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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 472 

DROGA – TRÁFICO – INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE 

AUMENTO DO ARTIGO 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06 – EXIGÊNCIA 

DE QUE O MENOR ESTIVESSE EFETIVAMENTE ENVOLVIDO NO 

COMÉRCIO ILÍCITO – INADMISSIBILIDADE.  

Para a configuração da causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 

11.343/06, basta que o agente, na execução de quaisquer dos crimes 

previstos nos artigos 33 a 37 da referida Lei, envolva ou venha atingir 

criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, 

diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e 

determinação.  
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Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente da Seção 

Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo.  

 

 

 

   MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos de Apelação Criminal nº 0000828-33.2017.8.26.0185, 

da Comarca de Estrela D Oeste, em que figura como apelante, 

WILLIAN HENRIQUE COLOMBARI FELIPE e apelado o Ministério 

Público do Estado de São Paulo, vem, respeitosamente, à presença 

de Vossa Excelência, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea 

“a”, da Constituição Federal, no art. 541 do Código de Processo 

Penal e no art. 26 da Lei nº 8.038/90, interpor RECURSO 

ESPECIAL para o Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 

pelos seguintes motivos: 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS 

 

WILLIAN HENRIQUE COLOMBARI FELIPE foi 

condenado pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Estrela D´Oeste 

como incurso no art. 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso VI (envolver 

adolescente) da Lei n. 11.340/06 a cumprir pena de 06 (seis) anos, 

09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial 
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fechado e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no seu valor 

mínimo legal (fls. 415/425). 

 

Isso porque, no dia 09 de julho de 2017, por volta de 

00h30, na Rua José Silvano Lopes, nº 242 - Centro, na cidade de 

Dolcinópolis/SP, o recorrido tinha em depósito, para fins de tráfico 

08 (oito) porções de cocaína com peso líquido de 19,23 gramas, 08 

(oito) porções de crack com peso líquido de 1,31 gramas e 01 (uma) 

porção de cannabis sativa L (maconha) com peso líquido de 15,54 

gramas, substâncias estas causadoras de dependência física e 

psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal 

ou regulamentar, além da quantia em dinheiro de R$ 968,00 

(novecentos e sessenta e oito reais) em notas diversas. Durante a 

abordagem policial o recorrido envolveu a adolescente SUZANA 

APARECIDA MARTINS ZORATI no crime de tráfico de drogas, ao 

lhe entregar 07 (sete) porções de cocaína, que foram escondidas no 

bojo de seu sutiã. 

 

Inconformado, o recorrido interpôs recurso de 

apelação buscando a absolvição por insuficiência de provas e, 

subsidiariamente, a mitigação das básicas aos pisos legais, a 

concessão do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, 

a exclusão da causa de aumento (crime envolvendo adolescente) e, 

por fim, a fixação do regime semiaberto (fls. 444/463). 

 

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se 

pelo seu desprovimento (fls. 499/514). 
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Não obstante, a Egrégia 5ª Câmara Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, por votação unânime, deu 

parcial provimento ao recurso da defesa “para, em razão do 

afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, 

da lei de Drogas, reduzir as penas do apelante a 05 (cinco) anos e 

10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 583 (quinhentos 

e oitenta e três) dias-multa, de unidade mínima, restando mantida, 

no mais, a sentença impugnada”, de conformidade com o voto do 

Relator Desembargador TRISTÃO RIBEIRO (fls. 515/521), que 

segue transcrito: 

 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 

nº 0000828-33.2017.8.26.0185, da Comarca de Estrela D´Oeste, 

em que é apelante WILLIAN HENRIQUE COLOMBARI FELIPE, é 

apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5ª 

Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento ao recurso 

para, em razão do afastamento da causa de aumento prevista 

no artigo 40, inciso VI, da lei de Drogas, reduzir as penas do 

apelante a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em 

regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, 

mailto:recursoespecial@mp.sp.gov.br
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de unidade mínima, restando mantida, no mais, a sentença 

impugnada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que 

integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores GERALDO WOHLERS (Presidente) e JUVENAL 

DUARTE. 

São Paulo, 21 de setembro de 2018. 

 

Tristão Ribeiro 

Relator 

Assinatura Eletrônica 

 

 

VOTO Nº 32.428 (RL) – Digital 

Apelação criminal nº 0000828-33.2017.8.26.0185 - Estrela 

D'Oeste 

Apelante: WILLIAN HENRIQUE COLOMBARI FELIPE 

Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 

 

 

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Crime envolvendo 

adolescente. Autoria e materialidade do delito 

comprovadas, especialmente pelos relatos ofertados 

pelos milicianos que participaram da ocorrência. 

Apreensão, na casa do réu, de expressiva quantidade 

de drogas (crack, cocaína e maconha), além de 

significativa quantia em dinheiro (cerca de mil reais). 
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Relato ofertado por testemunha (usuário), na fase 

inquisitiva, que também incrimina o recorrente, 

demonstrando, inclusive, a habitualidade deste no 

exercício da torpe mercancia. Negativas ofertadas pelo 

acusado que, além de contraditórias, não convencem. 

Condenação mantida. Penas, porém, reduzidas. 

Básicas exasperadas na fração de um sexto, por conta 

da variedade e quantidade de narcóticos apreendidos, 

o que se mantém. Incabível o reconhecimento do redutor 

previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. Acusado 

que se dedicava às atividades criminosas, não se 

tratando de traficante eventual. Excluída, porém, a 

causa de aumento do art. 40, inciso VI, do mesmo 

diploma legal, diante da ausência de prova segura do 

envolvimento da adolescente (namorada do réu) no 

tráfico. Regime fechado necessário. Apelo parcialmente 

provido para redução das penas.  

 

Vistos. 

 

Trata-se de apelação interposta por 

WILLIANHENRIQUE COLOMBARI FELIPE de sentença que o 

condenou, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso 

VI, da Lei nº 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses 

e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 680 (seiscentos 

e oitenta) dias-multa, de valor unitário mínimo, postulando a 

absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a 

mailto:recursoespecial@mp.sp.gov.br
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mitigação das básicas aos pisos legais, a concessão do redutor 

previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, a exclusão da causa 

de aumento (crime envolvendo adolescente) e, por fim, a fixação do 

regime semiaberto. 

O recurso foi regularmente processado e, nesta 

instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se 

pelo improvimento da irresignação (fls. 499/514). 

É o relatório. 

Consta da denúncia que, no dia 09 de julho de 2017, 

por volta das 0h30, na Rua José Silvano Lopes, nº 242, cidade de 

Dolcinópolis, o réu tinha em depósito, para fim de tráfico, “uma 

grande porção” de cocaína, oito porções de crack e uma de 

maconha. Descreve a exordial, ainda, que o exercício da torpe 

mercancia envolveu a menor Suzana (namorada do acusado), a 

qual ocultava, em suas vestes, sete porções de cocaína 

pertencentes ao apelante. 

O apelo comporta parcial provimento para a exclusão 

da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas, mas 

a absolvição postulada não é possível. 

A materialidade do crime contra a saúde pública está 

comprovada pelos laudos de constatação e de exame químico 

toxicológico de fls. 44/45 e 149/153, os quais atestam tratar-se de 

cocaína, crack e maconha as substâncias apreendidas, conforme 

noticia o auto de exibição e apreensão de fls. 35/37. 

E a autoria é igualmente induvidosa, pois, dos relatos 

ofertados pelos milicianos Anselmo Nogueira e Diego Correa, nas 

duas fases da persecução penal, depreende-se que, durante 

mailto:recursoespecial@mp.sp.gov.br
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diligência encetada visando à apuração da autoria do furto de um 

“ciclomotor”, receberam a informação de que tal objeto poderia 

estar na casa do réu - indivíduo que já vinha sendo apontado, por 

denúncias, como traficante de drogas -, motivo pelo qual foram até 

lá e encontraram WILLIAN, a namorada (menor Suzana) e a avó 

dele, tendo esta lhes franqueado a entrada ao imóvel. Então, 

vistoriando a casa, encontraram, no quarto do réu, maconha, crack 

e cocaína, além de quase mil reais em dinheiro. Na sequência, o 

apelante recebeu mensagem no aparelho celular de usuário (depois 

identificado como “Gerson Leone”) interessado na aquisição de 

cocaína, pelo valor de cinquenta reais. E, pouco tempo depois deste 

contato, o próprio Gerson apareceu na casa de WILLIAN, onde foi 

detido, mediante o uso de força física moderada, pois tentou 

escapar, apreendendo-se em seu poder exatos R$ 50,00. 

Finalmente, todos foram conduzidos à Delegacia, onde Suzana foi 

revistada, constatando-se que, “dentro do sutiã” dela, havia mais 

sete porções de cocaína (fls. 08, 11 e mídia digital). 

Vale destacar que o fato de a prova estar alicerçada 

especialmente nos depoimentos dos policiais que efetivaram a 

diligência não lhe retira a credibilidade, pois se trata de agentes 

públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da 

função e, por isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem 

reservas, especialmente se não se demonstrou interesse concreto 

da parte deles na falsa incriminação do acusado, como no caso em 

exame. 

A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no 

sentido de que “o depoimento de policial obedece aos mesmos 

mailto:recursoespecial@mp.sp.gov.br
mailto:recursoespecial@mp.sp.gov.br


 

 

 

 

 

9 
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

Rua Riachuelo, 115, 9º andar, sala 906, São Paulo – SP – CEP 01007-904 

        Tel: (11) 3119-9689 – Fax: (11) 3119-9677 – email: recursoespecial@mp.sp.gov.br 

 

 

 

         Rua Riachuelo, 115, 9º andar, sala 906, São Paulo – SP – CEP 01007-904 

        Tel: (11) 3119-9689 – Fax: (11) 3119-9677 – email: 

recursoespecial@mp.sp.gov.br 

 

 

princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se 

falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua 

condição funcional” (RT 752/589). 

Ressalta-se que, na Delegacia, confirmando a estória 

dos milicianos, Gerson Leone disse que é usuário de cocaína e, no 

dia dos fatos, realmente foi à casa do apelante para comprar droga, 

enfatizando, inclusive, que costumava adquirir entorpecente de 

WILLIAN “em alguns finais de semana e em datas festivas” (fls. 

16). Em juízo, é verdade, Gerson apresentou versão totalmente 

diversa, afirmando que o réu é simples usuário, e não traficante 

(mídia digital), o que, todavia, não convence, considerando as 

demais provas coligidas. 

Convém frisar que, na fase policial, a adolescente 

Suzana salientou que estava na residência de WILLIAN, seu 

namorado, quando policiais ali apareceram, questionando-os a 

respeito de um furto. De repente, recebeu um “embrulho” do 

apelante, cujo conteúdo desconhecia, mesmo porque não sabia que 

ele mantinha entorpecentes em casa, colocando-o dentro do sutiã. 

Posteriormente, submetida à revista pessoal, uma policial 

encontrou o referido “embrulho”, constatando-se que, no interior 

deste, havia droga (fls. 13). Em juízo, aparentemente nervosa, a 

menor ofertou nova versão, dizendo que, pouco antes de se dirigir 

à Delegacia, vestiu a jaqueta do apelante, pois estava com frio, 

tendo a droga sido encontrada nesta jaqueta (mídia digital). 

E o acusado, por fim, tanto na polícia quanto em juízo, 

negou o tráfico, mas, a exemplo de Gerson e de Suzana, também 

ofertou estórias contraditórias. Na delegacia, admitiu a 

mailto:recursoespecial@mp.sp.gov.br
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propriedade de todos os narcóticos apreendidos, inclusive os 

encontrados com a menor, afirmando, todavia, que estes seriam 

destinados ao seu consumo (fls. 18). Em juízo, salientou que, no 

dia dos fatos, possuía apenas sete porções de cocaína, que 

guardava “dentro de uma blusa” e pretendia consumir, pois é 

viciado (mídia digital).  

A negativa ofertada pelo réu, porém, não convence. As 

circunstâncias da abordagem, sobretudo a diversidade e 

quantidade de drogas apreendidas na casa dele e, inclusive, em 

poder da adolescente, além da expressiva quantia em dinheiro 

localizada no imóvel (quase mil reais), evidenciam que exercia o 

comércio clandestino, conforme, aliás, suspeitavam os milicianos, 

pois já haviam recebido várias denúncias nesse sentido. E o 

exercício da torpe mercancia também restou confirmado pela 

mensagem encaminhada ao apelante pelo usuário Gerson, o qual, 

na Delegacia, disse ter por hábito adquirir drogas do acusado “em 

alguns finais de semana e em datas festivas” (fls. 16). 

Afasta-se, por tais razões, o pleito absolutório, mas as 

penas comportam modificação, como se verá. 

As básicas foram acrescidas na fração de um sexto, 

em razão da variedade e quantidade de drogas apreendidas (19,2 

gramas de cocaína, 1,3 gramas de crack e 15,54 gramas de 

maconha), alcançando, assim, cinco anos e dez meses de reclusão 

e quinhentos e oitenta e três dias-multa, o que se manteve na 

segunda etapa do sistema trifásico, à mingua de circunstâncias 

modificadoras. 
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Na última fase, em razão da causa de aumento 

prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (crime 

envolvendo adolescente), as sanções foram novamente elevadas em 

um sexto, o que, todavia, deve ser afastado, pois, embora Suzana 

tenha escondido o “embrulho” contendo droga em suas vestes, a 

pedido de WILLIAN, o fez, apenas, casualmente, visando a impedir 

a prisão do namorado, não havendo nos autos elementos 

suficientes a indicar que a menor estivesse efetivamente envolvida 

no comércio espúrio. Mais adequado, portanto, a exclusão da 

causa de aumento, motivo pelo qual os castigos restam 

concretizados nos patamares estabelecidos na fase inicial, ou seja, 

cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três 

dias-multa, de valor unitário mínimo. 

O redutor previsto no artigo 33, § 4º, da lei específica, 

foi corretamente afastado na sentença, pois é certo que o apelante 

vinha exercendo o tráfico com habitualidade, não se tratando de 

criminoso ocasional, ao qual o benefício em tela é destinado. Aliás, 

como bem justificou o MMº. Juiz de Direito, “os policiais narraram 

que o réu se dedicava ao tráfico ilícito de entorpecentes de forma 

reiterada, havendo diversas denúncias feitas em seu desfavor. 

Gerson leite, na fase inquisitiva, afirmou que conhece o réu Willian 

há 03 (três) anos, e 'teve uma época em que ele parou de vender 

drogas, não sabendo o motivo, tendo ele retomado as atividades 

recentemente'. Tal relato denota dedicação às atividades 

criminosas” (fls. 423). 

Finalmente, o regime prisional foi fixado pela sentença 

para o inicial fechado, de acordo com a Lei nº 11.464/07, e é 
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imodificável, sendo o mais adequado à hipótese em foco para a 

reprovação e prevenção do delito, equiparado a hediondo, 

notadamente ante a natureza de duas das drogas apreendidas 

(crack e cocaína), extremamente nocivas à saúde pública. 

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso 

para, em razão do afastamento da causa de aumento prevista no 

artigo40, inciso VI, da lei de Drogas, reduzir as penas do apelante 

a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, 

e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, de unidade mínima, 

restando mantida, no mais, a sentença impugnada. 

 

TRISTÃO RIBEIRO 

Relator 

(assinado eletronicamente) 

 

 

 

  Assim decidindo a Douta Turma Julgadora negou 

vigência ao inc. VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06, autorizando 

a interposição deste recursal, nos termos do art. 105, inc. III, alínea 

“a”, da Constituição Federal, com base na seguinte tese: 

 

- DROGA – TRÁFICO - INCIDÊNCIA DA CAUSA 

ESPECIAL DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO VI, 

DA LEI Nº 11.343/06 – EXIGÊNCIA DE QUE A 

MENOR ADOLESCENTE ESTIVESSE 
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EFETIVAMENTE ENVOLVIDA NO COMÉRCIO 

ESPÚRIO – INADMISSIBILIDADE. 

- Para a configuração da referida causa de 

aumento basta que o agente, na execução de 

quaisquer dos crimes previstos nos artigos 33 a 37 

da Lei nº 11.343/06, envolva ou venha a atingir 

criança ou adolescente ou a quem tenha, por 

qualquer motivo, diminuída ou suprimida a 

capacidade de entendimento e determinação. 

 

 2. NEGATIVA DE VIGÊNCIA À LEI FEDERAL – Artigo 40, 

inc. VI, da Lei nº 11.343/06. 

 

Segundo o saudoso Ministro ALIOMAR BALEEIRO, 

“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). 

 

Também o Colendo Superior Tribunal de Justiça 

decidiu que “(...) equivale negar vigência o fato de o julgador negar 

aplicação a dispositivo específico, único aplicável à hipótese, quer 

ignorando-o, quer aplicando outro inadequado” (REsp nº 63.816-SP, 

DJ de 19/06/1995, RTJ 51/126). 

 

 Dispõe o artigo 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06: 
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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. 

 

 O dispositivo em análise objetiva punir mais 

severamente o agente que, na execução de quaisquer dos crimes 

previstos nos artigos 33 a 37 da Lei de Drogas, vise envolver ou 

atingir crianças e adolescentes ou a quem tenha, por qualquer 

motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e 

determinação. 

 

 Evidente que para a incidência dessa causa de 

aumento de pena não é necessário que a criança ou adolescente 

esteja “efetivamente envolvida no comércio espúrio”, como 

exigido pelo acórdão impugnado. 

 

 Basta que a adolescente, como no caso dos autos, 

tenha “escondido o embrulho contendo droga em suas vestes, 

a pedido de WILLIAN” (como expressamente informado no 

acórdão), para que se tenha por configurado a referida causa de 

aumento de pena. 
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 As crianças e os adolescentes exigem uma proteção 

maior, uma vez que sua personalidade ainda não está formada e 

muitas vezes estão em situação de risco ou de insuficiente 

assistência de seus responsáveis e expostos ao fácil alcance da 

manipulação criminal, como adverte Waldyr de Abreu1. 

 

 Estabelece o art. 227 da Constituição Federal que “é 

dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, 

à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 

à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 

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

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão”. 

 

 E seguindo a orientação constitucional, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) dispõe no caput do art. 

4º: “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 

poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 

dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”. 

 

 Assim, crianças e adolescente gozam de absoluta 

prioridade na efetivação de seus direitos referentes à vida e à 

                                                           
1 Cf. A Corrupção Penal Infanto-Juvenil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 1ª Ed., 1995, p. 47. 
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saúde, não se podendo exigir prova de que a adolescente esteja 

envolvida com o comércio de drogas, para se ter por configurada a 

causa de aumento esculpida no art. 40, inc. VI, da Lei nº 

11.343/06. Mesmo porque, o dispositivo em análise se contenta 

com o fato de o agente simplesmente envolver criança ou 

adolescente no tráfico de drogas, como ocorreu no caso dos 

autos, em que o recorrido entregou parte da droga apreendida para 

que a adolescente viesse a escondê-la em seu corpo. 

 

 O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no 

julgamento do HABEAS CORPUS Nº 174.005 - DF (Relator Ministro 

NEFI CORDEIRO, DJe de 19/05/2015) entendeu que “a majorante, 

prevista no art. 40, inc. VI, da Lei n. 11.343/2006, deve ser aplicada 

nas hipóteses em que o crime de tráfico de drogas envolver ou visar 

a atingir criança ou adolescente, sendo desnecessária a 

demonstração de que o menor não tinha envolvimento 

anterior com o tráfico ou de que adulto tenha corrompido o 

menor a cometer o crime, circunstâncias que ensejam a 

imputação pelo crime previsto no art. 244-B do ECA”. (Negritamos) 

 

 Esse entendimento segue a orientação contida no 

Tema 221-STJ, onde no julgamento do RESP 1.127.954-DF – 

Recurso Especial Representativo de Controvérsia – se entendeu 

que o crime de Corrupção de Menores é FORMAL, não se exigindo 

prova da efetiva corrupção do inimputável, verbis: 
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RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. 

PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO INIMPUTÁVEL. 

DESNECESSIDADE. DELITO FORMAL. PRESCRIÇÃO 

DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA DE OFÍCIO, 

NOS TERMOS DO ARTIGO 61 DO CPP. 

1. Para a configuração do crime de corrupção de 

menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, não se faz necessária a prova da 

efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de 

delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma 

visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável 

induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor 

na esfera criminal. 

2. Recurso especial provido para firmar o entendimento 

no sentido de que, para a configuração do crime de 

corrupção de menores (art. 244-B do ECA), não se 

faz necessária a prova da efetiva corrupção do 

menor, uma vez que se trata de delito formal; e, 

com fundamento no artigo 61 do CPP, declarar extinta 

a punibilidade dos recorridos Célio Adriano de Oliveira 

e Anderson Luiz de Oliveira Rocha, tão somente no que 

concerne à pena aplicada ao crime de corrupção de 

menores (STJ, REsp 1127954-DF, Relator Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, 

julgado em 14/12/2011, DJe 01/02/2012). 

(Negritamos) 
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 Ora, se o crime de corrupção de menores é formal e 

não se exige prova de que o agente foi o responsável pela corrupção 

do adolescente, da mesma forma para a configuração da causa de 

aumento de pena esculpida no inc. VI do art. 40 da Lei nº 

11.343/06 – que não deixa de ser uma forma de corrupção de 

menores – não se pode exigir prova de que a criança ou o 

adolescente, que foi envolvido no crime de tráfico de drogas, faça 

parte do referido comércio espúrio. 

 

 Importante observar que a prova do “efetivo 

envolvimento no comércio espúrio” não se exige nem mesmo do 

TRAFICANTE DE DROGAS, contentando-se o legislador com o fato 

de este “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, 

adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, 

transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, 

entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, 

sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou 

regulamentar”, nos termos do caput do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 

 

 Assim, evidente que deve incidir, no caso concreto, a 

causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06, 

pois o recorrido envolveu a adolescente SUZANA APARECIDA 

MARTINS ZORATI no tráfico de drogas, haja vista que esta 

escondeu “o embrulho contendo droga em suas vestes, a pedido 

de WILLIAN”, conforme expressamente constou do v. acórdão 

impugnado. 
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 Daí porque o v. acórdão impugnado negou vigência ao 

art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06.  

 

 

3 – PEDIDO DE REFORMA. 

 

 

Ante todo o exposto, demonstrado, 

fundamentadamente, a contrariedade à lei federal, 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, restabelecendo-

se a respeitável sentença do juízo da 1ª Vara da Comarca de Estrela 

D´Oeste (fls. 415/425), que condenou WILLIAN HENRIQUE 

COLOMBARI FELIPE, como incurso no art. 33, caput, c.c. o artigo 

40, inciso VI (envolver adolescente) da Lei n. 11.340/06 a cumprir 

pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão, no regime inicial fechado e 680 (seiscentos e oitenta) dias-

multa, no seu valor mínimo legal. 

 

São Paulo, 10 de outubro de 2018. 

 

Gilberto Nonaka 
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144º Procurador de Justiça Criminal de São Paulo 
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