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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é 
do Superior Tribunal de Justiça. 
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Tese 303 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – COLA DE 

SAPATEIRO – PRESENÇA DE TOLUENO – CRIME – ARTIGO 243 

Constitui crime a prática de qualquer das condutas previstas no artigo 243, 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, tendo como objeto material a 

denominada cola de sapateiro, eis que tem como componente o tolueno. 

(D.O.E., 26/11/2008, p. 85) 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 
PRESIDENTE DA SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

 

COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

DIGNO MINISTRO RELATOR. 

PRECLARA PROCURADORIA DA REPÚBLICA. 

 

 

 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO pelo Procurador de Justiça infra-assinado, no uso de suas 

atribuições legais, nos autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 

993.08.048311-6, antigo nº 1.188.312.3/0-0000-000, da Comarca 

de Guarulhos, em que figura como Apelante T. A. D., vem 

respeitosamente ante Vossa Excelência, com fundamento no art. 

105, III, “a”, da Constituição Federal,  art. 255, § 2º, do  RISTJ, art. 26  
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e  Parágrafo  único, da   Lei  nº 8.038/90, e art. 541 e seu Parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, interpor RECURSO 

ESPECIAL ao Colendo SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  

JUSTIÇA, em face do v. acórdão de fls. 172/175, pelos seguintes 

motivos: 

1. DA HIPÓTESE EM EXAME.  

 

 

 

 

 

 

 

 

T. A. D. foi condenado pelo Juízo de Direito da 1ª 

Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, nos autos de 

Processo Crime nº 513/04, às penas de 02 anos e 04 meses 

de detenção, em regime semi-aberto e, 11 dias-multa, no 

seu valor diário mínimo, por infração ao “... art. 243, da Lei 

nº 8069/90, porque no dia 10 de março de 2004, por volta 
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das 07:34 horas, na Rua Brigadeiro Lima e Silva, altura 

do nº 116, bairro Jardim Vila Galvão, ... teria fornecido e 

entregue, sem justa causa, à adolescente Renata 

Silveira, de 15 anos de idade, uma lata contendo 50 ml 

de Tolueno e uma sacola de plástico contendo tal 

substância, vulgarmente conhecida como “cola de 

sapateiro”, produto este cujos componentes podem 

causar dependência física e psíquica, ainda que por 

utilização inadequada. ...” (fls. 118/121). 

Inconformado, THIAGO interpôs Apelação. 

A pretensão foi no sentido da absolvição, seja por 

atipicidade da conduta ou mesmo por insuficiência do 

conjunto probatório. 

O recurso foi regularmente processado. 

Os dignos Desembargadores que integram a 

Colenda Décima Quinta Câmara Criminal do Egrégio 
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Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por maioria de 

votos, deram provimento ao recurso. 

O v. acórdão e respectivo Voto foram assim 

proferidos: 

“ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação Criminal Com Revisão nº 993.08.048311-6, da 

Comarca de Guarulhos, em que é Apelado: Ministério 

Público 

Apelante: T. A. D.. 

 

ACORDAM, em 15ª Camara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: ‘POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PROVIMENTO 

PARA ABSOLVER O APELANTE, NOS TERMOS DO ART. 

38 6, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, VENCIDO O 

REVISOR QUE DECLARARÁ.’, de conformidade com o 

voto do Relator, que integra este acórdão. 
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O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores ROBERTO MORTARI (Presidente sem 

voto), RIBEIRO DOS SANTOS E PEDRO GAGLIARDI. 

 

São Paulo, 19 de agosto de 2008. 

 

ALOÍSIO DE TOLEDO CÉSAR 

        RELATOR” (fls. 172) 

___________________________________________________

_____________ 

 

“VOTO 17478 

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.188.312.3/0-00 

APTE.:  T. A. D. 

APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 

 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE - Artigo 243 – Sentença 

condenatória à pena de 2 anos e 4 meses 

de detenção e ao pagamento de 11 dias-

multa - Inconformismo da defesa, 
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alegando atipicidade - Admissibilidade - 

Laudo químico toxicológico que atestou 

não somente não se tratar de substância 

psicotrópica ou entorpecente, mas 

também não se tratar de substância 

capaz de provocar dependência física ou 

psíquica - Sentença reformada – Recurso 

provido, para absolver o réu, com 

fundamento no artigo 386, III, CPP. 

 

 

A r. sentença julgou procedente esta ação penal, 

condenando o réu T. A. D. à pena de 2 anos e 4 meses de 

detenção, no regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 

dias-multa, fixados no valor mínimo legal, como incurso 

no artigo 243 da Lei n° 8.069/90. 

 

O réu apelou, inconformado, alegando atipicidade 

da conduta, tendo em vista que a substância 

supostamente fornecida por ele, segundo laudo de exame 

químico e toxicológico baseado em portaria do Ministério 

da Saúde, não é entorpecente. Subsidiariamente, alega 

insuficiência probatória para a condenação. 
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O Ministério Público apresentou suas contra-razões. 

 

O eminente Procurador de Justiça apresentou 

parecer pelo parcial provimento do apelo, por entender 

possível a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos.  

 

É o breve relatório, adotado no mais o da r. 

sentença. 

 

O recurso deve ser acolhido. 

 

O artigo 243 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente prevê o delito de vender, fornecer, ministrar 

ou entregar a criança ou adolescente produtos cujos 

componentes possam causar dependência física ou 

psíquica. Trata-se de norma penal em branco que exige 

complementação para sua caracterização, ou seja, é 

preciso que norma administrativa defina quais os produtos 

que são capazes de causar dependência física ou psíquica. 
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Não há conflito entre a Lei de Tóxicos e o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, pois se a substância não é 

reconhecida como droga nas listas elaboradas pela União, 

mas tem componentes que podem causar dependência, 

não se configura o crime da Lei de Tóxicos, mas sim o 

artigo 243, uma vez que este traz subsidiariedade 

expressa. 

 

Ocorre, no entanto, que em laudo químico 

toxicológico, disposto às fls. 34, atestou-se a negativa aos 

dois quesitos. Ou seja, o tolueno, substância encontrada 

na posse da adolescente, não é definido como substância 

psicotrópica ou entorpecente, não permitindo o 

enquadramento no crime de tráfico de drogas, previsto da 

Lei de Drogas. E também não é definido como substância 

que cause dependência física e/ou psíquica, não 

permitindo a configuração do delito previsto no artigo 243 

do ECA. 

 

Assim tem sido o entendimento da jurisprudência: 
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‘ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 

Artigo 243 - Agente que fornece 'cola de sapateiro' – 

Componentes químicos da substância não relacionados 

nas Portarias do DIMED/MS como capazes de produzirem 

dependência física e/ou psíquica - Caracterização - 

Incorrência: Para a caracterização do delito previsto no 

artigo 243 da Lei n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) é necessário que a substância encontrada 

possa causar dependência física ou psíquica’, (Apelação 

n° 1.003.925/9 - Comarca de Socorro – 11ª Câmara do 

Tribunal de Alçada Criminal - Rel Xavier de Aquino). 

 

Sendo assim, pelo meu voto, dou provimento ao 

recurso, para absolver o réu, com fundamento no artigo 

386, inciso III, do Código de Processo Penal. 

 

 

ALOÍSIO DE TOLEDO CÉSAR 

                    Des. Relator” (fls. 173/175) 

2. DAS RAZÕES DO INCONFORMISMO. 
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  Com a devida vênia, equivocou-se a Douta Turma 

Julgadora ao dar provimento à Apelação do Recorrido, para 

absolvê-lo do crime previsto no art. 243, da Lei nº 8.069/90, com 

amparo no art. 386, III, do Código de Processo Penal, considerando 

ser atípica a conduta consistente em fornecer “cola de sapateiro” a 

adolescente, considerando que, embora o contenha, o tolueno, “... 

não é definido como substância psicotrópica ou entorpecente, não 

permitindo o enquadramento no crime de tráfico de drogas, previsto na 

Lei de Drogas.  E também, não é definido como substância que cause 

dependência física e/ou psíquica, não permitindo a configuração do 

delito previsto no artigo 243 do ECA. ...” (fls. 174), desprezando os 

comandos decorrentes desses dispositivos de leis federais, 

restando assim autorizada a interposição do presente RECURSO  

ESPECIAL, ao Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, com   

amparo  no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal. 

  Segundo conhecida lição do saudoso Ministro 

ALIOMAR BALEEIRO, perfeitamente ajustável à hipótese em 

exame: 
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  "... denega-se vigência de lei não só quando se 

diz que esta não está em vigor, mas também quando 

se decide em sentido diametralmente oposto ao que 

nela está expresso e claro" (RTJ 48/788). 

 
 

 

3.   DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA. 
 

 

  Inescondível que o v. acórdão recorrido, ao absolver o 

Recorrido, contrariou  ou  mesmo  negou  vigência  aos  art. 243, 

da Lei nº 8.069/90, e art. 386, III, do Código de Processo Penal. 

  Essas leis federais estão assim redigidas:  

  Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 

8.069/90: 
 

“Art. 243. Vender, fornecer ainda que gratuitamente, 
ministrar ou entregar, de qualquer forma, a criança ou 
adolescente, sem justa causa, produtos cujos componentes 
possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por 
utilização indevida: 
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Pena - detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, se o fato 
não constitui crime mais grave.”  

 

  Código de Processo Penal – Decreto-Lei nº 

3.689/41: 
 

“ Art. 386.  O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na 
parte dispositiva, desde que reconheça: ... 
 

III - não constituir o fato infração penal; ...” 
 

  Para ocorrência do crime descrito no art. 243, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, não se exige esteja a 

substância listada na Portaria nº 344/98 – SVS/MS (RDC – 

249/02), como sendo daquelas que causem dependência 

física e/ou psíquica, até porque, se exigível, referido 

dispositivo legal seria letra morta, afinal as condutas típicas 

de “... Vender, fornecer ainda que gratuitamente, 

ministrar ou entregar, de qualquer forma, a criança ou 

adolescente, sem justa causa, ...”, constituiria, por si, 

tráfico de entorpecentes, ou drogas, como então previsto no 
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art. 12, da Lei nº 6.368/76, que acabou seguido pelo art. 33, 

da Lei nº 11.343/06, crime, portanto, bem mais grave do que o 

previsto no ECA. 

  O art. 12, da Lei nº 6.368/76, em vigor quando 

dos fatos tratados nestes autos, estabelecia como tráfico de 

entorpecentes as condutas de “ ... vender, ... fornecer 

ainda que gratuitamente, ... ministrar ou entregar, de 

qualquer forma, a consumo substância entorpecente ou 

que determine dependência física ou psíquica, sem 

autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar; ...”, com isso, se o tolueno, estivesse listado 

naquela Portaria, a conduta típica a ser atribuída ao 

Recorrido, seria justamente a de tráfico e, não aquela pelo 

qual condenado em Primeira Instância. 

  É justamente nesse particular que repousa a 

distinção entre uma (art. 243, do ECA) e outra (art. 12, da Lei 

nº 6.368/76), ao que não atentou o v. acórdão impugnado. 
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  O crime menos grave consiste justamente em  

“... fornecer ainda que gratuitamente, ... ou entregar, de 

qualquer forma, a criança ou adolescente, sem justa 

causa, produtos cujos componentes possam causar 

dependência física ou psíquica, ainda que por utilização 

indevida ...”, e a denominada “cola de sapateiro”, contém 

justamente “... o TOLUENO ...”, que “... está nominado na 

lista D2(desta mesma portaria) que trata de insumos 

químicos utilizados como precursores para fabricação e 

síntese de substâncias psicotrópicas e/ou entorpecentes 

...”, como restou confirmado pelo Laudo de Exame Químico 

Toxicológico (fls. 34/35). 

  Com toda razão o digno Desembargador – 2º Juiz 

– RIBEIRO DOS SANTOS, em seu Voto Vencido, assim 

redigido: 
 

“Declaração de Voto n° 14.316 
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APTE.: T. A. D. 

APDO.: Ministério Público 

 

 

Apelação Criminal - Fornecimento de 

'cola de sapateiro' a menor - 

Tipificação da conduta do art. 243 do 

ECA - Prova do cometimento do delito 

- Dosimetria correta - Recurso 

improvido. 

Segundo consta, policiais encontraram o 

acusado, juntamente com a menor Renata, na posse 

de 50 ml. de Teluoreno, substância vulgarmente 

conhecida como ‘cola de sapateiro’, que teria sido 

adquirido pelo réu e fornecido à infante. 

 

A questão controvertida versa sobre a 

materialidade da conduta, decorrente de definir se 

referida substância encontra-se entre aquelas ‘cujos 
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componentes possam causar dependência física ou 

psíquica, ainda que por utilização indevida’, que é 

elementar do tipo do art. 243 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente.  

 

De início, necessário anotar que o laudo mímico 

toxicológico de fls. 34/35 anota que a substância, 

identificada como Tolueno não está definida em 

portaria como substância psicotrópica ou 

entorpecente, mas que se trata de ‘insumos químicos 

utilizados como precursores para fabricação e síntese 

de substâncias psicotrópicas e/ou entorpecentes’. 

 

Portanto, não estando a substância definida 

como psicotrópica na Portaria 344/98 do Ministério da 

Saúde, não se mostra hipótese de tráfico, mas pode 

configurar o delito do Estatuto da Criança e do 

Adolescente desde que se constate que possa causar 

dependência física ou psíquica pela sua utilização 

indevida. 
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Neste passo, compete valer-se de descrição 

fornecida pelo CEBRID – Centro Brasileiro de 

Informações 

(http://www.unifesp.br/dpsicobio/cebrid/folhetos/drog

as_.htm) sobre Drogas Psicotropicas, que consigna: 

 

 

‘Drogas psicotrópicas são aquelas que atuam 

sobre o nosso cérebro, alterando de alguma maneira 

o nosso psiquismo’. 

 

‘As drogas psicotrópicas  podem ser classificadas 

em três grupos, de acordo com a atividade que exercem 

junto ao nosso cérebro:  

 

1. Depressores da Atividade do SNC (Sistema 

Nervoso Central). 

2. Estimulantes da Atividade do SNC 

3. Perturbadores da Atividade do SNC’ 
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Dentre o primeiro grupo, encontram-se as 

seguintes drogas: 

• Álcool 

• Soníferos ou hipnóticos 

• Ansiolíticos 

• Opiácios ou narcóticos 

• Inalantes ou solventes, dos quais o principal 

exemplo é a 'cola de sapateiro' 

Sobre os solventes especificamente, informa o 

CEBRID que ‘a dependência naqueles que abusam 

cronicamente de solventes é comum, sendo os 

componentes psíquicos da dependência os mais 

evidentes, tais como: desejo de usar, perda de outros 

interesses que não seja o de usar o solvente. 

 

A síndrome de abstinência, embora de pouca 

intensidade, está presente na interrupção abrupta do 

uso dessas drogas." 
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Evidente, portanto, ser a 'cola de sapateiro' 

causadora de dependência, consubstanciando a 

conduta descrita no tipo penal em exame. 

 

Ademais, interessante abrir um parêntesis para 

consignar que o delito é de extrema gravidade. Não 

só afronta a saúde pública, ao infundir dependência 

química à infante, mas também contraria os mais 

básicos princípios morais inseridos na Constituição 

da República, que prevê, em seu artigo 227 que "é 

dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 

à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, 

o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, ã profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade e ã convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 

de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão’ (grifei). 
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Nesta esteira, bem lançado o ‘liquet’ nos autos, 

que merece plena manutenção, até porque a autoria 

restou suficientemente comprovada pela prova oral 

colhida, sobretudo o depoimento da vítima e dos 

policiais, que noticiam que a droga foi oferecida à 

vítima e mais outra menor que com ela estava. 
 

Quanto à dosimetria penal, correta a majoração 

da base pouco acima do mínimo legal, dado que a 

substância foi oferecida a duas menores e porque, 

dado o relato da vítima, esta nunca provara a droga 

anteriormente, de forma que o ato, além do mais, 

configuraria corrupção de menor não corrompido, 

embora não faça parte tal ato delituoso da descrição 

contida na exordial e, portanto, não passível de 

condenação no art. 1° da Lei n° ° 2.252/54. O regime 

intermediário mostra-se adequado ao desconto da 

reprimenda, porquanto o réu possui conduta social 

que não o recomenda, inclusive tendo sido 

condenado por sentença pendente de recurso, por 
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crime de roubo praticado pouco após os fatos objetos 

da presente ação penal. 
 

Ante o exposto, por meu voto, nego provimento 

ao apelo. 
 

Ribeiro dos Santos 

                     2º Juiz” (fls. 176/180) 

  Ainda sobre o tema, assim já se pronunciou o 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: 

 

“APELAÇÃO CRIME. ‘EMENDATIO 
LIBELLI’ EM GRAU DE RECURSO. 
POSSIBILIDADE. SUBSTÂNCIA QUE 
CAUSA DEPENDÊNCIA PSÍQUICA. 
FORNECIMENTO A ADOLESCENTES. 
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO 
PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA 
DESCARACTERIZADO. CONDUTA DA 
VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. 
 
A nova classificação de fato típico descrito 
na denúncia, de modo a permitir a ampla 
defesa ao réu, oportuniza-se também em 
grau de apelação. 
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O fornecimento da chamada ‘cola de 
sapateiro’ que possui princípio ativo – 
tolueno – que causa dependência psíquica a 
adolescentes menores com idade não 
superior a 14 anos é conduta típica, descrita 
no art. 243 do ECA. (grifamos) 
 
Evidenciado que o fornecimento da 
substância entorpecente visava ao 
consentimento para a prática de sexo e atos 
libidinosos, não se sustenta a presunção de 
violência decorrente de impossibilidade de 
oferecer resistência. 
 
Também resta descaracterizada a presunção 
de violência pela idade se a vítima admite 
que se prostituía, inclusive informando rol 
de clientes. 
 
Apelação parcialmente provida. 

 

 

 

APELAÇÃO CRIME 
 

               OITAVA CÂMARA CRIMINAL 
 

N°°°° 70001800804 
 

CAMAQUÃ 
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MINISTERIO PUBLICO 
 
VALNEI KONFLANZ 

APELANTE; 
 

APELADO(A). 
A C Ó R D Ã O  

 

 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  
 
Acordam os Desembargadores integrantes da Oitava 

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à 
unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, para 
condenar Valney Konflanz como incurso nas sanções do art. 
243 do ECA, fixando a pena privativa de liberdade em um ano 
e seis meses de detenção, em regime inicial aberto, e pena de 
multa de 120 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo ao 
dia, substituindo a pena detentiva por duas restritivas de 
direito. (grifamos) 

  
Custas, na forma da lei. 
 
Participaram do julgamento, além do signatário, os 

eminentes Senhores Desembargadores MARCO ANTÔNIO R. 
DE OLIVEIRA e TUPINAMBÁ PINTO DE AZEVEDO. 

 
Porto Alegre, 31 de outubro de 2001. 
 

DES. ROQUE MIGUEL FANK, 
Relator.” 
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____________________________________________________
_______ 

 

“ R E L A T Ó R I O  
 

DES. ROQUE MIGUEL FANK (RELATOR) – Trata-
se de recurso de apelação articulado pelo Ministério Público 
contra sentença que absolveu, forte no art. 386, VI, do CPP, 
Valnei Konflanz da imputação de condutas subsumidas no art. 
213, c/c art. 224, “c”, do CP, e art. 9º da Lei nº 8.072/90; no 
art. 213, c/c art. 224, “c”, do CP, c/c art. 9º da Lei nº 8.072/90, 
na forma do art. 71 do CP; no art. 214, c/c art. 224, “a” e “c”, 
do CP, c/c art. 9º da Lei nº 8.072/90, na forma do art. 69 do 
CP; no art. 213, c/c art. 224, “a” e “c”, do CP, c/c art. 9º da 
Lei nº 8.072/90;  e,  ainda, no art. 12, ‘caput’, c/c art. 18,  III,  
da  Lei nº 6.368/76. 

 
A denúncia descreveu as seguintes condutas: 

 

‘1º Fato: No período compreendido entre os 

meses de agosto, setembro e outubro de 

1999, em horários que não se pode precisar, 

na residência localizada na Avenida 

Presidente Vargas, nº 30, nesta cidade, o 

denunciado, sem autorização e em 

desacordo com determinação legal, fornecia 

gratuitamente e guardava para o uso de 
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outrem, a substância conhecida como cola 

de sapateiro (auto de apreensão da fl. 06), 

da marca Cascola, substância entorpecente 

que contém Tolueno e causa dependência 

psíquica, consoante o laudo de exame 

toxicológico de fls. 

 

‘Ao agir, o denunciado mantinha em sua 

casa a substância entorpecente, atraindo as 

adolescentes Mônica Cunha de Souza, 

Simone Longaray, Sinara de Oliveira 

Mendes, Juliana Ribeiro Barbosa, entre 

outras para o local, onde lhes fornecia 

gratuitamente a substância. No dia 22 de 

outubro de 1999, a polícia, em cumprimento 

a mandado de busca e apreensão expedido 

por este juízo, esteve na residência de 

Volney e procedeu à apreensão da cola. 

 

‘2º Fato: No dia 19 de outubro de 1999, em 

horário que não se pode precisar, (...), o 

denunciado constrangeu a vítima Mônica 

Rodrigues da Silva, então com 15 anos de 

idade, à conjunção carnal, mediante 
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violência presumida, em razão da vítima 

não poder oferecer resistência por estar sob 

o efeito da substância conhecida como cola 

de sapateiro. 

 

‘Ao agir, o denunciado atraiu a vítima para 

sua casa, oferecendo comida e prometendo 

que esta poderia lá ficar assistindo televisão, 

juntamente com suas amigas. No local, 

forneceu cola de sapateiro à Mônica, sendo 

que após esta estar entorpecida, aproveitou-

se da situação e manteve relações sexuais 

com a adolescente. 

 

‘A representante legal da vítima ofertou 

representação (fl. 59). 

 

‘3º Fato: Em diversas oportunidades, nos 

meses de setembro e outubro de 1999, em 

horários que não se pode precisar, (...), o 

denunciado constrangeu a vítima Sinara de 

Oliveira Mendes, então com 14 anos de 

idade, à prática de conjunção carnal, 

mediante violência presumida, em razão da 
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vítima não poder oferecer resistência por 

estar sob o efeito da substância conhecida 

como cola de sapateiro. 

‘Ao agir, o denunciado atraía vítima para 

sua casa, oferecendo comida e prometendo 

que esta poderia lá ficar assistindo televisão, 

juntamente com suas amigas. No local, 

fornecia cola de sapateiro à Sinara, sendo 

que após esta estar entorpecida, 

aproveitava-se da situação, e mantinha 

relações sexuais com a adolescente. A 

conduta delituosa repetiu-se por diversas 

vezes. 

 

‘A representante legal da vítima ofertou 

representação (fl. 56). 

 

‘4º Fato: Em data e horário que não se pode 

precisar, mas por volta do mês de outubro 

de 1999, (...), o denunciado constrangeu as 

vítimas Simone Longaray, com 10 anos de 

idade, Juliana Ribeiro Barbosa, com 13 

anos de idade, e Sinara de Oliveira Mendes, 

com 15 anos de idade, mediante violência 
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presumida, diante da idade das duas 

primeiras vítimas e, em razão das três não 

terem condições de oferecer resistência por 

estarem sob o efeito da substância 

conhecida como cola de sapateiro, a 

permitir que com elas praticasse ato 

libidinoso diverso da conjunção carnal, 

acariciando seus seios, pernas e vaginas. 

 

‘Na ocasião, o denunciado atraiu as vítimas 

à sua casa com a promessa de fornecer-lhes 

comida e permitir que assistissem televisão. 

Já no local, perguntou se gostariam de 

cheirar cola de sapateiro, ao que restaram 

silentes. Diante do silêncio de Simone, 

Juliana e Sinara, Valney trancou a porta da 

residência, colocou na mão de cada uma 

um saco plástico contendo a substância 

referida e afirmou que as vítimas não 

sairiam da casa enquanto não consumissem 

a cola. Consumida parte da substância, o 

acusado passou a praticar os atos 

libidinosos, sendo que as menores, 
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inebriadas pelos efeitos da cola, não 

conseguiram oferecer resistência. 

 

‘5º Fato: Em data que não se pode precisar, 

mas por volta do mês de outubro de 1999, 

(...), o denunciado constrangeu a vítima 

Simone Longaray, então com 10 anos de 

idade, à conjunção carnal, mediante 

violência real, consistente no uso da força 

física, e presumida, em razão da idade da 

vítima e por esta não ter condições de 

oferecer resistência, pois estava sob o efeito 

da substância conhecida como cola de 

sapateiro. 

 

‘Na ocasião, o denunciado atraiu a vítima e 

sua amiga Sinara para sua residência, 

fornecendo-lhes cola no local. Após inalar a 

substância, Sinara adormeceu. Então, 

Volney obrigou Simone a manter com ele 

relação sexual, utilizando-se para tanto de 

sua força física e do fato da vítima estar sob 

o efeito da cola.’ (fls. 03 a 07) 
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O processo tramitou normalmente, com citação e 
intimação regulares, oitiva de testemunhas e observância dos 
arts. 499 e 500 do CPP. 

 
Inconformado, o MP, inicialmente, requer seja 

procedida a ‘emendatio libelli’ relativamente à conduta de 
fornecimento da chamada cola de sapateiro às meninas 
vítimas indicadas na inicial acusatória, para o fim de subsumi-
la na tipicidade do art. 243 do ECA.  

 
Quanto aos demais delitos, insiste que o contexto 

probatório é sólido e uníssono a demonstrar que o réu 
entorpecia as meninas, fazendo-as cheirar cola de sapateiro, e 
depois abusava sexualmente delas. 

 
Distribuído o recurso originalmente à 1ª Câmara 

Criminal, em decorrência do delito de tóxico imputado ao 
recorrido, declinaram a competência, ante o requerimento do 
MP em efetuar ‘emendatio libelli’ para ser o réu condenado 
pelo mesmo fato,  mas  como  infrator  do art. 243 do ECA.  

 
Com vistas, a Dra. Procuradora de Justiça atuante 

nesta Corte opinou pelo provimento do apelo. 
 

É o relatório.” (grifamos) 
____________________________________________________
_______ 

 

“ V O T O  
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DES. ROQUE MIGUEL FANK (RELATOR) – Merece 
parcial provimento o recurso. 

 
Acolhida a ‘emendatio libelli’ postulada nas razões 

recursais, permitida em grau de apelação, tendo-se em vista 
que o réu se defendeu dos fatos narrados na denúncia, e não 
da capitulação legal a eles atribuída. 

 
Este o posicionamento desta Corte: 

 

‘LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA 

GRAVÍSSIMA. PERDA DE UM OLHO. 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS 

GRAVES POR DEBILIDADE PERMANENTE DO 

SENTIDO DA VISÃO. 

‘Operada a ‘emendatio libelli’, permitida em grau de 

apelação, atribui-se ao fato descrito na denúncia nova 

definição jurídica, consoante faculta a regra do art. 383 

do CPP.’ 

(AC 70000561373, Rel. Des. Ranolfo Vieira, 1ª Câmara 

Criminal, TJRS). 
 
 

A tipicidade da conduta descrita na denúncia, 
relativamente ao fornecimento de substância entorpecente à 
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adolescente pelo réu, normativizada no art. 243 do ECA, 
é inafastável. 

 
 

A substância apreendida na sua residência – cola de 
sapateiro – causa dependência psíquica, conforme atesta o 
laudo de exame toxicológico da fl. 139. 

 

O cometimento do agir tipificado pelo verbo 
‘fornecimento’ no art. 243 do Estatuto exsurge modo 
inequívoco, diante da harmonia dos relatos, não apenas das 
apontadas vítimas, mas de outras meninas que freqüentaram a 
casa do réu, tal como Graziela Rosa Vargas (fl. 156 v.), bem 
como das Conselheiras Tutelares (fl. 152 v.). 

 
Neste passo, é impositiva a condenação. 
 
Não, entretanto, com as demais imputações. 
 
Com exceção da vítima Juliana Ribeiro Barbosa, as 

práticas dos crimes de estupro e/ou atentado violento ao pudor 
sustentam-se na presunção de violência decorrente de causa 
que impeça a vítima de oferecer resistência, no caso, uso de 
substância entorpecente. 

 
Mas o que se evidencia dos autos, dito inclusive pelas 

próprias meninas, é que o réu, na verdade, ‘pagava’ os favores 
sexuais com o fornecimento de cola de sapateiro, sendo muitas 
vezes também em dinheiro. Que iam para sua casa à procura 
do entorpecente, e não ao contrário. Ou seja, o cometimento 
do ato não era conseqüência do entorpecimento das 
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adolescentes, de modo a que não pudessem resistir ao assédio 
do réu, e, sim, como decorrência do fornecimento da droga. 

Na verdade, o pagamento era feito de várias formas: 
pelo fornecimento da substância, pelo pagamento de dinheiro, 
pelo fornecimento de alimentação, estadia e vestimentas. O 
fato é que elas, pelo menos as apontadas vítimas, S. O. M.,  M. 
R. S. e J. R. B. já faziam “programas” antes mesmo de 
começarem a freqüentar a casa do réu, e continuaram fazendo 
durante o tempo em que esteve em prisão preventiva. 

 
Seus próprios relatos, quer na esfera policial, como 

judicial, atestam isto, sendo corroborado pela narrativa das 
Conselheiras Tutelares, bem como de suas próprias mães, que 
descreveram um quadro em que a miserabilidade, a 
promiscuidade e o abuso sexual são realidades concretas em 
seus históricos de vida. 

 
Como dito na sentença, utilizando as palavras do 

magistrado ‘a quo’, a conduta do réu ‘é abominável’, mas não 
é típica. 

 
Finalmente, tal entendimento se estende à imputação 

de praticar atentado violento ao pudor com violência 
presumida pela menoridade relativamente à vítima Juliana 
Ribeiro Barbosa. 

 
Em que pese a tenra idade à época dos fatos, 13 anos, 

Juliana já era corrompida quando começou a freqüentar a 
casa do réu, tanto que no depoimento prestado na polícia 
elencou os vários clientes que possui, quanto ganha de cada 
um, e descreveu como faz o “rateio” com Sinara do dinheiro 
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ganho com os programas, sendo que ela lhe impõe clientes. 
Em juízo, foi taxativa: ‘... se prostituía na praça, sendo que era 
Sinara quem arranjava o programa e ficava com a metade do 
dinheiro’. (fl. 178 v.). 

 
Destarte, voto em dar parcial provimento ao recurso, 

para condenar o réu pelo agir subsumido no art. 243 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. (grifamos) 

 

Fixo a pena-base em um (01) ano e seis (06) meses de 
detenção, atendendo à elevada culpabilidade do agente, à 
conduta social altamente reprovável, à personalidade 
distorcida, tendo-se em conta que a motivação para o 
fornecimento da droga era a de que consentissem as 
adolescentes a que com elas praticasse sexo e atos libidinosos. 
Não mais elevada ante o comportamento das vítimas, que se 
entregavam para tal fim. Tornada definitiva, por necessária e 
suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 

 

Regime inicial aberto. 
 

A pena de multa vai estabelecida em 120 dias-multa, à 
razão de 1/30 do salário-mínimo ao dia. 

A pena detentiva vai substituída por duas restritivas de 
direito. A primeira de prestação de serviços à comunidade a 
ser delineada pelo juízo executório, e cumprida na forma e 
prazo do art. 46, § 3º, do CP. A outra, de prestação pecuniária 
no valor de quatro salários-mínimos destinados à entidade 
assistencial de menores, se existente essa na Comarca, ou 
outra não havendo aquela. 
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É o voto, no sentido do acolhimento parcial da 
apelação.” 
____________________________________________________
_______ 

 

 

DES. MARCO ANTÔNIO R. DE OLIVEIRA (REVISOR) – 

De acordo. 

______________________________________________

____________ 

 

 

DES. TUPINAMBÁ PINTO DE AZEVEDO – De acordo.  

______________________________________________

_____________ 

 

 

Decisor(a) de 1º Grau: Luis Otavio Braga Schuch.” 
____________________________________________________
_______ 
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Diante desse quadro, não há como ser mantido o v. 

acórdão impugnado, afinal como devidamente demonstrado, a 

conduta de fornecer e entregar “cola de sapateiro”, por conter a 

substância tolueno, que “... esta nominado na lista D2 (desta mesma 

portaria) que trata dos insumos químicos utilizados como precursores 

para fabricação e síntese de substâncias psicotrópicas e/ou 

entorpecentes ...” (fls. 34), a criança ou adolescente, como é o caso 

de Renata, com 15 anos de idade, constitui infração ao art. 243, do 

ECA. 

Por outro lado, sendo a conduta típica, como 

demonstrado, o v. acórdão impugnado, ao absolver o Recorrido, 

com amparo no art. 386, III, do Código de Processo Penal, 

reconhecendo, portanto, não constituir o fato infração penal, 

contrariou ou mesmo negou vigência também a esse dispositivo 

de lei federal. 

 

 

4. DO PEDIDO DE REFORMA. 
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  Ante de todo o exposto, demonstrados 

fundamentadamente a contrariedade ou negativa de vigência 

ao art. 243, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

bem como ao art. 386, III, do Código de Processo Penal, 

aguarda o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, seja ADMITIDO o processamento do presente 

RECURSO ESPECIAL por essa Egrégia Presidência, bem 

como seja ele oportunamente CONHECIDO e PROVIDO 

pelo Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a fim de 

cassar o v. acórdão impugnado, mantendo a condenação do 

Recorrido por seus próprios fundamentos ou, quando não, 

ao menos,   determinando a baixa dos autos ao Tribunal de 

origem, determinando se prossiga no julgamento da 

Apelação, com análise da tese subsidiária, de absolvição por 

insuficiência do conjunto probatório, assim como aquela 

constante do d. Parecer, no sentido de ser “... possível a 
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substituição da pena privativa de liberdade por 

restritivas de direitos. ...” (fls. 157/159). 

 

  São Paulo, 25 de setembro de 2.008. 

 

 

= LUIZ ANTONIO CARDOSO =  

Procurador de Justiça 

 

 

Índices 

Ementas – ordem alfabética  

Ementas – ordem numérica 

Índice do “CD” 

 


