
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000275-67.2015.815.0021 – Comarca de Caaporã
RELATOR: O  Exmo.  Sr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  Juiz  de  Direito  convocado  em
substituição ao Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos.
APELANTES : Alisson Hugo de Lima Barbosa
ADVOGADO : José Dutra R. Filho
APELADO : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS C/C CORRUPÇÃO DE
MENOR.  ART.  33  DA  LEI  Nº  11.343/06  E  ART.  244-B  DO  ECA.
CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. PEDIDO DE ABSORÇÃO DO DELITO
MENOS GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS AUTÔNOMAS E BEM
DELINEADAS,  OCORRIDAS  EM  MOMENTOS  DISTINTOS,  SEM
APARENTE CONEXÃO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 40, VI,
DA LEI ESPECIAL. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. REVISÃO DA DOSIMETRIA
DA PENA.  EQUIPARAÇÃO  A REPRIMENDA APLICADA AO  CORRÉU.
SOLUÇÃO INVIÁVEL.  CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS  ANALISADAS À
LUZ  DOS  FATOS  E  PROVAS.  RESPEITO  AO  PRINCÍPIO  DA
INDIVIDUALIZAÇÃO.  APLICAÇÃO  DA  CAUSA  ESPECIAL  DE
DIMINUIÇÃO  DO  ART.  33,  §4ª  DO  ESTATUTO  REPRESSIVO  EM
SEGUNDA FASE.. INVERSÃO DO SISTEMA TRIFÁSICO DE APLICAÇÃO
DA PENA. MINORANTE QUE DEVE INCINDIR APÓS O COTEJO DAS
AGRAVANTES  E  ATENUANTES.  MENORIDADE  RELATIVA  NÃO
RECONHECIDA.  NECESSIDADE  DE  APLICAÇÃO.  PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO.

– Em obediência ao  princípio da especialidade, se no crime de tráfico ilícito de
entorpecentes for constatada a participação de menores,  deve incidir a majorante
prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº. 11.343/06, não restando configurado o
crime  autônomo  de  corrupção  de  menores  previsto  no  artigo  244-B  da  Lei  nº.
8.069/90, uma vez que a Lei nº. 11.343/06 é específica às matérias afetas ao tráfico
de  drogas,  na  qual  se  insere  dispositivo  expresso  acerca  da  exasperação  da
reprimenda. Assim, nos casos em que houver envolvimento de menores na prática
do referido crime, devida é a aplicação do fator de acréscimo ali inserto.
–  Configura  inversão  do  sistema  trifásico,  notadamente  no  que  concerne  à
aplicação  da  causa  especial  de  diminuição  de  pena  do  art.  33,  §4º  da  lei  nº
11.343/06,  que  foi  equiparada  a  uma  “atenuante  da  primariedade”,  incidindo na
segunda fase da dosimetria,  e  não na terceira,  como dispõe o art.  68 do Código
Penal.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados.

ACORDA a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do
Estado da Paraíba, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para reduzir a



pena para 06 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 432 dias-multa, no regime semiaberto,
nos termos do voto relator, em harmonia com o parecer. Oficie-se.

RELATÓRIO

Perante o juízo singular da Comarca de Caaporã, o Ministério Público
Estadual ofereceu denúncia em face de Alisson Hugo de Lima Barbosa e Felipe Brito da
Silva, dando-os como incursos nas iras dos arts. 33 da lei nº 11343/06 e do art. 244-B do
ECA.

Segundo a exordial,  os acusados foram presos em flagrante no dia
26/01/2015,  por  volta  das  17h30,  nas  proximidades  do  Posto  Fiscal  de  Cruz  das  Almas,
transportando droga, vulgarmente conhecida por “maconha”, sem qualquer autorização legal
ou regulamentar, em companhia do menor Luan Bernardo da Silva.

Consta da denúncia que:

“[…] naquela tarde, a polícia federal realizava uma blitz quando, na
ocasião da revista ao veículo Fiat Uno, cor prata, de placa KJL 5814
– PB, onde estavam os denunciados e o adolescente, encontraram um
tablete de maconha atrás do forro da porta lateral do motorista.
Em seguida, o veículo apreendido foi levado para a Superintendência
da  Polícia  Federal,  tendo  os  agentes  da  PF  localizado,  em  seu
interior  (dentro  do  filtro  de  ar,  dentro  do  suporte  de  bateria  do
veículo,  abaixo  do  estofamento  do  banco  traseiro  e  dentro  do
acabamento das portas dianteiras e traseiras), aproximadamente 76
tabletes de maconha de diversos tamanhos, totalizando 45,617 kg,
conforme anotado no laudo preliminar de constatação de fls. 19/24 e
no exame químico de fls. 44/60.
Cumpre  registrar  que,  além  da  quantidade  informada  no  Laudo
Preliminar  de  Constatação  n.  35/2015  (45,617  kg),  foram
encontrados no veículo periciado na data de 02 de fevereiro de 2015,
07  invólucros  envoltos  com  fitas  plásticas  adesivas  de  material
vegetal prensado contendo 2,727 kg, consoante se lê do laudo de fls.
61/69.
Convém consignar,  ainda,  que,  no  dia  06  de  fevereiro  do  ano de
2015, a equipe da polícia federal realizou nova busca no Fiat Uno
apreendido, localizando mais de 08 tabletes envoltos em fita adesiva
de  cor  marrom,  com 4,100 kg  de  maconha,  como atesta  o  laudo
químico de fls. 85/99.
Interrogados,  os  denunciados  confessaram  a  autoria  delitiva,
admitindo que pretendiam transportar a droga do Rio Grande do Sul
até a cidade de Belém-PB.”

A denúncia foi recebida em 25/02/15, fl. 113.

Ultimada  a  instrução,  fls.240/243  e  146/148,  foram  apresentadas
alegações finais pelo  Parquet e pelas defesas dos acusados, sendo proferida sentença pela
magistrada Daniere Ferreira de Souza,  às fls. 299/306, que julgou procedente a denúncia,
condenando Alisson Hugo de Lima Barbosa nas iras do art. 33 da lei 11.343/06 e art. 244-B
do ECA, em concurso material, à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 400
(quatrocentos)  dias-multa,  em regime inicialmente  fechado,  sendo  que  06  anos  e  02



meses da pena foram referentes ao crime de tráfico e 02 anos referentes ao crime de
corrupção  de  menor.  Felipe  Brito  da  Silva  foi  condenado  pelo  crime  do  art.  33  da  lei
11.343/06 à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 400
(quatrocentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, sem direito a substituição
por pena restritiva de direitos.

Da decisão,  apelou  o  primeiro  acusado,  fls.  379. Em suas  razões,
Alisson Barbosa pugna, primeiramente, a aplicação do princípio da consunção em relação ao
delito de menor pena, qual seja, a corrupção de menores. Seguidamente, requer a revisão da
dosimetria da pena aplicada,  afirmando que a juíza incorreu em erro pois:  a) calculou de
forma desigual a reprimenda em detrimento do corréu, Felipe Brito, que, pelo mesmo delito e
em idênticas circunstâncias, obteve a pena de 03 anos e 08 meses, bem inferior, portanto, à
aplicada ao apelante, que foi de 08 anos e 02 dois meses; b) agravou a pena sem especificar as
razões, apenas citando genericamente o art.  62, I,  do CP; c) não observou a aplicação da
atenuante  referente  à  menoridade  relativa  do  apelante  à  data  do  fato  (art.  65,  I,  CP),
requerendo  sua  compulsória  consideração.  Por  fim,  requereu  a  concessão  do  direito  de
cumprir a pena na cidade de Belém, por estar próximo a sua família, ser primário e menor de
21 anos à época dos fatos, mantendo-o afastado dos demais apenados, com maior experiência
delitiva, a fim de promover uma melhor ressocialização do detento.

Contrarrazões pelo Ministério Público às  fls. 399/404, requerendo o
provimento parcial do apelo, com a aplicação da atenuante do art. 65, I do CP à pena.

A Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 410/414, da lavra do
insigne Dr. Joaci Juvino da Costa Silva, opinou pelo provimento parcial do apelo.

É o relatório. 
VOTO: 

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade  e  processamento,
conheço do recurso apresentado. 

Importante frisar, inicialmente, que, no caso em comento, a
materialidade e autoria são  irrefutáveis, conforme auto de prisão em flagrante (fls. 07/10) e
auto de apreensão e apresentação (fls.11/12, 70 e 74), laudo preliminar de constatação (fls.
19/24) e laudo de perícia criminal (fls. 44/69, 77/82 e 85/99). Ademais, o apelante confessou
em audiência  o tráfico ilícito de entorpecentes,  pelo que me atenho à revisão dos pontos
contestados no apelo, referente à aplicação do princípio da consunção quanto ao delito do art.
244-B do ECA pelo art. 33 da lei nº 11.343/03 e à dosimetria da pena.

Do crime de corrupção de menores e aplicação do princípio da consunção.

O art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe:

Art. 244-B.  Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com
ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:      (Incluído pela Lei nº 
12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.     (Incluído pela Lei nº 12.015, de 
2009)

Vale registrar que a orientação mais recente das Cortes Superiores é
firme no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal e, como tal, se

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art5


consuma com a mera participação do menor na empreitada criminosa. Senão, veja-se:

"RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  1.  CORRUPÇÃO  DE
MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE
ARMA DE FOGO.  JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
CONSONÂNCIA  COM  A  JURISPRUDÊNCIA  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA
PARA  A  COMPROVAÇÃO  DA  CAUSA  DE  AUMENTO  DA  PENA.
CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOSDE
PROVA.  PRECEDENTES.  1.  O  crime  de  corrupção  de  menores  é  formal,  não
havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior
da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente
imputável. Precedentes. 2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita
consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (...)". (STF-RHC
111.434/DF. Rel. Ministra Carmen Lúcia. 1ª Turma. DJe. 17/04/2012)

De  início,  cumpre  pontuar  que  as  provas  coligidas  aos  autos
demonstram que o apelante, em companhia do menor L. B. da S., deslocou-se do Rio Grande
do  Sul  para  a  cidade  de  Belém/PB,  transportando  no  veículo  Fiat  UNO  quantidade
significativa de maconha para posterior comercialização.

No caso,  considerando que o julgador  monocrático entendeu que o
apelante envolveu o menor de idade L. B. da S. na prática do crime de tráfico de drogas,
entendo, por fundamento diverso do apresentado pela defesa, que não é cabível a condenação
pela prática do delito do art. 244-B do CP. 

Deve ser destacado o disposto no art.  40, VI,  da Lei nº 11.343/06,
verbis:

Art. 40.  As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto
a dois terços, se:
(...)
VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha,
por  qualquer  motivo,  diminuída  ou  suprimida  a  capacidade  de  entendimento  e
determinação;

Observa-se, pois, que o legislador apresentou uma  específica causa
de aumento para o caso de o crime de tráfico de droga envolver pessoa menor de idade, razão
pela qual, à luz do princípio da especialidade, não há falar na prática do crime de corrupção de
menores, quando o caso envolve participação no delito de tráfico de drogas.

Nesse sentido, destaco a posição da jurisprudência. Confira-se:

RECURSO  ESPECIAL.  PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE
MENORES. CAUSA  DE  AUMENTO  DO  ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS E
CORRUPÇÃO  DE  MENORES.   BIS   IN   IDEM.  OCORRÊNCIA.  DUPLA
PUNIÇÃO  EM  RAZÃO  DA  MESMA  CIRCUNSTÂNCIA.  PRINCÍPIO  DA
ESPECIALIDADE.
1.  A controvérsia cinge-se em saber se constitui ou não bis in idem a  condenação
simultânea  pelo crime de corrupção de menores e pelo crime  de tráfico de drogas
com a aplicação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas.
2.  Não  é  cabível a condenação por tráfico com aumento de pena e a condenação
por  corrupção  de menores, uma vez que o agente estaria sendo  punido  duplamente
por conta de uma mesma circunstância, qual seja, a corrupção de menores (bis in
idem).
3.  Caso  o delito praticado pelo agente e pelo menor de 18 anos não esteja
previsto nos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas, o réu poderá ser condenado  pelo



crime  de corrupção de menores, porém, se a conduta estiver tipificada em um
desses artigos (33 a 37),  pelo princípio da especialidade,  não será possível  a
condenação por aquele delito, mas apenas  a  majoração  da sua pena com base
no art. 40, VI, da Lei n.11.343/2006.
4.  In  casu,  verifica-se  que o réu se associou com um adolescente para  a  prática
do crime de tráfico de drogas. Sendo assim, uma vez que  o  delito em questão está
tipificado entre os delitos dos arts. 33  a  37, da Lei de Drogas, correta a aplicação da
causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da mesma Lei.
5. Recurso especial improvido.
(REsp 1622781/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 22/11/2016, DJe 12/12/2016)

Com efeito,  a  denúncia  deveria  imputar  ao  denunciado a  causa de
aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06 e não a prática do tipo penal autônomo
previsto no art. 244-B do ECA.

Na mesma linha, destaco a posição da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO  CRIMINAL. Crime  de tráfico de  drogas  (art.  33,     caput,  da Lei  n.
11.343/2006) e corrupção de menor (art. 244-b do ECA). Sentença condenatória.
Recurso defensivo. Preliminar. Aventada nulidade processual em face da realização
de busca e apreensão na residência dos acusados sem mandado. Descabimento da
asserção.  Prescindibilidade  da  autorização  judicial  no  caso.  Crime  permanente.
Indicativos  concretos  quanto  ao  estado  de  flagrância  que  autorizava  a  busca
domiciliar pelos policiais. Preliminar rechaçada. Suscitada ausência de justa causa p
ara  a  persecução penal.  Não  ocorrência.  Flagrante  operado  pelos  policiais  que
demonstrava  os  indícios  de  autoria  necessários  para  a  deflagração  da  ação.
Impertinência  da  tese  frente  à  condenação  em  primeiro  grau.  Pedido  de
desconsideração  de  depoimentos  de  adolescente  colhidos  na  fase  administrativa.
Não  acolhimento. Art.  155  do  CPP não  violado.  Teor  confirmado  por  outros
elementos angariados durante a instrução. Mérito da causa. Materialidade e autoria
do narcotráfico bem demonstradas. Tese defensiva frágil e inábil p ara desconstituir
os relatos  firmes e coerentes  dos policiais  que realizaram a prisão em flagrante.
Apreensão de onze porções de cocaína, quatro torrões de maconha e uma pedra de
crack,  além  de  rádio  comunicador  e  certa  quantidade  em dinheiro.  Condenação
mantida.  Corrupção  de  menores.  Materialidade  delitiva.  Comprovação  da
menoridade por meio idôneo. Precedentes do STJ. Impropriedade da alegação
de desconhecimento da condição de adolescente. Afastamento da condenação
por fundamento diverso. Conduta que na espécie constitui causa de aumento de
pena  inscrita  no art.  40,  inc.  VI,  da Lei  n.  11.343/2006 em  detrimento  da
condenação  por  crime  autônomo.  Princípio  da  especialidade.  Providência
benéfica  à  defesa.  Inexistência  de reformatio in pejus.  Redução  da  pena
corpórea  que  se  impõe. Fixação  de  remuneração  ao  defensor  nomeado  para
representar  os  réus  no  feito. (TJSC;  ACR 0000946-78.2016.8.24.0062;  São João
Batista; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Rodrigo Collaço; DJSC 06/12/2016;
Pag. 474)

APELAÇÃO  DA  DEFESA. TRÁFICO DE  DROGAS.  PROVAS
SUFICIENTES  À  CONDENAÇÃO.  RÉU  PRESO  EM  FLAGRANTE.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  COMPROVADAS.  CIRCUNSTÂNCIAS
REVELADORAS  DO  CRIME  DE TRÁFICO DE  ENTORPECENTES.
APREENSÃO  DE  100  PORÇÕES  DE  MACONHA E  600  PORÇÕES  DE
COCAÍNA.  FATORES  QUE,  ASSOCIADOS  À  PROVA  PRODUZIDA,
LEVAM  À  CONCLUSÃO  DE  QUE  OS  ENTORPECENTES  ERAM
DESTINADOS  AO  CONSUMO  DE  TERCEIROS. CORRUPÇÃO  DE
MENORES. Desclassificação da conduta imposta ao réu em relação a este delito, à
vista de que a Lei Especial afasta a aplicação de Lei geral, então há de se reconhecer
a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006.
Pena-base fixada no mínimo legal. Réu que já foi beneficiado com a aplicação do
redutor. Inviável a aplicação da fração de 2/3, tendo em vista que o réu foi preso na
posse  de  grande  quantidade  de  droga.  Incidência  da causa  de  aumento prevista
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no artigo  40,  inciso  VI,  da Lei  nº  11.343/2006.  Regime Diverso  do  Fechado ou
substituição  da  pena  de  liberdade  por  penas  restritivas  de  direitos.  Mercês
incompatíveis com delitos de natureza equiparada a hedionda. Necessidade de maior
repressão ao tráfico de entorpecentes.  Regime fechado compatível  com a conduta
praticada pelo réu. Detração Penal. Questão que deverá ser analisada pelo Juízo da
Execução. Recurso Parcialmente Provido. (TJSP; APL 0006211-45.2012.8.26.0127;
Ac. 10001047; Carapicuíba; Oitava Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. César
Augusto Andrade de Castro; Julg. 24/11/2016; DJESP 30/11/2016)

Destarte, em obediência ao  princípio da especialidade, se no crime
de tráfico ilícito de entorpecentes for constatada a participação de menores, deve incidir a
majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº. 11.343/06, não restando configurado o
crime autônomo de corrupção de menores previsto no artigo 244-B da Lei nº. 8.069/90, uma
vez que a Lei nº. 11.343/06 é específica às matérias afetas ao tráfico de drogas, na qual se
insere dispositivo expresso acerca da exasperação da reprimenda. Assim, nos casos em que
houver envolvimento de menores na prática do referido crime, devida é a aplicação do fator
de acréscimo ali inserto.

Com efeito, fica superada a tese de consunção ventilada pela defesa, já
que não há que se falar em auxílio a conduta direta, ou relação de crime-meio e crime-fim. A
conduta de envolver menor para a prática do tráfico ilícito, como visto, é autônoma, isto é,
independente para a configuração do resultado do crime do art.  33 da lei  nº 11.343/03, e
formal, configurando a causa especial de aumento do art. 40 do citado Estatuto, ainda que o
menor já estivesse previamente corrompido.

Por fim, haja vista a necessidade do cotejo da desclassificação do
art.  244-B do ECA para a causa de aumento do art. 40, VI,  da Lei 11.343/06 com o
princípio da non reformatio in pejus, remeto a conclusão acerca da aplicação da causa de
aumento para tópico referente à análise de reprimenda aplicada.

Dosimetria da pena.

No  que  concerne  à  dosimetria  da  pena,  a  defesa  insurge-se,
primeiramente, contra a pena arbitrada desproporcionalmente ao ora recorrente em detrimento
daquela  aplicada  ao  corréu,  embora  as  circunstâncias  fáticas  sejam  as  mesmas.  Para  o
apelante,  não há justificativa  em se aplicar  pena menor  ao corréu  que se situava  em um
mesmo patamar de culpabilidade, nas mesmas condições do primeiro, inexistindo agravante
ou atenuante que justificasse a discrepância de reprimenda entre ambos.

Ab initio, o disposto no art. 33 da Lei 11.343/06 estabelece uma pena
entre  5  (cinco)  e  15  (quinze)  anos  e  o  pagamento  de  500  (quinhentos)  a  1.500  (mil  e
quinhentos) dias-multa.

No caso, com relação ao crime de tráfico de drogas, observa-se que a
Juíza de piso,  com fulcro nos  arts.  59 do CP,  fixou a  pena-base em 09 (nove)  anos de
reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, tendo considerado desfavorável a culpabilidade, a
conduta  social,  a  personalidade,  os  motivos,  as  circunstâncias  e  a  consequências  do
delito, enfatizando gravidade e periculosidade para o meio social. Em seguida, aplicou a
causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da lei nº 11.343/03, a qual
chamou de atenuante, reduzindo a reprimenda em 1/3, fixando-a em 06 (seis) anos e 600
(seiscentos) dias-multa. Aplicou, ainda, a atenuante da confissão, reduzindo a reprimenda em
04 (quatro) meses e 100 (cem) dias-multa. Em seguida, agravou-a em 06 (seis) meses e 100
(cem) dias-multa, em face da agravante do art. 62, I do CP, tornando-a definitiva em 06 (seis)
anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa,
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à míngua de outras causas de aumento e diminuição.

Lado outro, com relação ao crime de corrupção de menores, com base
no art. 59 do CP, fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, a qual tornou definitiva,
ausentes agravantes e atenuantes, causas especiais de aumento e diminuição de pena.

Ao  final,  o  julgador  primevo,  aplicando  a  regra  do  concurso
material, fixou a pena definitiva a ser cumprida no importe de 08 (oito) anos e 02 (dois)
meses  de  reclusão,  a  ser  cumprida  em  regime  fechado,  além  do  pagamento  de  400
(quatrocentos) dias-multa. 

Especificamente no que concerne à tese deduzida na apelação, que
conclui  pela  aplicação  de  pena  idêntica  arbitrada  para  o  corréu  em relação  ao  apelante,
destaco inexistir razão para o provimento da pretensão recursal.

É que de modo algum os  referidos  acusados encontram-se em um
mesmo  patamar  de  culpabilidade,  o  que  foi  bem  sopesado  pela  magistrada  de  piso  ao
exacerbar a pena do ora apelante na primeira fase, posto que a instrução criminal revelou que
ele comandou o esquema de transporte de droga do Rio Grande do Sul para a Paraíba, sob a
promessa de recebimento da quantia de R$10.000,00, que negociara diretamente, por telefone,
com o intermediário na cadeia do tráfico.  Doutra banda,  ficou assentado nos autos que o
corréu Felipe decidira participar da empreitada criminosa apenas depois de convite feito por
Alisson para acompanhá-lo, sob eventual promessa de recompensa da quantia de R$500,00
além de pagamento de todas as despesas da viagem, não havendo sequer indício de que aquele
participara de negociação prévia.

Com efeito, apesar de Felipe ter domínio sobre o fato criminoso, deve
responder na medida de sua culpabilidade, conforme dispõe o art. 29 do CP, a qual não pode
ser  considerada  semelhante  à  do  ora  apelante,  cujo  dolo  foi  mais  acentuado  e,  portanto,
merecedor de maior reprovação estatal.

Respeitada, portanto, o princípio da individualização da pena, não há
que se falar em equiparação da reprimenda aplicada.

Por  outro  lado,  merece  retoque  a  dosimetria,  vez  que  observo  a
existência de  inversão do sistema trifásico,  notadamente no que concerne à aplicação da
causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º da lei nº 11.343/06, que foi equiparada a
uma “atenuante da primariedade”, incidindo na segunda fase da dosimetria, e não na terceira,
como dispõe o art. 68 do Código Penal. 

Desta  forma,  foi  indevida  a  dedução de  1/3  da pena,  logo após o
cálculo da pena-base encontrada a partir da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do
CP, pois haveriam de ser analisados, prévia e necessariamente, as circunstâncias atenuantes e
agravantes dispostas nos arts. 65 e 61 e 62 do CP, respectivamente.

Neste cotejo, aliás, destaco que a magistrada aplicou a agravante do
art. 62, I do CP, que diz respeito ao agente que “promove, ou organiza, a cooperação no
crime ou dirige as atividades dos demais agentes”, em preponderância sobre a atenuante da
confissão (art. 65, III, “d”, CP), sem qualquer justificativa plausível e em dissonância ao que
dispõe o art.  67 do Estatuto Repressivo, segundo o qual  “no concurso entre agravantes e
atenuantes,  a  pena  deve  aproximar-se  do  limite  indicado  pelas  circunstâncias
preponderantes,  entendendo-se  como tais  as  que  resultam dos  motivos  determinantes  do



crime, da personalidade do agente e da reincidência.”

Com efeito, não há como se entender, da análise do art. 59 do CP, que
o fato de coordenar a operação criminosa tenha pertinência com os motivos determinantes do
crime,  os  quais  foram julgados,  no caso concreto,  com base  na capacidade  laborativa do
increpado. Destarte, não é viável considerar-se preponderante tal agravante em detrimento da
confissão, a qual, conforme balizada jurisprudência, repercute na personalidade do agente,
sobrepujando-se àquela:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. LAÇOS
DE  AMIZADE  ENTRE  A   AUTORA   E   A   FAMÍLIA  DA  VÍTIMA.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS. SOFRIMENTO  DA  GENITORA.
ELEMENTO   NORMAL   À   ESPÉCIE   DO   DELITO.  VIOLÊNCIA
EMPREGADA   NA   EXECUÇÃO   DO  CRIME.  CONSIDERAÇÃO  NA
CULPABILIDADE.    BIS   IN   IDEM.   TENTATIVA   DE   EXIMIR-SE   DA
RESPONSABILIDADE   CRIMINAL.   AUSÊNCIA   DE   MAIOR
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]  6. A atenuante da confissão espontânea compreende  a  personalidade do
agente, motivo pelo qual, nos termos do  art.  67  do  CP, deve preponderar
sobre a agravante de natureza objetiva prevista no art. 61, II, h, do CP.
7.  Agravo  parcialmente  provido  para  restabelecer a vetorial das circunstâncias do
delito, redimensionando a pena da agravada para 16 anos de reclusão, em regime
fechado.
(AgRg no  HC 363.812/SP,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA TURMA,
julgado em 04/04/2017, DJe 17/04/2017)

Por sua vez,  é  de se observar que o apelante,  à época do fato era
menor de 21 anos, sendo que tal circunstância não foi objeto de análise pela magistrada, não
repercutindo na segunda fase da dosimetria para atenuação da pena, o que, de fato, é equívoco
que clama necessária solução.

Destarte, observando a concorrência de duas atenuantes,  uma delas
preponderante sobre a agravante do art. 62, I do CP, decoto da pena base 10  (dez) meses, para
agravar,  subsequentemente,  a  reprimenda  em  04  quatro  meses,  perfazendo  uma  pena
intermediária de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses.

Em terceira fase, reconheço o direito à manutenção da causa especial
de diminuição do art. 33, §4º da lei nº 11.343/06, pelo que mantenho a fração de redução de
1/3 aplicada pela julgadora, perfazendo a pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses, montante
intermediário mais benéfico, portanto, do que aquele encontrado pela magistrada, quando da
aplicação da causa especial erroneamente em segunda fase.

Há se pontuar que deve incidir no caso a causa de aumento específica
prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, já que o conjunto probatório revela que o acusado,
em companhia de menor de idade, se deslocou do estado do rio Grande do Sul para a Paraíba
com o objetivo específico de transportar substância entorpecente para comercialização. 

 
Assim, pela incidência da causa de aumento acima mencionada, (art.

40,  VI,  da Lei  11.343/06),  considerando que o menor foi  inserido na atividade delitiva a
convite do apelante, que, ainda, o levou de um Estado para outro,  majoro a pena de 1/5,
tornando-a definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Quanto  ao  valor  dos  dias-multa,  sabe-se  que  segue  a  sistemática
trifásica de aplicação da pena privativa de liberdade. Assim, tomando-se por base o montante



de 600 (seiscentos)  dias-multa  aplicados  na primeira  fase,  reduzo em 100 dias-multa  em
segunda fase  em face  das  atenuantes  da  confissão  e  menoridade  relativa,  agravando,  em
decorrência da coordenação do crime, a pena em 40 dias-multa, perfazendo a pena pecuniária
intermediária de 540 dias-multa. Em terceira fase, aplicada a causa especial de diminuição em
1/3,  tem-se a  pena provisória  de 360 dias-multa,  que se majora em decorrência  da causa
especial de aumento do art. 40, VI em 1/5, ficando definitiva em 432 (quatrocentos e trinta e
dois) dias-multa.

Nesse  ponto,  considerando  que  o  réu  se  defende  dos  fatos,  insta
destacar, no tocante à desclassificação do tipo penal do art. 244-B do ECA para incidência da
causa de aumento específica do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, não há falar em violação do
princípio do non reformatio in pejus, seja pela diminuição do total da pena aplicada, seja pelo
incremento, no caso concreto, da reprimenda em patamar inferior ao que ocorreria caso fosse
condenado pelo tipo penal autônomo do art. 244-B do CP.

Ademais,  destaco  que  não  há  irregularidade  quanto  a  aplicação  de
pena de multa aquém do mínimo legal previsto, porquanto resultante da aplicação de causa
especial de diminuição.

Por  fim,  faz-se  necessária  a  adequação  do  regime  inicial  para
cumprimento de pena, o qual não pode ser mantido no fechado, tendo em vista a quantidade
de pena imposta e a ausência de fundamentação idônea do juízo de primeiro grau a sustentar o
regime  mais  gravoso,  sendo  defeso  a  este  sodalício  a  inovação  quanto  aos  fundamentos
justificadores, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

Conforme:

Ementa:  PENAL E  PROCESSUAL PENAL.  HABEAS CORPUS IMPETRADO
CONTRA  DECISÃO  DE  RELATOR  DE  TRIBUNAL  SUPERIOR  QUE
INDEFERIU  PLEITO  CAUTELAR  EM  IDÊNTICA  VIA  PROCESSUAL.
FLAGRANTE  ILEGALIDADE.  SÚMULA 691/STF.  SUPERAÇÃO.  TRÁFICO
DE  ENTORPECENTES.  FIXAÇÃO  DE  REGIME  INICIAL FECHADO  COM
FUNDAMENTO APENAS NO ART. 2º, § 1º, DA LEI 8.072/90. ACRÉSCIMO DE
NOVOS FUNDAMENTOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. REFORMATIO IN
PEJUS.  VEDAÇÃO.  ART.  2º,  §  1º,  DA  LEI  8.072/90.
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE
NO HC 111.840. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.  ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]  2.  O artigo 2º,  §  1º,  da  Lei
8.072/90  –  que  determina  que  o  início  do  cumprimento  da  pena  privativa  de
liberdade imposta em razão da prática de crime hediondo dar-se-á, necessariamente,
no  regime  fechado  –  foi  declarado  inconstitucional  pelo  Plenário  do  Supremo
Tribunal  Federal  no julgamento do HC 111.840,  Pleno,  Relator  o  Ministro Dias
Toffoli,  sessão  de  27  de  junho  de  2012.  3.  A reformatio  in  pejus  justifica  a
superação da Súmula 691/STF, máxime na hipótese em que o julgamento de
recurso exclusivo da defesa, o relator adiciona circunstâncias não reconhecidas
na sentença para agravar a situação do réu. Precedentes: HC 108.183, Primeira
Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 18.10.12; HC 105.768, Primeira
Turma,  Relatora  a  Ministra  Cármen  Lúcia,  DJ  de  1º.06.11;  HC  98.307,
Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,  DJ de 23.04.10;
HC 93.778, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 15.08.08. 4.
In casu, a) o juiz de primeiro grau condenou o paciente a 3 (três) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, pelo cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, fixando o
regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, com fundamento tão
somente no disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90; b) o Tribunal Estadual, em
sede de habeas corpus, embora tenha reconhecido a inconstitucionalidade daquele
dispositivo, acrescentou novos fundamentos que autorizariam a fixação do regime
inicial fechado, agravando por conseguinte, a situação do paciente. 5. Habeas corpus
extinto por inadequação da via eleita. Ordem concedida, de ofício, para que o Juízo



da  Primeira  Vara  Criminal  da  Comarca  de  Rondonópolis/MT,  afastado  o  óbice
constante do artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, verifique se o paciente preenche, ou
não,  os  requisitos  necessários  à  fixação  do  regime  inicial  semiaberto.
(HC 117155, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23/04/2013,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013) 

Desta forma, fixo o regime inicial  SEMIABERTO para o início do
cumprimento da pena.

Isto posto,  em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO  e  DOU  PARCIAL PROVIMENTO  ao  apelo  para,  nos  termos  deste  voto,
diminuir a pena-base fixada pelo julgador de primeiro grau e, de ofício, recapitular a
conduta  do  apelante  para  a  prevista  no  artigo  33,  c/c  40,  VI  da  Lei  11.343/2006,
decotando o artigo 244-B da Lei  8.069/1990,  fixando sua pena em 06 (seis)  anos,  09
(nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão., a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto, além do pagamento de 432 (quatrocentos e trinta e dois) dias-multa.

Havendo  já  guia  de  execução  provisória  expedida  nos  autos,
oficie-se ao  Juízo de Execuções Penais competente, comunicando-o da confirmação da
sentença condenatória.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão, Presidente  da  Câmara  Criminal, dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Tércio  Chaves  de  Moura (Juiz  de  Direito  convocado,  com
jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos),
relator,  Arnóbio  Alves  Teodósio,  revisor, e  João  benedito  da  Silva  (vogal).  Ausente,
justificadamente Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento
da vaga de Desembargador, 2º vogal). 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José Roseno Neto,
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel Taigy
de Queiroz Mello Filho”  do Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do Estado da  Paraíba,  em João
Pessoa, 10 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz de Direito


