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APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES.  ASSOCIAÇÃO  PARA  O
TRÁFICO.  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  PLEITO  DE
ABSOLVIÇÃO.  RECONHECIMENTO  DE
COAÇÃO  MORAL  IRRESISTÍVEL.  MERA
ALEGAÇÃO  DE  AMEAÇAS.  INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.
REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA.  SEM
RAZÃO. APELO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 156 do CPP, compete à defesa
a comprovação da excludente de culpabilidade e,
não havendo a comprovação concreta de que o
acusado  agiu  sob  coação  moral  irresistível,
apenas  apresentando  meras  alegações  de
supostas ameaças e coações, deverá ser o pleito
de absolvição com exclusão da culpabilidade em
razão de coração moral irresistível rechaçada de
imediato.

A valoração das circunstâncias judiciais do art. 59
do CP, para fixação da pena-base, submete-se a
discricionariedade  fundamentada  do  juízo,  que
deve  decidir  de  acordo  com  seu  entendimento
particular  e  subjetivo  em  conjunto  com  a
observância  da  proporcionalidade  e  legalidade
dos critérios observados.

Vistos, relatados e discutidos os autos identificados acima;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, E, DE
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OFÍCIO, RETIFICAR ERRO MATERIAL PARA FIXAR A PENA EM 02 (DOIS)
ANOS E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM RELAÇÃO AO CRIME DE
TRÁFICO,  TOTALIZANDO  05  (CINCO)  ANOS  E  06  (SEIS)  MESES  DE
RECLUSÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM HARMONIA COM
O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  (fl.  156/157) interposta,

tempestivamente,  por  Jéssica  Aline  Gomes  do  Vale  contra  sentença  (fls.

145/153)  proferida  pelo  Juízo da  Vara de Entorpecentes  da  Capital,  que

julgando  procedente a  denúncia (fls.  2/5),  a  condenou  às sanções penais

constantes no art. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006, aplicando uma pena de 07

(sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1070 (hum mil

e setenta) dias-multa, em regime semiaberto.

Em suas  razões recursais  (fls.  167/174),  a  apelante  alega ter

agido  mediante  coação  moral  irresistível,  razão  pela  qual  requer  sua

absolvição. Subsidiariamente, pugna a aplicação da atenuante da confissão em

maior patamar, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

Ao oferecer  contrarrazões  (fls. 178/180), o Ministério Público  a

quo requer que seja negado provimento ao apelo.

Da mesma forma, a Procuradoria de Justiça, por intermédio do

Procurador Álvaro Gadelha Campos, ao exarar parecer (fls. 182/188), opinou

pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Narra a inicial acusatória (fls. 02/05) que, no dia 13 de abril  de

2014,  no  período  matutino,  a  acusada  foi  presa  nas  instalações  da

Penitenciária Desembargador Sílvio Porto, bairro de Mangabeira, nesta capital,

Desembargador João Benedito da Silva
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por  levar  consigo  substância  entorpecente  com  o  fito  de  fornecê-la  ao

presidiário  Luiz  Carlos  da  Conceição,  responsável  por  articular  todo  o

fornecimento e entrega da droga destinada a venda dentro do estabelecimento

prisional,  sendo apreendidos certa  quantidade de substância branca em pó

semelhante à cocaína.

Infere-se  que,  na  data  e  hora  acima  mencionadas,  a  autuada

chegou à Penitenciária Desembargador Sílvio Porto, a fim de visitar o apenado

e companheiro Luiz Carlos, entretanto, a Direção do estabelecimento prisional

tinha recebido a informação de que ela levava consigo substância entorpecente

a fim de entregar a um detento, pelo que as agentes a questionaram acerca

dos  fatos  e,  mediante  a  negativa,  encaminharam-lhe  para  o  Hospital

Ortotrauma de Mangabeira  (“Trauminha”)  para  ser  submetida  ao exame de

Raio-X.

Historiam os autos que, após o exame, se constatou que a ora

denunciada estava com um embrulho plástico inserido em sua genitália, sendo

este  retirado,  oportunidade  na  qual  se  verificou  que  tratava-se  de  uma

substância em pó na cor branca.

Por fim, extrai-se da inicial acusatória, a evidente associação dos

denunciados  Jéssica Aline Gomes do Vale e Luiz Carlos da Conceição, uma

vez que se percebe a existência de  animus associativo entre estes,  com o

objetivo  de  praticarem  o  tráfico  de  entorpecentes  em  caráter  contínuo,

bastando para isso verificar que havia uma divisão de atribuições, ficando a

acusada, Jéssica Aline, responsável pelo transporte da droga para dentro do

presídio,  enquanto  que  Luiz  Carlos,  as  vendia  dentro  do  pavilhão  no  qual

encontra-se  recluso,  sendo  esta  a  segunda  vez  que  empreendiam,  em

conjunto, o delito em comento.

Pelos  fatos  narrados,  foram  os  denunciados,  Jéssica  Aline

Gomes do Vale e Luiz Carlos da Conceição, denunciados nos termos do art.

33 e 35 c/c art. 40, inciso III, todos da Lei n.º 11.434/06.

Desembargador João Benedito da Silva
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Concluída a instrução criminal, foi proferida sentença pelo  Juízo

da Vara de Entorpecentes da Capital  para condená-los como incursos nas

penas do art. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006, sendo-lhe atribuída a reprimenda

de  07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1070

(hum mil  e  setenta)  dias-multa,  em regime  semiaberto  para  a  acusada

Jéssica Aline Gomes do Vale  e a  reprimenda de  15 (quinze)  anos e 02

(dois) meses de reclusão e 2815 (dois mil  e oitocentos e quinze) dias-

multa, em regime fechado para o acusado Luiz Carlos da Conceição.

Insatisfeita,  a acusada  Jéssica Aline Gomes do Vale interpôs

recurso de apelação,  em suas  razões recursais  (fls.  167/174),  requereu a

absolvição, nos termos do art. 386, VI, do CPP, além da aplicação do princípio

do  in dubio pro reo.  Subsidiariamente, pugnou a aplicação da atenuante da

confissão em maior patamar.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à materialidade delitiva do crime de

tráfico de drogas, tem-se que resta comprovada, por meio do auto de prisão

em flagrante (fls. 07/10), termo de apresentação e apreensão (fls. 13), onde faz

constar  a  apreensão  de  “uma certa  quantidade  de  uma substância  de  cor

branca e forma de pó, que tem as características de entorpecente, encontrada

em  poder  da  pessoa  de  JÉSSICA  ALINE  GOMES  DO  VALE”,  laudo  de

constatação  (fls.  16)  e  laudos  quimico-toxicológico  (fls.  76/77),  os  quais

confirmaram  que  os  materiais  examinados  se  tratavam  de  cocaína,  peso

líquido  de  49,75g  (quarenta  e  nove  gramas  vírgula  setenta  e  cinco

decigramas).

Quanto à materialidade e autoria do crime de associação para

o  tráfico,  assim  como  a  autoria  do crime  de  tráfico  de  entorpecentes,

encontram-se demonstradas no conjunto probatório. Vejamos:

Jéssica  Aline  Gomes  do  Vale,  conhecida  como  “ALINE”,

quando interrogada pela autoridade policial (fl. 09/10), confirmou a posse das

Desembargador João Benedito da Silva
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drogas. Vejamos seu depoimento:

“que  indagada  pela  autoridade  policial,
perguntando se ela conduzida está ciente e sabe
das  acusações  que  lhe  estão  sendo  feitas?
Respondeu  que  sim;  que  perguntado  pela
autoridade policial se o embrulho encontrado com
ela conduzida quando foi constatado após um Raio
X,  lhe  pertence?  Responde  que  sim; que
perguntado pela autoridade policial se a mesma tem
alguém  sua  cumprindo  pena  naquela  casa  penal?
Respondeu que sim, pois tem lá cumprindo pena seu
marido de nome LUIZ CARLOS; que perguntado pela
autoridade policial  se a substância que conduzia em
suas  partes  íntimas  seria  para  ser  entregue  ao
mesmo?  Respondeu  que  seria  para  LUIZ  CARLOS
vender  no pavilhão onde está  cumprindo pena;  que
informa ainda que foi ela mesma quem adquiriu o
produto,  e  que  se  trata  de  “COCAÍNA”,  e  que
pagou  a  quantia  em  dinheiro  de  R$  800,00
(oitocentos reais), não sabendo a quem nem onde
encontrar a pessoa que lhe passou a substância;
que também tem a dizer que essa foi  a segunda
vez que conduzia substância para entrar naquela
casa penal e que só uma vez conseguiu êxito,  e
que nessa segunda vez foi  flagrada e que a vez
que  conseguiu  entregou  a  LUIZ  CARLOS; que
convive com LUIZ CARLOS acerca de sete anos e que
tem dois filhos menores de idade com esse; que sabe
dizer que Luiz Carlos cumpri pena naquela casa penal
por  crimes  capitulados  nos  artigos  33  da  Lei
11.343/06, 14 da Lei 10.826/03 e ainda 214 do CPB e
que já faz um ano e cinco meses que está preso; que
não  conhece  os  seus  acusadores,  e  que  foi  bem
tratada tanto no presídio onde foi presa como também
no  tempo  em  que  permaneceu  nesta  Delegacia”.
(grifei).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (mídia digital de fl.

130), ratificou em parte seu depoimento policial, onde confirmou que a droga

apreendida estava em seu poder.  Todavia,  ao  contrário  do que dissera  em

esfera extrajudicial, relatou que seria a primeira vez que tentava adentrar no

estabelecimento prisional em posse de entorpecentes.

Ademais,  disse  que estava  levando  a  droga a  mando  de Luiz

Carlos,  mas  que  não  a  tinha  comprado  conforme informou na  polícia,  que

apenas repassou essa informação por medo, uma vez que o acusado a estava

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n. 0016731-03.2014.815.2002

ameaçando.

Ato contínuo, ao responder as perguntas em juízo, disse que era

obrigada a colocar droga para dentro do presídio, pois Luiz Carlos, seu marido

e segundo denunciado, a ameaçava ao dizer que lhe bateria e a mataria se não

levasse  os  entorpecentes,  uma  vez  que  estava  com  dívidas  dentro  do

estabelecimento  prisional  e  se  ela  não  entregasse  a  droga,  ele  apanharia,

razão pela qual descontaria tudo nela.

Por fim, disse ter medo do acusado, haja vista ele estar preso,

também, por uma acusação de homicídio.

Por sua vez, Luiz Carlos Conceição, companheiro da apelante e

acusado no presente processo, em sua oitiva nas dependências da unidade

prisional Desembargador Sílvio Porto (fl. 94), disse:

“[…] que se encontra recolhido há quase 02 anos; que
a  substância  encontrada  com  sua  companheira  se
tratava  de  cocaína;  que  é  dependente  químico  de
cocaína e maconha; que a droga era apenas para uso;
que obriga a companheira a trazer a droga ao presídio,
por meio de ameaças e lapadinhas; que ela é vítima
do seu vício e não tem nada com o problema; que não
faz parte de nenhuma facção ou grupo criminoso; que
não vende drogas no presídio, só traficava antes de
ser preso; [...]”.

Ao ser interrogado em juízo (mídia digital de fl. 130), confirmou

que ameaçava Jéssica Aline para que ela levasse as drogas para dentro do

presídio. Vejamos:

“que a  acusação  é  verdadeira;  que  o  que  disse  no
depoimento  é  verdadeiro;  que  já  foi  preso
anteriormente  por  tráfico;  que  fora  preso  por  duas
vezes; que é viciado e estava devendo uns negócios lá
dentro e tinha que botar para pagar os caras e usar
também; que quem a obrigou a trazer fui eu mesmo;
que está preso por causa de um homicídio, mas não
fez  o  homicídio,  está  apenas  sendo  acusado;  que
disse a Jéssica que se ela chegasse lá e não levasse
iria para a ‘peia’, porque minha mulher faz o que eu
quero;  que  não  seria  na  frente  de  todo  mundo,  iria

Desembargador João Benedito da Silva
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bater  nela  na  cela,  só  os  dois;  que  eu  comprei  e
mandei  deixar  lá  em  casa;  que  não  comprou  do
presídio, mas comprou perto da feira de oitizeiro; que
estava preso, mas preso a gente não compra não? O
senhor sabe que a gente compra; que não dá dinheiro
para  agente,  pois  agente  não  vende  nada  para
ninguém; que por telefone se compra não? Eu acho
que compra, né?; que mandei um conhecido meu levar
lá  em  casa  para  ela  botar  para  dentro,  para  pagar
umas contas que eu tava devendo e dar um cheirinho
que eu dou valor.”

Ato  contínuo,  ouvidos  os  agentes  penitenciários,  esses  foram

uníssonos  em  informar  que  em  nenhum  momento  a  ré  afirmou  que  era

obrigada a levar a droga para dentro do presídio,  apenas utilizando do seu

direito ao silêncio. Vejamos:

Na esfera extrajudicial (fl. 07), a agente penitenciária, Edna Maria

da Silva, disse:

“Que  de  serviço  na  manhã  do  dia  de  hoje  na
Penitenciária Sílvio Porto, Bairro de Mangabeira, e na
hora  da  visitação,  quando  no  momento  da  revista,
chegou ao conhecimento da Direção daquele Presídio
de que uma visitante  por  nome de JÉSSICA ALINE
GOMES  DO  VALE,  estaria  portando  substância
entorpecente que seria para entregar para um detento
que  cumpre  pena  naquela  casa  penal;  que  no
momento  da  revista,  a  essa  pessoa  lhes  foi
perguntado se a mesma estaria portando algum tipo
de  entorpecente  e  com  a  negativa  da  mesma,  foi
determinado pela Direção de que essa fosse levada
até  o  Trauminha  onde  lá  fora  feito  um  Raio  X,  e
constatado  de  que  JÉSSICA ALINE  GOMES  DO
VALE,  estava  portando  um  embrulho  em  suas
partes íntimas, mais precisamente na vagina; que
com isso foi feita a retirada e consequentemente a
apreensão do produto a ser examinado pelo IPC,
mas que se percebe que se trata de um pó de cor
branca;  que diante disso, logo a Direção do Presídio
determinou o encaminhamento da acusada para esta
Delegacia, onde foi feita a entrega para a Delegada de
Plantão”. 

Em  juízo  (mídia  digital  de  fl.  130),  confirmou  o  depoimento

prestado na delegacia. No entanto, acrescentou que a ré não chegou a dizer

para quem estava levando a droga, bem como não relatou que estava sendo

Desembargador João Benedito da Silva
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compelida  ou  ameaçada  para  que  realizasse  o  transporte  da  droga,

apenas utilizando-se de seu direito ao silêncio.

Por sua vez, o agente penitenciário José Solon da Silva, em fase

inquisitorial (fl. 08), afirmou:

“Que  de  serviço  na  manhã  do  dia  de  hoje  na
Penitenciária Sílvio Porto, Bairro de Mangabeira, e na
hora  da  visitação,  quando  no  momento  da  revista,
chegou ao conhecimento da Direção daquele Presídio
de que uma visitante por  nome de JÉSSICA ALINE
GOMES  DO  VALE,  estaria  portando  substância
entorpecente que seria para entregar para um detento
que cumpre pena naquela casa penal; QUE ESTAVA
DE  SERVIÇO  E  FOI  CHAMADO  PARA  FAZER  A
CONDUÇÃO DA MESMA ATÉ O Trauminha onde lá foi
feito procedimento médico e Raio X, e constatado de
que  JÉSSICA  ALINE  GOMES  DO  VALE,  estava
portando um embrulho em suas partes íntimas, mais
precisamente  na  vagina;  que  com  isso  foi  feita  a
retirada e consequentemente a apreensão do produto
a ser examinado pelo IPC; que diante disso,  logo a
Direção do Presídio determinou o encaminhamento da
acusada para esta Delegacia, onde foi feita a entrega
para a Delegada de Plantão”.

Perante a autoridade judicial (mídia digital de fl. 130) ratificou o

depoimento anteriormente prestado,  acrescentando tão somente que a ré

não relatou sofrer  ameaças ou coações por  parte  de Luiz  Carlos para

levar  droga  para  dentro  do  presídio,  permanecendo  calada  a  todo

momento.

Assim, em que pese a absolvição requerida pela defesa, sob a

alegação de que o ilícito penal praticado pela ré fora em decorrência de coação

irresistível  que  suportava  de  Luiz  Carlos,  essa  tese  cai  por  terra  ante  a

ausência de provas das ameaças e coações supostamente sofridas. 

É que a norma do art. 22 do Código Penal  trata de situação em

que o autor do fato tem sua vontade suprimida pela ação de terceiro que o

subjugou ou lhe é funcionalmente superior, prevendo que a responsabilidade

pelo fato, nas hipóteses de coação irresistível e obediência hierárquica, incida

Desembargador João Benedito da Silva
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apenas contra o autor da coação ou o superior hierárquico que deu a ordem,

conforme o caso. 

A  coação  irresistível  pode  ser  física  ou  moral:  a  física se

caracteriza quando o esforço físico/muscular do autor é insuficiente para livrá-lo

da ação do coator, por outro lado, a coação moral se apresenta sob forma de

ameaça feita pelo coator ao autor, que é compelido a praticar ação delituosa,

sob pena de suportar um prejuízo maior. 

A doutrina fala que nessas hipóteses não há culpabilidade, pois é

verificada  a  inexigibilidade  de  conduta  diversa.  No  entanto,  para  que  a

culpabilidade  do  autor  não  se  estabeleça,  a  coação  deve  ser  irresistível,

invencível. Dessa forma, se o autor do fato puder resistir ou se opor à coação,

é excluída a incidência do artigo 22 do Código Penal.

A jurisprudência  pátria  é  no  sentido  de que não basta  a  mera

alegação do agente transgressor de inevitabilidade da prática do crime em face

de ameaças e coações de terceiros, fazendo-se necessário trazer ao conjunto

probatório provas concretas. Vejamos:

APELAÇÃO.  CRIME  CONTRA  O  PATRIMÔNIO.
ROUBO  MAJORADO  PELO  CONCURSO  DE
AGENTES  E  USO  DE  ARMA DE  FOGO.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
REJEIÇÃO.  PEDIDO  DE  AFASTAMENTO  DAS
MAJORANTES E RECONHECIMENTO DA COAÇÃO
MORAL  IRRESISTÍVEL.  DESCABIMENTO.
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  I.  Comprovadas  a  existência  do
fato, bem como sua autoria, imperiosa a condenação
do réu. Caso dos autos em que o acusado admitiu a
perpetração do crime, tanto na fase policial como em
juízo,  embora  com  versões  distintas.  Palavra  das
vítimas que se coadunam aos demais elementos dos
autos (filmagens extraídas da câmera de segurança).
Prova suficiente para a condenação. […].  IV. Não há
falar  em  coação  moral  irresistível  se  não  foi
comprovada  a  presença  dos  requisitos  que  a
autorizem,  não  bastando  apenas  pela  alegação,
pelo próprio réu,  de inevitabilidade da prática de

Desembargador João Benedito da Silva
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crime em face de ameaça de terceiro,  a quem o
acusado teria conhecido na noite do crime e cujo
nome desconhece.  […]. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação  Crime  Nº  70051458743,  Sexta  Câmara
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Luiz
John dos Santos, Julgado em 13/06/2013). (grifei).

Dessa  forma,  cumpre  destacar  que  não  há  no  arcabouço

probatório provas concretas das alegadas ameaças sofridas. Registre-se que,

na  fase  inquisitorial,  a  apelante  confessou  a  prática  delituosa,  relatando,

inclusive que comprou os entorpecentes pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos

reais) e que já era a segunda vez que levava droga para dentro do presídio,

sem em nenhum momento mencionar coação,  o que evidencia uma versão

contraditória.

Assim, ante o exposto, em que pese o esforço da Defesa, com a

devida vênia, não há como acolher o pleito absolutório, pois, ao contrário do

alegado,  as  provas  amealhadas  ao  longo  da  instrução  são  mais  do  que

suficientes para ensejar a condenação que foi imposta a apelante, já que não

há  nos  autos  nenhum  elemento  capaz  de  desconstituir  a  prova  produzida

contra a ré e confirmar as supostas ameaças sofridas por ela, para que assim

restasse configurada a coação irresistível prevista no art. 22 do CP.

É que, no presente caso, os agentes penitenciários informaram,

de forma coerente e concatenada, as circunstâncias do flagrante, sendo elas

bastante  incriminadoras  para  o  tipo  penal  do  art.  33,  caput,  da  Lei  nº

11.343/06, em detrimento da apelante.

Ressalte-se que o núcleo do tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/2006

é  bastante  extenso,  sendo  suficiente  “trazer  consigo”  ou  “transportar”  a

substância entorpecente para configurar o delito. Assim, para que se configure

o delito de tráfico de drogas, não se faz mister que o agente seja flagrado no

ato de mercância.

In  casu,  todas  as  circunstâncias  que  cercam o  caso  concreto

formam um conjunto probatório firme e coerente, apontando a autoria do crime
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de tráfico, indicando que a recorrente comercializava drogas.

Logo,  a  condenação  imposta  através  da  sentença  recorrida  é

absolutamente necessária.

Com relação ao crime de associação para o tráfico, vejamos o

que preceitua o art. 35 da Lei de Drogas:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o
fim de praticar,  reiteradamente ou não, qualquer dos
crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 desta
Lei:
Pena  -  reclusão,  de  3  (três)  a  10  (dez)  anos,  e
pagamento  de  700  (setecentos)  a  1.200  (mil  e
duzentos) dias-multa.

Considerando  a  expressão  utilizada  pelo  legislador,  de  que  a

associação  entre  duas  ou  mais  pessoas  seja  para  o  fim  de  praticar,

reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos artigos 33, caput e

§ 1º, e 34 da Lei de Drogas, passou-se a perscrutar se, para a caracterização

do  crime  de  associação  para  o  tráfico  de  drogas,  seria  necessário  que  a

reunião entre os acusados se desse de forma estável, tal como é exigido no

crime  de  quadrilha  ou  bando  (artigo  288  do  Código  Penal),  ou  bastaria  a

convergência ocasional de vontades ou a eventual colaboração entre duas ou

mais pessoas para a prática das infrações constantes dos artigos 33 e 34 da

referida lei.

Nesse  sentido,  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  Federal

firmou o entendimento no sentido de que, para a subsunção da conduta ao tipo

previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343⁄2006,  é necessária a  demonstração

concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa.

A propósito, confira-se o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33
E 35 DA LEI  N.º  11.343⁄06.  ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO  DE  DROGAS.  MERA  ATUAÇÃO  EM
COMUM NA PRÁTICA DE UM DELITO.  AUSÊNCIA
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DE  ANIMUS  ASSOCIATIVO.  ATIPICIDADE
RECONHECIDA.  MINORANTE PREVISTA NO  §  4.º
DO ART. 33 DA NOVA LEI DE TÓXICOS,  FIXAÇÃO
DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA
PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR
RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.  POSSIBILIDADE,  EM
TESE.  HABEAS  CORPUS  PARCIALMENTE
CONCEDIDO. (…) 2. O acórdão impugnado entendeu
pela  desnecessidade  do  ânimo  associativo
permanente, reconhecendo que a associação para a
prática de um crime seria suficiente para condenar a
acusada como incursa no art. 35 da Lei n.º 11.343⁄06.
Entretanto,  nos  termos  da  jurisprudência  desta
Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal, para configuração do tipo de associação
para  o  tráfico,  necessário  estabilidade  e
permanência na associação criminosa. Atipicidade
reconhecida.  3.  Reconhecida  a  atipicidade  da
conduta  de  associação  eventual  para  o  tráfico  de
drogas,  o  édito  condenatório  perdeu  seu  único
argumento  para  negar  à  Paciente  a  causa  de
diminuição de pena inserta no § 4.º do art. 33 da Lei
11.343⁄2006, na medida em que, considerou o acórdão
impetrado  que  a  condenada,  ora  Paciente,  não
preenche  os  requisitos  legais  para  a  concessão  da
benesse  por  integrar  associação  criminosa.  (…)  6.
Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para
cassar a condenação no tocante ao crime do art. 35 da
Lei n.º 11.343⁄06 e determinar que o Eg. Tribunal de
Justiça a quo proceda ao exame do preenchimento ou
não  dos  requisitos  necessários  à  concessão  da
minorante  no  prevista  no  §  4.º  do  art.  33  da  Lei
11.343⁄2006  e,  consequentemente,  do  regime
adequado de cumprimento de pena e da substituição
da  pena  privativa  de  liberdade  pela  restritiva  de
direitos.  Por  se  encontrar  em  idêntica  situação
processual,  nos  termos  do  art.  580  do  Código  de
Processo Penal, estendo os efeitos do julgado à corré
LUCELINE  DA  SILVA  PAIVA.  (HC  n.  248.844⁄GO,
Relatora  Ministra  Laurita  Vaz,  Quinta  Turma,  DJe
28⁄5⁄2013) – grifei.

No presente caso, resta comprovado que os acusados mantinham

um vínculo associativo prévio e estável, com a finalidade de utilizar-se de seu

casamento para traficar drogas dentro do estabelecimento prisional,  onde a

acusada Jéssica Aline era encarregada de colocar o entorpecente dentro da

casa penal e Luiz Carlos, seu esposo, responsável pela venda.

Assim, tenho como inevitável a manutenção da condenação pelo

tipo penal acima descrito.
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No que tange à dosimetria, há de primeiro se transcrever como

se deu a fixação da pena ora objurgada:

PARA A RÉ JÉSSICA ALINE GOMES DO VALE

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A  natureza  (cocaína)  e  a  quantidade (quase  50
gramas) do entorpecente depõem em desfavor da ré,
tendo em vista o elevado teor ofensivo e o fato de ser
suficiente para alimentar o vício de muitos indivíduos.
A culpabilidade é inerente ao tipo. Os antecedentes
são  bons,  embora  seja  tecnicamente  primária,
conforme  certidão  de  fls.  140.  Não  há  elementos
concretos para se avaliar o comportamento social  e
a personalidade da acusada. As circunstâncias são
inerentes ao tipo. Os motivos do crime também são
normais, não havendo consequências mais drásticas
além das previstas no tipo, mormente quando a droga
foi  interceptada  antes  de  ser  utilizada.  A  vítima,  a
sociedade, em nada influiu para a prática do ilícito.
Dessa  forma  e  em  1ª  fase,  considerando  que  a
reprimenda referente  ao  tráfico  é  de reclusão,  de  5
(cinco)  a  15  (quinze)  anos,  fixo  a  pena-base  em  5
(cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 600
(seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta
avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
–  atendendo  à  situação  econômica  do  acusado.
Não  há  circunstância  agravante  a  ser  considerada,
mas  constato  a  atenuante  da  confissão,  motivo  por
que reduzo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e
50 (cinquenta) dias-multa, ficando a pena em 05 anos
de reclusão e 03 (três)  meses.  Considerando que a
condenada JÉSSICA ALINE preenche os requisitos do
art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, razão pela qual aplico a
causa especial de diminuição em 2/3, totalizando uma
pena  de  03  (três)  anos  e  04  (quatro)  meses  de
reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa.
Aumento  a  pena  em  1/6,  em  face  da  causa  de
aumento  prevista  no  art.  40,  III  da  Lei  11.343/06,
uma  vez  que  o  crime  foi  praticado  nas
dependências  de  estabelecimento  prisional,
totalizando  uma  pena  de  04  (quatro)  anos  e  20
(vinte)  dias  de  reclusão  e  540  (quinhentos  e
quarenta)  dias-multa,  que torno definitiva,  ante a
ausência de outras causas.

CRIME  DE  ASSOCIAÇÃO  PARA O  TRÁFICO  DE
DROGAS
A  natureza  (cocaína)  e  a  quantidade (quase  50
gramas) do entorpecente depõem em desfavor da ré,
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tendo em vista o elevado teor ofensivo e o fato de ser
suficiente para alimentar o vício de muitos indivíduos.
A culpabilidade é inerente ao tipo. Os antecedentes
são  bons,  embora  seja  tecnicamente  primária,
conforme  certidão  de  fls.  140.  Não  há  elementos
concretos para se avaliar o comportamento social  e
a personalidade da acusada. As circunstâncias são
inerentes ao tipo. Os motivos do crime também são
normais, não havendo consequências mais drásticas
além das previstas no tipo, mormente quando a droga
foi  interceptada  antes  de  ser  utilizada.  A  vítima,  a
sociedade, em nada influiu para a prática do ilícito.
Dessa  forma  e  em  1ª  fase,  considerando  que  a
reprimenda referente  ao  tráfico  é  de reclusão,  de  3
(três)  a  10  (dez)  anos,  e  pagamento  de  700
(setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, fixo a
pena-base em 3 (três) anos e 06 (seis) meses, 800
(oitocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta
avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
–  atendendo  à  situação  econômica  do  acusado.
Não  há  circunstância  agravante  a  ser  considerada,
mas  constato  a  atenuante  da  confissão,  motivo  por
que reduzo a pena em 06 (seis) meses de reclusão e
50  (cinquenta)  dias-multa.  Em  terceira  fase  só
vislumbro a causa de aumento prevista no art. 40, III
da Lei 11.343/06, uma vez que o crime foi praticado
nas dependências de estabelecimento prisional, a
qual aplico em 1/6, totalizando uma pena de 3 (três)
anos  e  06  (seis)  meses  de  reclusão  e  530
(quinhentos e trinta) dias-multa, ante a ausência de
outras causas.
Constatado o  concurso material de delitos (art.  69
do  Código  Penal),  somo  as  reprimendas  acima
impostas, fixando o total definitivo e final de 07 (sete)
ANOS,  06  (SEIS)  MESES  E  20  (VINTE)  DIAS  DE
RECLUSÃO  E  1070  (UM  MIL  E  SETENTA)  DIAS-
MULTA, fixada no valor unitário de 1/30 (um trinta
avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
devidamente  corrigida  quando  do  seu  efetivo
pagamento.  Estabeleço  o  REGIME  INICIAL
SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA […].

Da leitura atenta da dosimetria da pena retromencionada, vê-se

que o magistrado primevo fundamentou criteriosa e detalhadamente todas as

circunstâncias judiciais, estipulando a pena-base um pouco acima do patamar

mínimo em razão de analisar como desfavorável a quantidade e natureza do

entorpecente para  os  crimes  em  tela,  assim  não  merece  nenhum

redimensionamento nesse tocante.

De outra banda, analisando as demais fases da dosimetria, vê-se
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que, lastreado em conteúdo probatório, o magistrado  a quo,  dosou as penas

dos  crimes  de  tráfico  e  associação  para  o  tráfico de  modo  correto,

observando  o  critério  trifásico  estipulado  no  artigo  68  do  Diploma  Penal  e

respeitando o artigo 93, IX da Constituição Federal, aplicando-as de forma justa

e suficiente, ante  a  gravidade do ocorrido e as circunstâncias judiciais

consideradas.

Assim, apesar de a defesa requerer a consideração do princípio

da proporcionalidade para a aplicação da confissão espontânea em patamar

máximo com relação  ao  crime  de  tráfico,  cumpre  salientar  que  não  houve

desproporcionalidade,  entretanto,  ainda  que  houvesse  sido  constatada  tal

despropocionalidade,  essa  se  revelaria  benévola  à  ré,  vez  que  dosou-se

primeiro a pena com relação ao crime de tráfico, aplicando-se a atenuante da

confissão espontânea para reduzir a pena em 06 (seis) meses, posteriormente,

aplicando o mesmo valor com relação ao crime de associação para o tráfico,

ainda que distintas as penas abstratas.

Cumpre destacar que a valoração das circunstâncias judiciais do

art. 59 do CP, para fixação da pena-base, submete-se a  discricionariedade

fundamentada do juízo,  que deve decidir  de acordo com seu entendimento

particular e subjetivo em conjunto com a observância da proporcionalidade e

legalidade dos critérios observados.

Por oportuno, ressalta-se que, em detida análise à dosimetria do

crime de  tráfico  de  drogas aplicada  na  sentença  penal  condenatória  (fls.

149/150)  com  relação  a  acusada  Jéssica  Aline  Gomes  do  Vale,  embora

devidamente fundamentada e dosada, incorreu o magistrado a quo, data vênia,

em erro material.

A pena-base fora fixada em 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses

de reclusão,  sendo,  posteriormente,  reduzida  em 06  (seis)  meses,  ante  a

atenuante de confissão. Em terceira fase, ao aplicar a causa de diminuição da

pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3,

fixou a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses, onde incorreu em erro
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material. Em seguida, aumentou-a em 1/6 (um sexto), em razão da causa de

aumento prevista no art. 40, III da Lei n.º 11.343⁄06, fixando-a, definitivamente,

em 04 (quatro) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

É de sabença comezinha que a dosimetria penal trata-se de

matéria de ordem pública, razão pela qual,  ex officio, procedo a devida

correção:

Não havendo retoques a serem feitos em  primeira e  segunda

fase, mantenho o aplicado pelo magistrado primevo.

Por sua vez, na terceira fase, aplico a fração máxima de 2/3 (dois

terços) para diminuir a pena, ante a incidência do §4º, do art.  33 da Lei de

Drogas, fixando-a, então, em um novo patamar de  01 (um) ano e 09 (nove)

meses de reclusão.  Ato contínuo, aumento a pena em 1/6 (um sexto),  em

razão do art. 40, III da Lei n.º 11.343⁄06, restando um quantum definitivo de 02

(dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

Sabendo que a pena aplicada no crime de associação para  o

tráfico fora fixada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses e que a apelante agiu

em  concurso  material  de  delitos,  tráfico  de  drogas  e  associação  para  o

tráfico (art. 33 e 35 da Lei de Drogas), somo as reprimendas impostas, fixando

o total definitivo e final de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias

de reclusão, além do pagamento de 1070 (um mil e setenta) dias-multa, em

regime inicial semiaberto.

Forte em tais razões, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Ex officio,

correção de erro material na dosimetria da pena, fixando-a em 02 (dois) anos

e 15 (quinze) dias de reclusão com relação ao tráfico. Em concurso material,

resta a pena definitiva em  05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze)

dias de reclusão, em semiaberto,  além do pagamento de 1.070 dias-multa.

Oficie-se.

É como voto.
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        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Benedito da Silva, relator, e  Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Álvaro  Cristino  Pinto  Gadelha  Campos,

Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 26 (vinte

e seis) dias do mês de abril de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR
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