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A Lei  n.  11.343/06  não  estabeleceu  condições
para  a  incidência  da  causa de  aumento,  sendo
necessária,  tão  somente,  a  prova  de  que  o
imputável  atuava em conjunto com um ou mais
adolescentes, haja vista que o escopo da lei é de
evitar  que  os  jovens  se  insiram  na  traficância,
sancionando  o  adulto  que  proporciona  sempre
uma  nova  oportunidade  para  que  o  menor
participe de empreitada criminosa.

Demonstrado nos autos  que o  réu  se  dedica  à
atividade  criminosa,  apesar  de  primário  e  com
bons antecedentes, não há como ser aplicada ao
caso a causa de diminuição insculpida no §4º do
art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Existindo  análise  equivocada  das  circunstâncias
judiciais  do art.  59 do CP, sem o devido cotejo
com os elementos concretos dos autos, impõe-se
o redimensionamento da reprimenda no tocante a
sua dosimetria.
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Vistos, relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima

identificados;

 A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado

da Paraíba, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO

PARA REDUZIR A PENA PARA 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE

RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NOS TERMOS DO VOTO

DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Criminal interposta  por  José  Michel

Feitosa face a sentença de fls. 87/94, proferida pelo  Juízo de Direito da 1ª

Vara da comarca de Guarabira,  que, julgando  parcialmente procedente a

pretensão punitiva  estatal,  condenou-o a  uma pena de  07 (sete)  anos de

reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime capitulado no

art.  33,  “caput”  da  Lei  n.  11.343/06,  absolvendo-o, em contrapartida,  do

crime do art. 35 da mesma lei.

Em suas razões recursais (fls. 102/108), o Apelante limitou sua

impugnação à fase da dosimetria,  pugnando pelo afastamento da causa de

aumento da pena (art. 40, VI da Lei n. 11.343/06), eis que inexistiria nos autos

qualquer evidência de que teria ele conhecimento da menoridade dos outros

participantes do crime, a redução da pena-base para o mínimo legal, ante a

quantidade  ínfima  de  material  entorpecente  com  ele  apreendida,  além  da

adoção da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º da mesma Lei.

Contra-arrazoando (fls.  110/113),  o  Representante do Ministério

Público a quo pugnou pela manutenção integral da sentença objurgada.

A douta Procuradoria de Justiça, por intermédio do Promotor de

Justiça convocado Amadeus Lopes Ferreira, exarou o parecer de fls. 118/124,

opinando pelo desprovimento do apelo.
Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia em desfavor de  José Michel Feitosa,  dando-o como incurso nas

sanções penais dos  artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, por, no dia 13 de

agosto de 2012, ter sido preso em flagrante, na posse de 13 (treze) pequenos

fragmentos de crack e a importância de R$213,00 (duzentos e treze reais).

Processado, regularmente, o feito, veio o Juízo  primevo a julgar

parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o a uma

pena de  07 (sete)  anos de reclusão e 500 (quinhentos)  dias-multa pela

prática  do  crime  capitulado  no  art.  33,  “caput”  da  Lei  n.  11.343/06,

absolvendo-o, em contrapartida, pelo crime do art. 35 da mesma lei.

Em suas razões recursais (fls. 102/108), o Apelante reduziu sua

impugnação à fase da dosimetria,  pugnando pelo afastamento da causa de

aumento da pena (art. 40, VI da Lei n. 11.343/06), eis que inexistiria nos autos

qualquer evidência de que teria ele conhecimento da menoridade dos outros

participantes, a redução da pena-base para o mínimo legal, ante a quantidade

ínfima de material entorpecente com ele apreendida, além da adoção da causa

de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º da mesma Lei.

Sublinha-se, neste instante, que a autoria e a materialidade não

foram  objeto  de  questionamento  recursal,  motivo  pelo  qual  não  será

reanalisado o conjunto probatório quanto a este ponto.

DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA (art. 40, VI da Lei n. 11.343/06)

O artigo 40 da Lei n. 11.343/06, em seu inciso VI, define como

causa de aumento (de 1/6 a 2/3), a prática de um dos crimes elencados nos

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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artigos  33  a  37  da  mesma  lei,  quando  envolva ou  vise  atingir  criança  ou

adolescente.

Ora,  a  Lei  n.  11.343/06  não  estabeleceu  condições  para  a

incidência da causa de aumento, sendo necessária, tão somente, a prova de

que o imputável atuava em conjunto com um ou mais adolescentes, haja vista

que  o  escopo  da  lei  é  de  evitar  que  os  jovens  se  insiram  na  traficância,

sancionando o adulto que proporciona sempre uma nova oportunidade para

que o menor participe de empreitada criminosa.

Nota-se, nessa feita, que apesar da insistente negativa de autoria

do réu (fls. 07 e 58), o menor A.M.A., na época com 14 (quatorze) anos de

idade, relatou na fase extrajudicial:

Que conhece Michel desde pequeno pois o mesmo é
seu vizinho; que saiu de casa na data de hoje, 13/0/12,
por volta das 14h, para se encontrar com Michel na
rua  da  Manteiga;  que iria  ajudar  Michel  a  vender
crack  e,  em  troca,  iria  receber  um  agrado  em
dinheiro;  que, então, na referida rua, localizada no
bairro  do  Esplanada,  bairro  de  sua  residência,
passou a negociar a droga ao lado de Michel e de
Alexsandro;  que  chegou  a  vender  6  pedras  de
crack para uns “noiados” que lá apareceram; que
cada pedra foi vendida pela quantia de R$5,00, mas
um  dos  compradores  ficou  devendo  R$2,00;  que
quando foi  abordado por  alguns policiais,  estava de
posse da quantia de R$28,00 (vinte e oito reais); que
esse dinheiro era fruto das “pedras” que vendeu; que
iria repassar esse dinheiro para Michel; que instantes
antes  da  abordagem,  Michel,  percebendo  que  os
policiais  se  aproximavam,  repassou  o  restante  da
droga,  que  ainda  não  havia  sido  vendida,  para  o
declarante  segurar;  que  as  pedras  estavam
individualmente  separadas e  dentro  de um pequeno
saco plástico preto; que quando o policial lhe revistou
encontrou o “pacote” na sua mão; que não é usuário
de drogas;  que foi a primeira vez que topou ajudar
Michel  na  venda  de  drogas;  que  a  droga  aqui
apreendida  pertence,  portanto,  a  Michel.  (fl.  13)
(grifei).

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Ratificando  a  versão  supramencionada,  ainda  na  fase

extrajudicial, o adolescente A.B.G., também com 14 (quatorze) anos de idade,

disse:

[…]  Que  também  tomou  conhecimento  de  que
Anderson estava na rua da Manteiga e resolveu ir se
encontrar  com ele  pois  iria  convidá-lo  para  ir  até  o
campo da Esplanada jogar bola; que ao chegar na rua
da  Manteiga,  pelas  15:00h,  observou  que  Anderson
estava acompanhado de Michel;  que fez o convite a
Anderson e ele disse que o declarante esperasse um
pouco;  que  o  declarante,  então,  ficou  em  local
próximo,  no  aguardo;  que  pouco  tempo  depois,
chegou um rapaz e falou alguma coisa com Anderson;
que não ouviu o que o tal rapaz disse; que logo depois
o rapaz saiu de lá; que passaram alguns instantes até
que  os  policiais  se  aproximaram  e  mandaram  que
eles,  Anderson  e  Michel,  colocassem  as  mãos  na
cabeça; que então viu quando Anderson levantou as
duas  mãos  ao  alto  e  percebeu  também  que  ele
segurava alguma coisa em uma delas; que Anderson
ainda tentou se livrar do que segurava na mão mas um
dos  policiais  terminou  apreendendo;  que  somente
neste momento entendeu que se tratava de drogas;
que não conhece muito bem Michel e não sabe dizer
se o mesmo vende drogas […] (fl. 14)

A  propósito,  o  Policial  Militar  Geraldo  Cirino  de  Oliveira,

ratificando o depoimento de fl. 05, relatou sob o crivo do contraditório:

[…]  que  o  depoente  é  policial  e  já  tinha  diversas
informações obtidas através de denúncias anônimas e
do setor de inteligência da polícia de que havia uma
boca  de  fumo  no  bairro  do  Esplanada  e  essas
denúncias mencionavam o acusado e os menores A. e
A. como atuantes no tráfico do local; que no dia do fato
o  depoente  chegou  ao  local  juntamente  com  a
guarnição composta pelo policial Jailton, pelo policial
Sobral e outra guarnição de apoio; que apesar do local
da abordagem tratar-se de um terreno baldio, próximo
às  proximidades  do  rio,  os  policiais  conseguiram
efetuar o cerco e a abordagem então foi realizada uma
revista pessoal no acusado e nos menores A. e A.; que
com o acusado foi encontrada a quantia de R$170,00
em  notas  pequenas;  que  com  o  adolescente  A.  foi
encontrada a quantia de R$15,00 em notas de cinco;
que  quem  realizou  a  abordagem  do  adolescente  A.
não foi  o  depoente mas sabe que com o menor  foi

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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encontrada a quantia de R$2,00 e 13 pedras de crack
no  bolso;  que  as  pedras  já  estavam  devidamente
embaladas e prontas para a venda […] (fl. 55)

Portanto,  não  há  dúvida  de  que  o  ora  Apelante  envolveu

adolescentes na prática de tráfico ilícito  de entorpecentes,  não podendo se

eximir  alegando desconhecer a menoridade deles, ainda mais considerando

que tinham apenas 14 (quatorze) anos de idade na data do crime. A propósito:

[…] Basta o envolvimento de criança ou adolescente
na prática dos crimes tipificados nos arts. 33 a 37 da
Lei n. 11.343/2007 para a incidência da causa especial
de aumento de pena disposta no art. 40, inciso VI, da
aludida  norma,  sendo  desnecessário  o
conhecimento prévio do réu acerca da condição de
menoridade. (TJMS. AP 00002493420168120016 MS.
1ª Câmara Criminal. Relator: Des. Paschoal Carmello
Leandro.  Data do julgamento: 06 de junho de 2017)
(grifei).

DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA (ART. 33, §4º DA LEI N. 11.343/06)

O §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 prevê a possibilidade de

redução da pena de 1/6 a 2/3 quando presentes os seguintes requisitos: réu

primário, com bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas,

nem integre organização criminosa.

Apesar  de  reconhecida  a  sua  primariedade  e  seus  bons

antecedentes, o magistrado primevo deixou de reconhecer a minorante com os

seguintes fundamentos:

In casu,  embora o réu seja primário e possuidor  de
bons antecedentes criminais, dedicava-se à atividade
criminosa.  As  provas  dos  autos  revelam  que  a
apreensão da droga para fins mercantis  não foi  um
fato  isolado  na  vida  do  réu,  eis  que  participava  do
comércio  ilícito  de  entorpecentes  no  bairro  do
Esplanada, em local conhecido como ponto de venda
de  drogas,  cujo  fato  afasta  o  benefício  do  tráfico
privilegiado. (fl. 93)

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Corroborando com esta conclusão, os agentes policiais, ouvidos

em sede judicial, foram uníssonos ao dispor que já teriam recebido denúncias

anônimas sobre a existência de uma boca de fumo no local, indicando ditas

informações o acusado e os menores como traficantes. A propósito, vejamos as

declarações do Policial Jailton de Aquino Nogueira:

[…]  que  já  havia  informes  através  de  denúncias
anônimas  e  do  próprio  serviço  de  inteligência  da
polícia de que no local dos fatos, ou seja, no Bairro
Esplanada, próximo ao terreno baldio, funcionava uma
boca  de  fumo;  que  na  abordagem  atuaram  o
depoente, os policiais Cirino, Sobral e Tercílio; que o
local dos fatos se trata de um terreno baldio; que os
policiais  então  lograram  êxito  na  abordagem  e
conseguiram  prender  o  acusado  e  apreender  os
menores  A.  e  A.;  que,  inclusive,  a  polícia  já  havia
empreendido  esforços  anteriores  para  apreender  o
acusado  em  flagrante  juntamente  com  os  menores;
que não tinha sido possível  até então,  em razão da
fuga  dos  mesmos;  que  o  depoente  se  recorda  que
com um dos adolescentes foi encontrada droga; que
não se recorda com quem foi  encontrado o dinheiro
mas se recorda que se tratava de cerca de R$213,00;
que  quando  a  polícia  visualizou  o  acusado  e  os
menores  na  abordagem,  eles  estavam  juntos,  que,
porém,  o acusado percebeu primeira  a presença da
polícia  e  tentou  se  evadir,  mas  os  menores  foram
abordados de imediato […]  que o depoente nunca
participou  de  nenhuma  ocorrência  anterior  do
acusado mas havia informes na polícia acerca da
prática de traficância pelo acusado. (fl. 56) (grifei).

Nesse  norte,  mostra-se  correta  a  decisão  ora  combatida,  não

havendo fundada razão para reformá-la.

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

Inicialmente, transcrevo a dosimetria da pena fixada na sentença:

Sua conduta foi de grande reprovabilidade. Agiu com
dolo  intenso,  portando  drogas  para  fins  mercantis,
objetivando  lucro  fácil  e  rápido.  Não  possui  maus
antecedentes.  Conduta  social  reprovável.  Motivos  e
circunstâncias absolutamente injustificáveis,  uma vez
que praticou crime tipificado como hediondo, no intuito
de  obter  vantagem  financeira  fácil,  não  se
incomodando com a periculosidade de sua conduta,

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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disseminando  substância  tóxica  em  prejuízo  da
comunidade.
Isto  posto,  fixo  a  pena-base  em  07  (sete)  anos  de
reclusão.
Em  segunda  fase,  vislumbro  a  atenuante  da
menoridade em razão de o censurado possuir menos
de  vinte  e  um  anos  na  data  do  fato  e,  em
consequência, reduzo a reprimenda em 01 (um) ano,
fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão.
Em terceira fase,  vislumbro a causa de aumento da
pena prevista no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06, e,
em  consequência,  aumento  a  reprimenda  em  um
sexto, fixando-a, definitivamente, em 07 (sete) anos de
reclusão.
Cumulativamente e atenta a sua situação econômico-
financeira,  fixo  a  pena  de  multa  no  valor  de  500
(quinhentos) dias-multa. (fl. 92)

Inicialmente, deve ser ressaltado que o “dolo”, em conformidade

com a teoria finalista da ação (Hans Welzel), é elemento subjetivo implícito do

tipo,  consistente  na vontade consciente  dirigida  à  finalidade de realizar  (ou

aceitar  que  se  realize)  a  conduta  prevista  no  tipo  penal  incriminador,  não

podendo,  assim,  ser  inserida  na  análise  da  culpabilidade  que  tem  por

elementos: a imputabilidade, a potencial consciência sobre a ilicitude do fato e

a exigibilidade da conduta diversa.

Ademais,  não  há  que  se  confundir  a  culpabilidade que  recai

sobre a conduta típica e ilícita do agente com a culpabilidade a que se refere o

“caput” do artigo 59 do Código Penal. Sobre a matéria leciona o doutrinador

Rogério Greco:

[...] Logo no primeiro momento, quando irá determinar
a  pena-base,  o  art.  59  do  Código  Penal  impõe  ao
julgador, por mais uma vez, a análise da culpabilidade.
Temos de realizar, dessa forma, uma dupla análise da
culpabilidade: na primeira, dirigida à configuração da
infração penal, quando se afirmará que o agente que
praticou o fato típico e ilícito era imputável, que tinha
conhecimento sobre a ilicitude do fato que cometia e,
por  fim,  que  lhe  era  exigível  um  comportamento
diverso; na segunda, a culpabilidade será aferida com
o escopo de influenciar  na fixação da pena-base.  A
censurabilidade  do  ato  terá  como função  fazer  com
que  a  pena  percorra  os  limites  estabelecidos  no
preceito  secundário  do  tipo  penal  incriminador.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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(GRECO, Rogério.  Código Penal  Comentado.  3ª ed.
Niterói, RJ: Impetus, 2009, fls. 139/140)

E a jurisprudência pátria expõe:

A  culpabilidade  que  o  artigo  59  do  Código  Penal
reclama exame, e eventualmente exaspera a pena, é
aquela  excessiva,  isto  é,  a  que  foge  ao  ordinário,
constituindo  plus  na  conduta  criminosa,  e  não  a
ordinária, que fundamenta a pena, pois esta, como dito
acima,  é  elemento  constitutivo  do  crime  (conceito
tripartido  de  delito).  No  caso  sub  judice,  a
culpabilidade dos réus não fugiu à normalidade, não
podendo  essa  moduladora  atuar  de  forma negativa.
(…). (TJRS - ACR: 70050764513 RS , Relator: José
Conrado  Kurtz  de  Souza,  Data  de  Julgamento:
18/12/2012,  Sétima  Câmara  Criminal,  Data  de
Publicação: Diário da Justiça do dia 22/01/2013)

Neste  diapasão,  aludir  que  o  dolo  foi  intenso  e  ter  sido  sua

conduta  de grande reprovabilidade não  constituem elementos  idôneos para

valorar negativamente a culpabilidade, em nada influindo na fixação da pena-

base.

Apesar de constar que a conduta social do réu seria reprovável

não há elementos nos autos que assim a demonstrem, afinal, lê-se à fl. 57 que

a testemunha arrolada pela Defesa (Cilene Pereira da Silva Hermínio) aludiu

que “todos no bairro  gostam muito  do acusado;  que não sabe se  ele  está

estudando agora mas ele é bastante estudioso e inteligente; que o fato foi uma

surpresa na localidade”.

O desejar obter vantagem financeira fácil e o fato de disseminar

substância tóxica na comunidade não são argumentos, por si só, suficientes

para  negativar  as  circunstâncias  judiciais  referentes  aos  motivos e  as

circunstâncias, eis que são próprios do tipo penal.

Mantida  a  fundamentação  quanto  aos  antecedentes.  Não

avaliação das circunstâncias: personalidade, consequências e comportamento

da vítima, motivo pelo qual mantenho-as neutras.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Passo, assim, à nova dosimetria:

1ª fase: considerando que todas as circunstâncias judiciais foram

favoráveis ao réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos)

dias-multa.

2ª fase: a atenuante de menoridade (art. 65, I do CP) não pode

ser aplicada ao caso eis que a pena-base foi fixada no mínimo legal (Súmula

231 do STJ).

3ª  fase: mantenho  o  aumento  da  pena  na  fração  de  1/6  (um

sexto) ante a presença da causa prevista no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06,

resultando, assim, uma sanção definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses

de reclusão.  Mantenho a pena de multa em  500 (quinhentos) dias-multa,

ante o princípio do “non reformatio in pejus”.

Deixo de aplicar ao caso a causa de diminuição do art. 33, §4º da

Lei n. 11.343/06 pelas razões já expostas.

Fixo como regime inicial de cumprimento da pena o semiaberto,

por força do art. 33, §2º, “b” do CP.

Diante da ausência do preenchimento do requisito temporal, deixo

de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44 do

CP), bem como suspender condicionalmente a pena (art. 77 do CP).

Forte  em  tais  razões,  dou  provimento  parcial ao  apelo  para

redimensionar a pena, fixando-a em  05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de

reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Expeça-se  mandado  de  prisão  após  o  decurso  do  prazo  de

embargos de declaração, sem manifestação.

É como voto.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  João

Benedito da Silva, relator, e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Joaci  Juvino  da

Costa Silva, Procurador de Justiça.

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

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

João Pessoa/PB, 13 de março de 2018.

Des. João Benedito da Silva

   RELATOR

Gabinete do Des. João Benedito da Silva


