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Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão assim ementado (fls. 
1617/1621):

"EMBARGOS INFRINGENTES. CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA E CONTRA A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO 
ATIVA. RECURSO DEFENSIVO PUGNANDO PELA PREVALÊNCIA DO VOTO 
VENCIDO, PARA QUE SEJAM ACOLHIDAS AS PRELIMINARES SUSCITADAS, 
COM A CONSEQUENTE ANULAÇÃO DO FEITO, OU ABSOLVIDA A 
EMBARGANTE POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 
SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A APLICAÇÃO DE PRISÃO 
DOMICILIAR. DESCABIMENTO.

Foi autorizado o compartilhamento de provas do Inquérito Policial nº 025/2013, da DRACO-
IE, pelo Juízo da 40ª Vara Criminal, sendo elas utilizadas tanto no Inquérito Policial nº 
056/2013 quanto no Inquérito 110/2013, ambos da DRE/DPF.

Por todo o exposto, inexiste qualquer vício na decisão que determinou a reunião dos feitos, 
com base na conexão probatória.

Sob outra vertente, a Juíza Renata Gil, que presidiu a instrução criminal, recebeu os autos 
para prolação da sentença condenatória no dia 03/02/2016, conforme fls. 8304.

Tendo sido empossada no cargo de Presidente da AMAERJ, apenas, no dia 15/02/2016, 
constato inexistir qualquer violação ao princípio do Juiz Natural.

A interceptação telefônica mostrou-se o mais eficaz meio de prova a identificar as condutas 
criminosas praticadas pela Embargante e demais integrantes do grupo, com o objetivo, 
inclusive, de se poder, por meio dela, se discriminar a atuação de cada indivíduo de forma 
isolada.

De acordo com o voto da maioria dos integrantes da 7ª Câmara Criminal, a quebra dos dados 
cadastrais da recorrente Danubia foi requerida não apenas pelo fato de supostamente ter 
efetuado contato com um dos terminais interceptados na "Operação Menoridade", mas sim 
pelos indícios de seu envolvimento com os integrantes da organização criminosa.

Outrossim, de acordo com a prova emergente dos autos, todas as interceptações telefônicas 
produzidas foram autorizadas judicialmente. Inexistindo evidências de que teria ocorrido 
interceptação telefônica sem autorização judicial, não há nulidade a ser afastada (ut AgRg no 
AREsp 210352/TO, 5ª Turma, DJe de 26/03/2013).

As interceptações foram deferidas, de início, pelo Juízo da 40ª Vara Criminal, para apuração 
dos crimes praticados pela associação criminosa que controlava parte do tráfico de drogas no 
interior do Complexo da Maré e era ligada à facção "Terceiro Comando Puro TCP".

O Juízo acolheu a justificativa do pedido, em razão de já possuírem as autoridades policiais 
indícios de autoria e materialidade de variados ilícitos e, bem assim, pela dificuldade de 
incursionarem no Complexo da Maré. Os meios de investigação disponíveis já haviam sido 
esgotados e a medida se tornava indispensável para a continuidade das investigações.

As provas então colhidas se referiam aos indivíduos que integravam o grupo de 
colaboradores do "TCP" e seus crimes, e ao traficante "Rogério 157", da facção criminosa 
"Amigo dos Amigos - ADA".

Nesse contexto, o objeto da investigação foi amplificado para abranger também a associação 
criminosa de Rogério, que atuava na Favela da Rocinha.
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Decretada a quebra de sigilo telefônico de "Rogério 157", foram constatados indícios de que 
a embargante Danúbia fazia parte da facção "ADA", quando ela própria entrou em contato 
com "Rogério 157".

 

Conforme se constata das informações de fls. 600/608 do Anexo I, Danúbia era tratada por 
"Rogério 157" como "patroa" ou "senhora", demonstrando subordinação e respeito deste para 
com ela, e tinha a função de repassar as ordens recebidas de seu marido "Nem" para serem 
cumpridas pelos demais integrantes subalternos da organização criminosa.

Por fim, cabe destacar que as Ações Penais registradas sob os nº 0442452-98.2013.8.19.0001 
e 0359258- 06.2013.8.19.0001 dizem respeito a fatos cometidos em lapsos temporais 
distintos.

A denúncia oferecida em face da embargante nos autos de nº 0442452-98.2013.8.19.0001 
menciona que o crime em questão foi praticado no período compreendido entre os meses de 
outubro/2013 e maio/2014.

Por sua vez, no feito de nº 0359258-06.2013.8.19.0001, é informado que o crime ocorreu no 
período compreendido entre os meses de março a julho de 2013.

Como ocorre com o roubador contumaz, é possível que a embargante se perpetue na prática 
de infrações penais da mesma natureza, sem que, com isso, se conceba a ocorrência da coisa 
julgada material em relação ao novo crime descoberto.

Portanto, rejeito todas as preliminares suscitadas. Passo ao exame do mérito.

- Associação para o Tráfico e Corrupção Ativa -

A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas no inquérito policial ? Departamento 
de Polícia Federal (pastas 003/021 e 025/028), no auto circunstanciado de interceptação 
telefônica e relatório da Polícia Federal (pastas 0061 a 0287), nos autos de apreensão (pastas 
0288, 0293, 01391, 01397 e 01410), nos laudos de perícia criminal federal (pastas 0295, 
01401, 01414, 02481, 03024 e 03680), nas informações do Departamento de Polícia Federal 
(pasta 01380), registro de ocorrência aditado (pastas 01387 a 01390), no laudo de exame de 
material entorpecente (pasta 01392), e nos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

A embargante Danúbia participava ativamente da associação criminosa, de acordo com a 
transcrição das interceptações, seja repassando as ordens recebidas de seu marido Antônio 
Bonfim, vulgo "Nem", seja dando pessoalmente ordens aos integrantes do grupo criminoso 
na qualidade de "primeira-dama".

Por ter servido de "mula", repassando informações obtidas de seu marido do interior de 
penitenciária federal de segurança máxima, e por tratar abertamente, em seus diálogos, sobre 
a aquisição de armamento de uso restrito pelo grupo criminoso, entendo correta a aplicação 
das causas de aumento descritas no artigo 40, incisos III e IV, da Lei nº 11.343/06.

Outrossim, em conversa travada entre a embargante e Rogério Avelino da Silva, esta 
informou ter entregue a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) a uma pessoa da 
Vara de Execuções Penais, e que havia praticado essa ilegalidade a pedido de seu marido, 
comprovando a prática, também, do crime de corrupção ativa.

Não resta a menor dúvida de que os crimes em questão foram cometidos pela Embargante.

É incabível o deferimento de prisão domiciliar à embargante, mesmo tendo esta uma filha 
menor de 12 (doze) anos de idade.

Edição nº 0 - Brasília,    
Documento eletrônico VDA26059007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a):  NÉFI CORDEIRO   Assinado em: 03/08/2020 10:09:46
Publicação no DJe/STJ nº 2965 de 05/08/2020. Código de Controle do Documento: cf088ca2-f130-46fc-b14c-79e355b5d676



De início, cabe consignar que a condenação da embargante em segunda instância já retira o 
caráter cautelar da prisão, passando-se à fase de execução provisória da pena.

Outrossim, com arrimo na decisão proferida pela Colenda Segunda Turma do Supremo 
Tribunal Federal, que concedeu a ordem no Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP, para 
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação 
concomitante das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP - de todas as mulheres 
presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças com até 12 (doze) anos de idade sob sua 
guarda, ou pessoa com deficiência, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de 
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, 
ainda, em situações excepcionais, que deverão ser devidamente fundamentadas.

Nos termos dessa decisão, prolatada por nossa Suprema Corte, "para apurar a situação de 
guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe".

Por sua vez, conferir credibilidade às palavras da mãe, não significa dar guarida aos 
argumentos apresentados, como único meio de prova bastante para se comprovar a situação 
de dependência física, psíquica ou emocional existente entre ela e seu filho.

Não entendo como se possa dar guarida à pretensão formulada pela embargante, por 
intermédio de sua defesa, com base, apenas, nesses elementos de convicção. Se é correto que 
devemos admitir como verdadeiras suas declarações, devem estas ser instruídas com um 
mínimo de prova.

A existência de alguma das circunstâncias previstas no artigo 318 do Código de Processo 
Penal constitui requisito mínimo e, mesmo que comprovada, não implica, de per si, a 
concessão da prisão domiciliar. Outrossim, ressalte-se que, no presente caso, a decisão que 
decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, comprovando a necessidade 
em se manter a paciente resguardada, em razão da excepcionalidade de sua situação.

Por outro lado, a exequente integra e chefia, juntamente com seu marido, violenta associação 
criminosa de traficantes na comunidade da Rocinha, e a criação de sua filha já é feita pela 
avó. Some-se a todos esses argumentos acima expendidos, o fato de que a aplicação da 
prisão domiciliar a embargante trará consequências nefastas na vida de sua filha, já que terá 
que conviver no local onde se praticam os crimes. EMBARGOS DESPROVIDOS."

 
Consta dos autos que a paciente foi condenada por incursão aos arts. 33 e 35, c/c 

art. 40, III e IV, todos da Lei 11.343/06 e art. 333 n/f do art. 69, ambos do Código Penal, 
às penas de 28 anos de reclusão e 2333 dias-multa.

Interposta apelação defensiva, foi o recurso parcialmente provido para tão 
somente absolver a paciente da prática delitiva do tráfico ilícito de entorpecentes, com as 
causas de aumento do art. 40, III e IV, da Lei 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do 
CPP, mantida a sentença em seus demais termos, ficando a pena final assentada em 
17 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1133 dias-
multa.

Opostos embargos infringentes e, na sequência, embargos de declaração, ambos 
foram rejeitados.

Neste writ, requerem os impetrantes o redimensionamento das penas dos crimes 
de associação para o tráfico e de corrupção ativa, tanto na primeira quanto na terceira 
fases da dosimetria, nos mesmos moldes da decisão proferida no HC 526.535/RJ, julgado 
pela 6ª Turma desta Corte Superior, em que foram reduzidas as penas aplicadas ao corréu 
Rogério Avelino da Silva, tendo em vista que, segundo narra a defesa, há inequívoca 
identidade fático-processual entre os dois sentenciados.
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Indeferida a liminar e prestadas as informações, manifestou-se o Ministério 
Público Federal pelo não conhecimento do writ.

É o relatório.
DECIDO.
Quanto à dosimetria das penas, a Corte a quo confirmou os termos da sentença, 

assim prolatada (fls. 861/862):
Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35 c/c artigo 40, III e IV , 
ambos da Lei 11.343/06)

Na primeira fase, a culpabilidade da acusada ultrapassa a normalidade do tipo. De acordo 
com os elementos de prova constantes dos autos a ré, durante o período constante da 
denúncia, ocupou a posição liderança na facção criminosa denominada Amigos dos 
Amigos - ADA, em atuação na favela da Rocinha, perpassando ordens emanadas pelo 
marido, o acusado "Nem", que encontrava-se preso em presidio federal de segurança 
máxima, aproveitando-se do fato de ser sua companheira e ter direito de visitá-lo. A 
facção criminosa destaca-se pela violência com a qual trata os próprios integrantes do grupo 
e a sociedade que vive na região, que permanece subjugada aos mandos e desmandos dos 
traficantes, que patrulham a comunidade armados. Os resultados e consequências do delito 
são graves, eis que vários são os crimes cometidos pela organização criminosa que 
comanda a comunidade da Rocinha, pretendendo com a sua atuação criminosa se 
substituir ao Estado legalmente constituído, impondo suas regras de conduta através do 
medo, terror e crueldade. A Unidade de Policia Pacificadora implantada na comunidade 
vem tendo dificuldades no patrulhamento devido a resistência do tráfico. Fixo, pois, a pena 
base acima do mínimo legal em 07 (sete) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) 
dias multa à razão do mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena 
encontrada na primeira fase, qual seja, 07 (sete) anos de reclusão e 750 (setecentos e 
cinquenta) dias multa à razão do mínimo legal.

Na terceira fase, aumento de 1/3 (um terço) a pena, ante as causas de aumento insertas 
no artigo 40, incisos III e IV da Lei 11.343/06, alcançando uma pena de 09 (nove) anos e 
04 (quatro) meses de reclusão e 1000 (mil) dias-multa, à razão do mínimo legal.

(...)

Quanto ao crime de corrupção ativa (artigo 333 do Código Pena)

Na primeira fase, a culpabilidade da acusada ultrapassa a normalidade do tipo. De acordo 
com os elementos de prova constantes dos autos a ré, durante o período constante da 
denúncia, juntamente com "Rogério 157", realizava o pagamento de propinas a agentes 
públicos para que os policiais fornecessem informações acerca da movimentação das 
tropas no interior da favela da Rocinha, facilitando o comercio ilegal de entorpecente e 
evitando enfrentamentos entre os policiais e membros da facção criminosa ADA -
Amigos dos Amigos. Fixo, pois, a pena base acima do mínimo legal em 06 (seis) anos de 
reclusão e 100 (cem) dias multa à razão do mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena 
encontrada na primeira fase, qual seja, 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa à 
razão do mínimo legal.

Na terceira fase, aumento de 1/3 (um terço) a pena, ante a incidência da causa de aumento 
prevista no parágrafo único do artigo 333 do Código Penal, alcançando uma pena de 08 
(oito) anos de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, à razão do mínimo legal.
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As reprimendas da paciente foram, de fato, elevadas com base nos mesmos 
fundamentos empregados para a exasperação das penas do corréu Rogério Avelino da 
Silva, de modo que, no tocante à dosimetria das penas, adoto como razões de decidir a 
mesma motivação empregada no julgamento do HC 526.535/RJ, realizado em 23/6/2020, 
pela 6ª Turma desta Corte. A propósito:

No tocante à culpabilidade do crime de associação para o tráfico, não obstante a 
impossibilidade de valorar negativamente o emprego de violência, grave ameaça e o 
emprego de arma, porquanto já considerados na causa de aumento prevista no art. 40, IV, da 
Lei 11.343/06, contudo, a posição de liderança da organização criminosa denominada de 
Amigos dos Amigos - ADA denota maior reprovabilidade da conduta, apta a exasperação da 
sanção inicial. Sobre isso:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. 
VIA INADEQUADA. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO 
PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. 
BIS IN IDEM. CIRCUNSTÂNCIAS IGUAIS. VALORAÇÃO EM CRIMES 
DISTINTOS. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DA DROGA 
APREENDIDA. FUNÇÃO DE LÍDER DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 
MOTIVAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO 
QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL, PARA 
CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. SEGUNDA FASE. 
CONFISSÃO QUALIFICADA UTILIZADA COMO UM DOS 
FUNDAMENTOS DA CONDENAÇÃO. ATENUANTE RECONHECIDA. 
TERCEIRA FASE. TRÁFICO INTERESTADUAL. CAUSA DE AUMENTO 
ESTABELECIDA EM FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO SEM 
FUNDAMENTAÇÃO EFETIVA. REDUÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO 
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela 
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração 
de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema 
recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, 
visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante 
ilegalidade.
- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do 
julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do 
agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância 
dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
- A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e 
individualizada, não sendo suficiente referências a conceitos vagos e genéricos, 
máxime quando ínsitos ao próprio tipo penal.
- Em se tratando dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, 
como ocorre na espécie, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o 
previsto no artigo 59, do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da 
substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, 
consoante o disposto no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006.
- O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão 
especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, 
pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 
1/6, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a 
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esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação 
adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta 
do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.
- Na hipótese, a quantidade da droga apreendida, realmente, desborda do 
ordinário do tipo criminal - 310 quilos de maconha (fl. 34) -, autorizando 
algum grau de incremento punitivo. O mesmo se diga do fato de o paciente 
exercer a função de um dos líderes da organização criminosa, mantendo 
contato com diversos outros traficantes e arregimentando pessoas para a 
mercancia ilícita, circunstância que, de fato, exprime a maior reprovabilidade 
de sua conduta e a gravidade concreta do delito.
- Embora haja motivação bastante para a fixação das penas-bases do paciente 
em patamar superior ao mínimo, deve a ordem ser concedida, de ofício, apenas 
para reduzir a elevação das reprimendas à fração mais adequada de 1/3 sobre o 
mínimo legal.
- Em relação à atenuante da confissão, cabe ressaltar que, nos termos da 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se a confissão do réu, parcial ou 
qualificada, judicial ou extrajudicial, ou, ainda que acompanhada de alguma 
causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, for utilizada para fundamentar a 
condenação, é incabível o afastamento da respectiva atenuante. Inteligência da 
Súmula n. 545 desta Corte. Precedentes.
- No caso, a confissão do paciente, apesar de acompanhada de tese defensiva, 
foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação 
pelo tráfico de entorpecentes, de modo que deve ser reconhecida a atenuante 
prevista no art. 65, inciso III, "d", do CP.
- O quantum estabelecido para a majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei 
n. 11.343/2006 deve ser fundamentado com as características do caso, cabendo 
ao magistrado sopesar as nuances do tráfico interestadual de acordo com a 
situação concreta. Na espécie, a fração de 1/3 foi estabelecida sem qualquer 
fundamentação, motivo pelo qual deve ser reduzida para o mínimo legal de 1/6.
- Habeas corpus não conhecido.
- Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente ao novo patamar 
de 11 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão e 1.735 dias-multa, mantidos os demais 
termos da condenação. (HC 461.100/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES 
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 09/04/2019.)

 
No tocante às consequências do crime, consistentes no fato de que vários são os crimes 
cometidos pela organização criminosa que comanda a comunidade da Rocinha, pretendendo 
com a sua atuação criminosa se substituir ao Estado legalmente constituído, impondo suas 
regras de conduta através do medo, terror e crueldade, verifica-se que a motivação 
empregada se mostra genérica, não ficando demonstrado maior reprovabilidade da conduta, 
razão pela qual deve ser afastada a vetorial. A esse respeito:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. 
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, 
CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO 
GENÉRICA. MOTIVOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. QUANTIDADE E 
VARIEDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. 
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EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PARCIAL 
CONCESSÃO DA ORDEM.
1. (...)
2. A Corte de origem não adotou fundamentos concretos para justificar a 
exasperação da pena-base acima do mínimo legal, com relação à culpabilidade, 
personalidade, conduta social e consequências do crime, motivo pelo qual a 
sanção imposta deve ser reduzida.
[...]
11. Habeas corpus parcialmente concedido, para reduzir a pena total do 
paciente para 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 1.691 
(mil seiscentos e noventa e um) dias-multa. (HC 422.413/SE, Rel. Ministra 
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 
03/04/2018, DJe 12/04/2018.)
 

No que tange ao delito de corrupção ativa, verifica-se que a prática do crime em benefício do 
tráfico de drogas não se mostra admissível, porquanto inerente ao tipo penal em que foi 
condenado, razão pela qual deve ser afastada a vetorial. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. 
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PENA-
BASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO 
DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE 
ILEGALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
4. As consequências do delito são os desdobramentos derivados da conduta do 
agente, que transcendem o resultado típico, evidenciando maior dano ou perigo 
de dano ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora. É insuficiente, 
portanto, a justificativa para a negativação das consequências do delito baseada 
na "gravidade do delito e seus reflexos", porquanto tais elementos são 
genéricos e se confundem com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo 
penal de tráfico de drogas.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 296.678/RS, Rel. Ministro 
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 
10/03/2020, DJe 17/03/2020.)

 

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena.

(...)

Em relação ao delito de associação para o tráfico, remanescendo apenas uma 
vetorial negativa – culpabilidade –, reduzo proporcionalmente a pena-base para 4 anos e 
2 meses de reclusão, sendo que, na segunda fase permanece inalterada, ante a inexistência 
de circunstâncias agravante e atenuante. Na terceira fase, mantenho a fração de 1/3, 
resultando a pena em 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 966 
dias-multa.

Acerca do delito de corrupção ativa, afastada a vetorial negativa, reduzo a pena 
pena-base ao mínimo legal, ficando mantido a fração de 1/3 pelo parágrafo único do art. 
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333 do CP, resultando a reprimenda em 2 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias-multa.
Atento ao concurso material de crimes, fixo a pena definitiva da paciente em 

8 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 979 dias-multa, mantido o 
regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do CP.

Ante o exposto, concedo o habeas corpus para reduzir a pena aplicada à paciente 
à 8 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 979 dias-multa, no regime 
fechado.

Comunique-se.
Publique-se.
Intimem-se.

Brasília, 03 de agosto de 2020.

MINISTRO NEFI CORDEIRO 
Relator
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