
investigação  sobre  um  homicídio  de  uma  mulher
chamada  Ciana;  Que  após  telefonema  anônimo  o
Delegado  Dr.  Júnior  soube  que  Nenzinha  estava
trazendo  drogas  para  cidade  de  Gurinhém,  tendo
determinado uma operação com barreiras aguardando
a  chegada  da  ré  com  uma  criança;  Que  a  ré  não
passou em nenhuma das barreiras e souberam que a
ré veio por outro caminho e souberam que já estava
em Gurinhém; Que após abordarem a ré perto da casa
da irmã; Que no momento da abordagem a bolsa da ré
não tinha droga, a qual não foi encontrada droga; Que
a  ré  informou  a  depoente  que  a  droga  estava
guardada na casa dos pais da mesma; Que ao chegar
lá fizeram uma revista após autorizar adentrar na casa
dos pais da ré, os quais também autorizaram a polícia
entrar, e encontraram no segundo quarto indicado pela
ré  uma  bolsa  contendo  drogas  e  uma  balança  de
precisão;  Que a  bolsa  estava dentro  de uma bacia;
Que  se  recorda  que  na  hora  da  abordagem  a  ré
informou  que  tinha  ido  buscar  uma  droga  em João
Pessoa a pedido de Guilherme, não se recordando da
ré ter usado o termo “encomenda”; Que a ré afirmou
que falava com o Guilherme por celular; Que a ré não

Desembargador João Benedito da Silva
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chegou a dizer que era costume pegar droga em João
Pessoa a pedido de Guilherme; Que ao chegar para
trabalhar na cidade soube que haviam investigações
de que a interrogada estava auxiliando Guilherme no
tráfico de drogas; Que sabe que a ré não é usuária de
drogas; Que a ré mencionou que a droga trazida era
para ser entregue a Ivonaldo, Xebinha e Balbino para
que  eles  vendesse  a  mesma  em  Gurinhém  [...]”.
(Maria da Conceição Monteiro Moreira,  Agente de
Polícia Civil, fl. 135).

No mesmo sentido, o depoimento do Escrivão de Polícia:

“[...] Que estava no plantão no dia 04.08.2015, quando
soube da informação que a ré tinha ido a João Pessoa
pegar  droga  para  vender  em  Gurinhém;  Que
comunicou o fato a Dr. Hugo e foi determinada uma
operação com barreira para interceptar a chegada da
ré na cidade; Que momentos após tiveram informação
de  que  a  ré  estava  no  bairro  de  Mangueira;  Que
diligenciaram e encontraram a ré, mas no momento da
abordagem não foi encontrado nenhuma droga com a
mesma; Que a bordagem se deu próxima a casa da
irmã da ré; Que foi a própria ré que informou que a
droga estava na casa dos pais da mesma; Que esteve
juntamente com a ré e outros policiais  na casa dos
pais da ré, local por ela indicada onde estava a droga;
Que após adentraram no imóvel realmente a droga foi
encontrada em um dos quartos dentro de uma bolsa
no interior de uma bacia; Que acredita que a ré contou
que tinha sido orientada pelo companheiro dela a ir
pegar droga em João Pessoa-PB; Que com na casa
dos pais tinha uma balança de precisão, maconha e
crack; Que a ré falou que a droga ia ser entregue a
três adolescentes que vendiam a droga na cidade e
uma mulher  que  não  se  recorda  o  nome;  Que não
sabe se a ré é usuária de droga; Que a ré disse que
mantinha contato com seu esposo através de telefone
celular; Que a ré informou que aparelho celular usado
para manter contato com seu esposo foi exatamente o
aparelho  apreendido  com  a  mesma;  Que  todas  as
drogas  e  a  balança  de  precisão  estavam
acondicionadas numa mesma embalagem dentro  da
bacia em um quarto dentro da casa dos pais da ré;
Que já havia comentários de que a ré seria Gerente do
grupo,  vez  que  o  líder  do  grupo  que  era  seu
companheiro  estava  preso;  Que  não  sabe  se  a  ré
vendia droga no varejo, mas sabe que a ré pegava a
droga  dividia  e  entregava  para  as  pessoas
responsáveis pela venda; Que a investigação é antiga
e  já  vem  desde  a  ocorrência  de  dois  homicídios
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acontecidos na cidade [...]”. (Antonio Medeiros Dias,
Escrivão de Polícia, fl. 136).

Corroborando com a prova produzida contra a acusada, encontra-

se o depoimento de um dos adolescentes mencionados na denúncia:

“[...] Que já recebeu telefonema da ré perguntando se
o depoente tinha dinheiro para depositar  nas contas
indicadas por Guilherme [...]”.  (Ivonaldo Luciano da
Silva, em sede judicial, fl. 137).

Por sua vez, a acusada Maria José da Silva, em sede judicial (fls.

131/134),  afirmou  que  não  tinha  conhecimento  do  conteúdo  dos  bens

apreendidos em seu poder e nem de que seu marido traficava.

Ocorre  que  a  versão  apresentada  pela  apelante  não  merece

credibilidade,  eis  que  não  encontra  respaldo  nos  elementos  de  prova

colacionados aos autos.

Incontroverso  se  mostra  o  fato  de  que  a  apelante  portava  e

comercializava a substância entorpecente mais conhecida como “crack”, tendo

sido a acusada presa em flagrante delito,  com 32 (trinta e duas) pedras de

crack, 04 (quatro) pacotes maiores de crack, 18 (dezoito) pacotes de maconha,

01 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 73,30 (setenta e três reais e

trinta centavos), 01 (um) aparelho celular, 01 (um) comprovante de depósito no

valor de R4 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais).

Além  do  que,  os  depoimentos  dos  policiais  mostraram-se

uníssonos, seguros e coesos.

Sobre a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta

que afirma ter agido a acusada sob coação moral a que não poderia resistir,

caber-lhe-ia produzir prova da ameaça referida, para que pudesse substituir.

Desembargador João Benedito da Silva
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In  casu,  não  há  nenhuma  prova  confirmando  a  versão

apresentada pela ré de ter sido coagida a guardar a cocaína em sua casa,

tampouco  que  estava  sendo  obrigada  a  transportá-la  de  João  Pessoa  até

Gurinhém, restando, assim, suas alegações, isoladas da prova dos autos e em

sentido diametralmente oposto ao que disseram os policiais, os quais somente

se  dirigiram ao  local  do  fato  após  receberem denúncia  de  que  a  acusada

estava traficando drogas. 

Insta  ressaltar  que  se  estivesse  mesmo  a  acusada  sofrendo

intimidações  de  qualquer  natureza,  deveria  ter  buscado  resguardar  sua

segurança de outra forma, como, por exemplo, procurando a autoridade policial

para  relatar  o  ocorrido,  agindo  em  estrita  observância  ao  direito  positivo.

Todavia, não o fez, preferindo praticar o ilícito.

Ora,  cediço  que,  para  a  configuração  da  excludente  de

culpabilidade da coação moral irresistível, mister que o indivíduo seja coagido a

tal  ponto de não lhe restar outa opção, se não a de agir de acordo com a

vontade do coator.

A respeito:

56096122 - APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO
DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
CONDENAÇÃO.  PRETENDIDA  ABSOLVIÇÃO  AO
ARGUMENTO DE QUE O CRIME FOI  PRATICADO
MEDIANTE  COAÇÃO  IRRESISTÍVEL.  NÃO
COMPROVAÇÃO.  INADMISSIBILIDADE  DELITO
COMETIDO  DE  FORMA  LIVRE  E  ESPONTÂNEA.
DOSIMETRIA  DA  PENA.  DEVIDA  ANÁLISE  DAS
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DA  PENA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO E CAUSA ESPECIAL
DE  DIMINUIÇÃO  DE  PENA  CORRETAMENTE
APLICADAS.  REPRIMENDA  IRRETOCÁVEL.
DESPROVIMENTO.  Não  merece  guarida  o  pleito
absolutório  pretendido  pela  recorrente,  fundado  em
suposta insuficiência probatória de sua participação no
delito  tipificado  na  peça  acusatória,  pois  que
devidamente  consubstanciadas  nos  autos  a
materialidade e a autoria delituosas, através do auto
de  apresentação  e  apreensão,  corroborados  pelas
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palavras  da própria  ré  e  depoimentos  testemunhais.
Para  a  configuração  da  excludente  da  coação
moral, exige-se que a intimidação seja irresistível,
contra a qual não se possa opor atitude capaz de
neutralizá-la.  Inexistindo nos autos de elementos
que demonstrem a alegada coação moral exercida
sobre a ré, não há como acolher a tese da defesa.
O magistrado a quo laborou com estrita obediência ao
critério trifásico na fixação da reprimenda, observando
detidamente os comandos do art. 59 do CP e do art.
42  da  Lei  nº  11.343/06,  pois  bem  analisou  as
circunstâncias  judiciais  e  procedeu  com  a  correta
individualização e motivação das penas corporal e de
multa.  Quanto  à  pena-base  do  crime  de  tráfico  de
drogas, à luz do art. 42 da Lei nº 11.343/06, pode o juiz
considerar a natureza da droga para majorar a pena-
base. Fixação em patamar adequado. Ante o exposto,
em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,  NEGO
PROVIMENTO  AO  APELO  PARA  MANTER  A
SENTENÇA CONDENATÓRIA. (TJPB; APL 0001549-
79.2011.815.2002;  Câmara  Especializada  Criminal;
Rel.  Des.  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos;  DJPB
15/05/2017; Pág. 14). Grifo nosso,

EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL  -  TRÁFICO  DE
DROGAS  ILÍCITAS  -  AUTORIA E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS - COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL -
NÃO OCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA. 01.
Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de
tráfico  de  drogas,  a  condenação,  à  falta  de  causas
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve ser
mantida. 02. Para a configuração da excludente de
culpabilidade da coação moral  irresistível,  mister
que o indivíduo seja coagido a tal ponto de não lhe
restar outra opção, se não a de agir de acordo com
a vontade do coator, o que não sói acontecer na
presente  hipótese.   (TJMG  -   Apelação  Criminal
1.0290.16.000197-7/001,  Relator(a):  Des.(a)  Fortuna
Grion  ,  3ª  CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em
25/04/2017,  publicação da súmula  em 05/05/2017)  .
Grifo nosso.
 
48792534  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
COAÇÃO  MORAL  IRRESISTÍVEL.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO.  I.  Evidenciadas  a  autoria  e  a
materialidade do delito  de tráfico de drogas,  não há
como  afastar  o  Decreto  condenatório.  II.  Não
prospera  a  tese  defensiva  de  coação  moral
irresistível,  à  falta  de  comprovação  de  ameaça
grave, irresistível e insuperável,  sobretudo diante
dos elementos de provas constantes dos autos. III.
Recurso  conhecido  e  não  provido.  (TJDF;  APR
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2016.01.1.052244-6;  Ac.  101.3851;  Primeira  Turma
Criminal; Relª Desª Ana Maria Duarte Amarante Brito;
Julg. 27/04/2017; DJDFTE 05/05/2017). Grifo nosso.

Nesse contexto, não restando comprovado que, a ré, não havia

opção de não cometer o ilícito sub judice, não há falar-se em inexigibilidade de

conduta diversa por coação moral irresistível,  eis porque sua condenação é

mesmo medida que se impõe.

Da pena

A Defesa postula a redução da pena-base, a aplicação da causa

especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4° da Lei de Drogas e a

concessão de regime aberto. Por fim, requer a substituição da pena privativa

de liberdade por restritiva de direito, caso a pena fique inferior a 04 (quatro)

anos.

Na primeira fase, o Magistrado singular analisou as circunstâncias

judiciais, nos seguintes termos:

“[...]  Restou  a  culpabilidade  comprovada,  sendo  a
conduta  da  ré  reprovável.  Apresenta  conduta
maculada.  A  personalidade  da  agente  afigura-se
voltada  para  o  crime.  Os  motivos  do  delito  são
desfavoráveis a ré, posto que objetivava fazer o lucro
fácil,  com  venda  da  substância  entorpecente,
facilitando  com  suas  ações  o  comando  do  tráfico
comandado pelo seu companheiro preso no PB1. As
circunstâncias  e  consequências  do  delito  não
extrapolam o esperado para o tipo [..]”.

 
Em  vista  de  tais  ponderações,  notadamente  com  a  valoração

negativa da culpabilidade, personalidade e os motivos do delito, o Juízo a quo

afastou a pena-base do mínimo legal em três anos, fixando-a em 08 (oito) anos

e 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Entretanto,  entendo  que  se  faz  necessária  a  adequação  da

reprimenda  imposta  às  circunstâncias  judiciais,  posto  que  apenas  a
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personalidade  e  os  motivos  restaram  devidamente  fundamentadas  pelo

Magistrado a quo.

Assim, passo a  redimensionar a pena aplicada.

Na  primeira  fase,  considerando  as  circunstâncias  judiciais

sopesadas como desfavorável a ré (personalidade e motivo), fixo a pena-base

em 06 (seis) anos de reclusão.

Na  segunda  fase, não  foram  reconhecidas  atenuantes  ou

agravantes.

Na terceira fase, com relação ao pleito da apelante da aplicação

da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, art. 33 da Lei 11.343/2006, no

patamar máximo, tenho que não lhe assiste razão. 

É que, para a incidência da minorante prevista no § 4º, do art. 33,

da Lei nº 11.343/06, mister se faz que a ré satisfaça, de forma cumulativa, os

requisitos ali  elencados, bem como, considerar com preponderância sobre o

previsto no art. 59 do Código penal, a natureza e a quantidade da substância

ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Vale dizer, a falta

de um deles impede necessariamente, a concessão do benefício em favor da

acusada. Vejamos:

Art.33.(...)
§ 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste
artigo,  as  penas  poderão  ser  reduzidas  de  um
sexto  a  dois  terços,  desde  que  o  agente  seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique às
atividades  criminosas  nem  integre  organização
criminosa.
 
Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará,
com preponderância sobre o previsto no art. 59 do
Código  Penal,  a  natureza  e  a  quantidade  da
substância  ou  do  produto,  a  personalidade  e  a
conduta social do agente. 

Desembargador João Benedito da Silva
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A meu ver, in casu, restou demonstrado nos autos que a acusada

Maria José da Silva, no mínimo, dedicava-se à atividade criminosa relacionada

ao tráfico ilícito de entorpecentes. 

Embora seja a apelante primária e de bons antecedentes (CAC de

fls. 184/185), entendo que a razoável quantidade, além da qualidade, variedade

e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, quais sejam, 32 (trinta e

duas)  pedras de crack,  04  (quatro)  pacotes  maiores  de crack,  18  (dezoito)

pacotes de maconha, 01 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 73,30

(setenta  e  três  reais  e  trinta  centavos),  01  (um)  aparelho  celular,  01  (um)

comprovante de depósito  no valor de R4 1.400,00 (hum mil  e quatrocentos

reais),  obsta a concessão da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº

11.343/06, porquanto evidencia que ela possuía certo grau de envolvimento

com organização criminosa voltada para a prática do tráfico de entorpecentes

ou, pelo menos, que se dedicava a essa atividade criminosa.

Assim, entendo que, a acusada não faz jus à aplicação da referida

minorante, tendo em vista que o volume significativo de drogas apreendido não

a  qualifica  como  traficante  ocasional,  impedindo,  por  consequência,  a

concessão do benefício. 

Além disso, os policiais militares que participaram da prisão em

flagrante  delito  da  acusada,  em  juízo  (fls.  135/136),  informaram  que  a

apreensão se deu em razão de denúncias anônimas informando que a ré tinha

vindo  a  João  Pessoa  pegar  droga  para  vender  em  Gurinhém.  Ainda,

acrescentou  um dos  Policiais  que,  já  havia  comentários  de  que  a  ré  seria

Gerente do Grupo, vez que o líder do grupo era seu companheiro e estava

preso. 

Na esteira  do que aqui  se  consignou,  confiram-se os  recentes

julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:
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HABEAS  CORPUS.  PRETENDIDA APLICAÇÃO  DO
REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº
11.343/2006.  POSSIBILIDADE  DE  COMBINAÇÃO
ENTRE AS LEIS ANTIGA E NOVA. PACIENTE QUE,
CONTUDO,  NÃO  PREENCHE  OS  REQUISITOS.
ORDEM  DENEGADA.1.  Esta  E.  Corte  aceita  a
combinação  entre  as  leis  antiga  e  nova
regulamentadoras do tráfico ilícito de entorpecente e
aplica o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº
11.343/2006.  2.  Todavia,  se  o  sujeito  ativo  não
preenche  os  requisitos  previstos  pela  nova  lei,
exercendo  intensa  atividade  criminosa,  do  que  se
deduz  da  significativa  quantidade  de  entorpecente
apreendida, como no caso,  a redução não pode ser
concedida. 3. Ordem denegada. (STJ, HC 125747/SP,
Rel. Min. Celso Limongi, Sexta Turma, j 01/06/2010, p.
DJe 21/06/2010. Grifei). 

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.
CONTROVÉRSIA  REFERENTE  À  APLICAÇÃO  DA
CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33,  §
4º, DA LEI 11.343/06. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES
CRIMINOSAS.  DECISÃO  QUE  INDEFERE  O
BENEFÍCIO  AO  RECORRENTE  COM  BASE  NA
QUANTIDADE  DA  DROGA  E  NA  FORMA  DE
ACONDICIONAMENTO: POSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO. 1. (omissis). 2. Na espécie, os fatos
que  ensejaram  a  não-aplicação  da  causa  de
diminuição  prevista  na  nova  Lei  de  Tóxicos
(quantidade da droga e forma de acondicionamento)
são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do
Recorrente  às  atividades  criminosas.  3.  A  conduta
social do agente, o concurso eventual de pessoas, a
receptação,  os apetrechos relacionados ao tráfico,  a
quantidade  de  droga  e  as  situações  de  maus
antecedentes exemplificam situações caracterizadoras
de atividades criminosas. 4. O habeas corpus não é
prestante  para  revisar  os  elementos  de  prova
invocados  pelas  instâncias  de  mérito  a  refutar  a
aplicação da causa de diminuição da pena prevista no
art.  33,  §  4º,  da  Lei  n.  11.343/2006.  5.  Recurso
Ordinário  em  Habeas  Corpus  ao  qual  se  nega
provimento." (STF, RHC 94806/PR, Rel. Min. Carmem
Lúcia,  Primeira  Turma,  j.  09/03/2010,  p.  DJe
16/04/2010. Ementa parcial. Grifei) 

Desse modo,  em face da ausência  de  causas de aumento  ou

diminuição de pena, concretizo a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão e

60 (sessenta) dias-multa, em seu valor unitário mínimo.
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Do pleito de substituição da pena corporal e regime semiaberto

 Tratando-se  de  crime  de  extrema  gravidade,  equiparado  a

hediondo,  bem  como  em  razão  da  quantidade  e  variedade  de  drogas

apreendidas, uma delas de natureza altamente lesiva, e da comprovação de

que a acusada, no mínimo, dedicava-se à atividade criminosa, mantenho o

regime inicialmente fechado para o início do cumprimento da pena, por ser o

mais socialmente recomendável ao caso concreto, nos termos do art. 33,  §3º,

do CP c/c art. 42 da Lei 11.343/06. 

Pelos mesmos motivos e pelo quantum da reprimenda, não há

falar  em substituição da pena corporal  por  restritivas de direitos e nem em

concessão do sursis.

 Forte nessas razões, rejeito a preliminar e,  em seguida,  DOU

PARCIAL  PROVIMENTO  AO  APELO, apenas  para  redimensionar  a

reprimenda definitiva para 06 (seis) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-

multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Oficie-se ao juízo de execuções, comunicando-se a confirmação

da sentença condenatória. Expeça-se guia de execução provisória.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da Silva, relator,

Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado, com jurisdição limitada, para substituir o

Exmo. Des. Luiz  Sílvio  Ramalho Júnior),  revisor,  e Márcio  Murilo  da Cunha

Ramos.  Ausente,  justificadamente,  o  Desembargador  Carlos Martins Beltrão

Filho.
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Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Rodrigo Marques da

Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, 22 de agosto de 2017.

             Des. João Benedito da Silva
        RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


