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APELAÇÕES  CRIMINAIS.  CRIME  DE
FORNECIMENTO  DE  BEBIDA  ALCOÓLICA  A
CRIANÇA OU  ADOLESCENTE (ART.  243,  CAPUT,  DA
LEI Nº 8.069/90). CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DOS
RÉUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A
CONDENAÇÃO.  ADUÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS
PARA CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. EVIDÊNCIAS
MATERIAIS CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE
TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA EM JUÍZO. PLEITOS DE
EXCLUSÃO DA PENA ALTERNATIVA DE LIMITAÇÃO
DE  FIM  DE  SEMANA.  DESCABIMENTO.  PENAS
FIXADAS  DENTRO  DE  CRITÉRIOS  LEGAIS  E
RAZOÁVEIS. MATÉRIA AFETA AO CRIVO DO JUÍZO
DAS EXECUÇÕES PENAIS (ART. 66, V, ALÍNEA "A", DA
LEP). DESPROVIMENTO DE AMBOS OS APELOS.

-  Se  a  prova  documental,  constante  no  procedimento
administrativo  que  ancora  a  denúncia,  harmoniza-se  com os
depoimentos  testemunhais  e  da  vítima,  obtidos  da  instrução
judicial, não tem lugar a edição de decreto absolutório em favor
dos réus, nos moldes postulados no apelo.

-  O juízo sentenciante,  reconhecendo estarem preenchidos  os
requisitos  do  art.  44  do  Código  Penal,  possui
discricionariedade  para  escolher,  dentre  as  penas  restritivas
elencadas, as mais adequadas e suficientes aos fins propostos
de  repreensão e  prevenção da prática  delitiva,  não cabendo,
portanto,  aos  acusados,  escolherem  como  ou  qual  pena
alternativa cumprirão, sobretudo porque, ainda que substitutiva
da pena privativa de liberdade, não deixa ela de possuir caráter
penal.  Eventuais  dificuldades  ou  impossibilidades  de



cumprimento  das  penas  restritivas  de  direitos  devem  ser
alegadas  perante  o  Juízo  da  Execução  Penal,  a  quem  cabe
alterar a forma de cumprimento das reprimendas impostas, nos
termos da competência auferida pelo art. 66, V, a, da LEP.

- Recursos a que se negam provimento.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR  PROVIMENTO  aos
apelos, nos termos do voto do Relator, e em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal, interposta por Breno Eduardo
da Silva Belarmino e Luís Felipe Andrade dos Santos, em face da sentença de fls.
65/73, prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Serra Branca, Dr.
Leonardo Sousa de Paiva Oliveira, nos autos da ação penal supranumerada, promovida
pelo  Ministério  Público  do  Estado da  Paraíba,  que julgou procedente  a  denúncia
para:

1  –  Condenar  o  réu  LUÍS  FELIPE  ANDRADE  DOS
SANTOS pela prática do crime de fornecimento de bebida alcoólica a criança ou
adolescente (art. 243, caput, da Lei nº 8.069/90), imputando-lhe uma pena privativa
de liberdade de 2 (dois) anos de detenção no regime aberto e 20 (vinte) dias multa,
no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, vigente à época dos
fatos.  A  pena  corporal  fora  substituída  por  duas  restritivas  de  direito,  nas
modalidades de prestação pecuniária (no importe de 2 – dois – salários mínimos) e
limitação de fim de semana;

2  –  Condenar  o  réu  BRENO  EDUARDO  DA  SILVA
BELARMINO pela prática do crime de fornecimento de bebida alcoólica a criança
ou  adolescente (art.  243,  caput,  da  Lei  nº  8.069/90),  imputando-lhe  uma  pena
privativa de liberdade de 2 (dois) anos de detenção no regime aberto e 20 (vinte)
dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, vigente à
época dos fatos. A pena corporal fora substituída por duas restritivas de direito,
nas  modalidades  de  prestação  pecuniária  (no  importe  de  2  –  dois  –  salários
mínimos) e limitação de fim de semana.

A denúncia descreve os fatos, nos termos a seguir transcritos:

“(…)

No dia 18 de setembro de 2015, em horário não precisado nos
autos,  mas  sendo  certo  que  no  período  da  tarde,  na  esquina  da  Rua  Boaventura
Cavalcante,  no centro desta cidade de Sena Branca-PB, os denunciados entregaram,
gratuitamente,  de  qualquer  forma,  à  adolescente  M.E.L.T.B.,  com 14 anos de idade,
bebida alcoólica — cachaça, cujo consumo teve o potencial de causar danos à saúde
física e/ou psíquica da mesma.



Narra  a  peça  informativa  anexa  que,  no  dia  e  hora  acima
descritos, a adolescente Maria Eduarda encontrou os denunciados na esquina de sua
residência,  localizada  na  Rua  Boaventura  Cavalcante,  oportunidade  em  que  estes
estavam consumindo bebida alcoólica.  Dessume-se dos autos que a adolescente saiu
para convidar uma amiga para se reunir com eles, tendo logo em seguida retornado ao
local,  oportunidade  em  que  o  denunciado  Breno  ofereceu  a  bebida  que  estava
consumindo — cachaça Matuta — à adolescente.

Infere-se dos autos inquisitoriais que a adolescente inicialmente
recusou a bebida, mas por insistência do denunciado Breno terminou aceitando a bebida,
ingerindo  várias  doses  de  cachaça  com  guaraná,  oferecidas  por  este.  Quanto  ao
denunciado Luís  Felipe,  exsurge  dos  autos,  através  do depoimento  da jovem,  que  o
mesmo não chegou a oferecer bebida alcoólica à adolescente, mas tolerou o fato ao não
se opor e consentir, vindo a beber cachaça juntamente com a menor em questão.

Dessume-se  que  após  a  ingestão  da  bebida,  a  jovem  Maria
Eduarda seguiu com a amiga para a residência desta, chegando ao local em total estado
de embriaguez, fato este presenciado pela mãe da adolescente e pelo Conselho Tutelar do
município,  que  constataram  os  danos  causados  à  saúde  física  e/ou  psíquica  da
adolescente pela bebida ingerida.

Materialidade  e  autoria  estão  devidamente  demonstradas  nos
autos, através de declarações prestadas pela ofendida e depoimentos testemunhais.

Ante o exposto, os denunciados Luís Felipe Andrade dos Santos
e Breno Eduardo da Silva Belarmino, estão incursos nas penas do art. 243, do Estatuto
da Criança e do Adolescente,  assim, requer o Ministério Público, que seja recebida e
autuada  esta,  seja  instaurado  o  respectivo  processo,  com a  citação  do  denunciado,
praticando-se, enfim, todos os demais atos de direito necessários, até final condenação
do denunciado, tudo com o conhecimento deste Órgão Ministerial.

(...)”.

Irresignado, os réus interpuseram as apelações de fl. 76 (Breno
Eduardo da Silva Belarmino) e 77 (Luís Felipe Andrade dos Santos).

Em suas  razões  recursais  (fls.  84/89),  o  apelante  Luís  Felipe
Andrade argumenta que a instrução não logrou comprovar, de forma cabal e indubitável,
a prática, pelo recorrente, do crime descrito na denúncia ministerial,  pelo que se faz
imperativa a sua absolvição, nos termos do art. 386, IV, do CPP. Propugna, ainda, pelo
redimensionamento da pena cominada, com a substituição da privação de liberdade por
apenas uma pena restritiva de direitos, “notadamente, a prestação pecuniária”.

Idêntica  são  as  pretensões  deduzidas  nas  razões  recursais  do
apelante Breno Eduardo da Silva aduz (fls. 90/95).

Nas  contrarrazões  de  fls.  97/100,  a  Promotoria  de  Justiça
comarcana  pugnou  pelo  desprovimento  dos  recursos  apelatórios  e,  consequente,
manutenção da sentença recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça estadual, através do
eminente Procurador de Justiça Francisco Sagres Macedo Vieira, no seu emérito parecer



de fls. 107/115, opinou pelo desprovimento dos apelos no seu mérito.

É o relatório.

VOTO:

Conheço  os  recursos  apelatórios,  eis  que  presentes  os
pressupostos extrínsecos e intrínsecos para a admissibilidade dos mesmos.

Os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
foram  amplamente  observados  nesta  ação  penal.  Não  há,  desse  modo,  nulidades
permeando o processo.

Considerando que ambos os apelos  propugnam pelas  mesmas
providências,  e  alicerçam-se,  portanto,  em  idêntica  causa  petendi,  passo  a  análise
conjunta das insurreições ora interpostas.

1. Das aduções recursais de ausência de provas para condenação dos apelantes
(pleitos absolutórios)

Os apelantes argumentam que a instrução não logrou comprovar,
de  forma  cabal  e  indubitável,  a  prática,  pelos  réus,  do  crime  descrito  na  denúncia
ministerial, pelo que se faz imperativa as suas absolvições, nos termos do art. 386, IV,
do CPP.

O delito que pesa sobre os apelantes encontra-se descrito no art.
243 do ECA, que assim estabelece:

Art.  243.  Vender,  fornecer,  servir,  ministrar  ou  entregar,  ainda  que
gratuitamente,  de  qualquer  forma,  a  criança  ou  a  adolescente,  bebida
alcoólica ou,  sem justa causa,  outros  produtos  cujos  componentes  possam
causar dependência física ou psíquica (Redação dada pela Lei nº 13.106, de
2015)
Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato não constitui
crime mais grave.

Desse  modo,  uma  eventual  condenação  encontra-se
terminantemente  adstrita  a  uma  instrução  que  venha  a  comprovar,  de  forma  cabal,
indubitável  e  evidente,  que os réus praticaram um dos núcleos  do tipo penal  acima
enumerado.

Compulsando a prova produzida no presente encarte processual,
concluo que não há, todavia, como subsistir tais pretensões defensivas.

Ao contrário do que afirmam os recorrentes em suas razões, a
autoria  criminosa,  nos  moldes  delineados  pelo  pórtico  inaugural  acusatório,  está
cabalmente evidenciada, não pairando quaisquer dúvidas acerca de tais considerações.

A  materialidade  está  sobejamente  indicada  através  da
Comunicação Oficial do Conselho Tutelar da Comarca de Serra Branca, inserta na fl.
08.

Lado outro, a autoria delitiva resta evidenciada, no caso vertente,

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13106.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13106.htm#art1


à luz da vasta prova deponencial produzida na instrução,  que confirma, com certeza e
convicção,  as  informações  de  que  os  apelantes  forneceram  bebida  alcoólica à
adolescente  M.E.L.T.B, que, em decorrência dessa malfada prática criminosa, saiu
da companhia dos réus em completo estado de embriaguez.

Ouvida perante a autoridade judiciária, a testemunha Maria da
Conceição  Firmino da Silva  (mídia  de  fl.  62) afirmou que  na  noite  dos  fatos,  foi
procurada pela mãe da vítima, que informando-lhe que sua filha, a menor M.E.L.T.B,
havia chegado em casa totalmente embriagada. Disse que foi até a casa da vítima, e lá
constatou que a adolescente estava completamente transtornada. Aduziu que a própria
vítima confirmou à depoente que estava bebendo com os apelantes. Asseverou que, ato
contínuo, se dirigiu até a casa do réu Luís Felipe, e este não negou que estava bebendo
com a vítima, que chegou depois e começou a beber com os presentes. Disse que, ao
indagar os réus sobre os motivos de eles terem fornecido a bebida à vítima, os acusados
disseram que a adolescente teria chegado e começado a beber. Reiterou que a adolescente
apresentava comportamento estranho, completamente “fora de si”. Acentuou que, diante
dos fatos, fez o relatório e encaminhou para a Justiça. Informou que os acusados disseram
que a vítima tinha ingerido a cachaça de nome “Matuta”, e que a vítima lhe disse, depois
que melhorou, que esta não fora a primeira vez que beberam juntos. Cravou, por fim, que
nunca ouviu dizer que a genitora da vítima tenha lhe dado aval ao consumo de bebida
alcoólica.

Por sua vez, a genitora da vítima, Rúbia Leão Toscano de Brito
(mídia inserta na fl. 62),  declarou que a vítima trabalhava consigo, quando, às cinco
horas da tarde, disse que iria embora. Disse que ao chegar em sua residência, recebeu um
recado para ir pegar a sua filha, tendo-a encontrado numa situação deplorável, que não
aguentava quedar-se de pé. Afirmou que a vítima lhe disse posteriormente, já recuperada,
que bebeu com Breno e Luiz Felipe, sendo o Breno quem oferecia a bebida. Informou que
não sabe dizer  qual  era  a  bebida,  mas que a  sua filha  se  encontrava completamente
embriagada. Asseverou que a idade da sua filha era de pleno conhecimento de ambos os
acusados, e que em outra vez a vítima chegou a consumir bebida com o próprio Breno.

A própria  vítima,  a  adolescente  M.E.L.T.B (mídia de fl.  62),
informou ao juízo processante que, no dia dos fatos, ajudara a sua mãe no trabalho dela,
se dirigindo posteriormente para sua residência. Disse que os acusados estavam bebendo
em uma esquina, e que, em seguida, recebeu uma foto em um grupo e o convite de Breno
para beber. Declarou que a bebida que lhe foi oferecida consistia na cachaça Matuta com
Guaraná, e que somente se recorda de três doses que bebeu. Afirmou que sua amiga lhe
levou para casa, pois já estava muito bêbada. Esclareceu que Felipe colocava a bebida e
Breno a oferecia. Informou, por fim, que anteriormente já havia bebido na companhia
dos réus, mas que sua mãe nada sabia.

A testemunha Carla Andréia da Silva Agostinho (mídia de fl.
62) nada soube informar ao juízo de piso sobre os fatos da causa, apenas atestando que os
acusados não apresentam nenhuma conduta desabonadora que seja de seu conhecimento.

Os réus  negaram em juízo a autoria  delitiva,  em teses que se
divorciam por completo de todo o arcabouço probatório oriundo da instrução.

Acertada,  portanto,  a  sentença  combalida,  que,  diante  de  uma
detida  e  acurada  análise  da  prova  material  angariada,  bem  como  dos  depoimentos
supramencionados,  decretou a  condenação dos réus,  ante  a  prática inconteste  do tipo



descrito pelo artigo 243, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Dessa forma, não vinga, no particular, o apelo deduzido.

2. Do pleito de exclusão da pena de prestação pecuniária

Em seus inconformismos, pugnam, por fim, os apelantes, pela
exclusão da pena alternativa de limitação de fim de semana cominada, ao argumento de
que  tal  pena  restritiva  de  direitos  “se  torna  extremamente  desproporcional”  aos
recorrentes.

Sem razão, também, tais rogativas recursais.

No caso vertente,  o  juízo sentenciante,  reconhecendo estarem
preenchidos os requisitos do art.  44 do Código Penal, possui discricionariedade para
escolher, dentre as penas restritivas elencadas, as mais adequadas e suficientes aos fins
propostos de repreensão e prevenção da prática delitiva.

Não se trata, portanto, de opção por questão de conveniência,
atendendo a interesses pessoais. Confira-se que o MM. Juiz a quo, de forma escorreita,
procedeu à devida substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direito,
mostrando-se  a  limitação  de  fim de  semana,  conjuntamente  à  prestação  pecuniária,
adequada e socialmente recomendável, para coibir uma possível reiteração.

Consigne-se  não  haver  nos  autos  nada  que  comprove  ser  a
reprimenda,  voltada  à  obrigação de  permanecer,  aos  sábados  e  domingos,  por 5
(cinco) horas diárias, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado , de
difícil ou impossível cumprimento, por parte dos apelantes.

Forçoso concluir,  portanto,  que não é permitido aos  acusados
escolherem como nem tampouco qual pena alternativa cumprirão,  sobretudo porque,
ainda que substitutiva da pena privativa de liberdade, não deixa ela de possuir caráter
penal.

Demais disso, a reprimenda deve exigir do réu algum esforço
para o seu cumprimento, possibilitando, desta forma, a reprovação e a prevenção do
delito.

Noutro giro, tenho que eventual dificuldade ou impossibilidade
de cumprimento das penas restritivas de direitos devem ser alegadas perante o Juízo da
Execução  Penal,  a  quem  cabe  alterar  a  forma  de  cumprimento  das  reprimendas
impostas, nos termos da competência auferida pelo art. 66, V, a, da Lei de Execuções
Penais: verbis,

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
(...)
V – determinar:
a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua
execução;

Desta forma, não obstante as razões contidas nos apelos sob
estudo, não vislumbro meios de cassar o julgamento impugnado, devendo-se manter
hígida a sentença prolatada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Serra Branca.



Inexistem, no feito, quaisquer outras matérias de ordem pública,
a serem enfrentadas ex officio por este Sodalício.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, NEGO
PROVIMENTO aos apelos, mantendo íntegra a sentença guerreada.

Comunique-se o juízo de piso acerca do teor deste julgado.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  João  Benedito  da  Silva,  decano  do  exercício  da  Presidência  da
Câmara Criminal,  dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado, com jurisdição limitada, para substituir
o  Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos),  Relator,  Arnóbio  Alves
Teodósio,  revisor,  e  Marcos  William de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o
preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Maria  Lurdélia
Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 19 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz Convocado


