
       

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
HABEAS CORPUS (Processo nº. 2013485-54.2014.815.0000) 
RELATOR  :Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
IMPETRANTE : José Guedes Dias e outros
IMPETRADO   :Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Guarabira
PACIENTE       :José Lindemberg Alves de Oliveira

ECA. Habeas  Corpus.  Regressão  de  medida 
socioeducativa.  Cerceamento  de  defesa  e  violação  ao 
devido  processo  penal.  Não  ocorrência. Medida  de 
internação.  Aplicação  fundamentada.  Constrangimento 
ilegal não configurado. Denegação da ordem.

- Não há ocorrência de qualquer constrangimento ilegal na  
aplicação  da  medida  de  internação  quando  existente  
qualquer das hipóteses dos incisos do art. 122 do ECA.

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS estes  autos,  em que 
são partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 
da Paraíba, à unanimidade, em denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos 
do voto do Relator e em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado 
por  José  Guedes  Dias  e  outros  em  favor  de  José  Lindemberg  Alves  de 
Oliveira.

Alega  que  o  paciente  foi  apreendido,  no  dia  06/02/2011, 
portando  1,14g  de  maconha  e,  feita  a  representação  ministerial  pela  suposta 
prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, o magistrado a recebeu 
e determinou a designação de audiência de apresentação.

Afirma que a intimação do paciente não foi  efetivada, razão 



pela qual ela foi realizada com o outro adolescente e, na oportunidade, os policiais 
foram unânimes em afirmar que não tinham conhecimento que o paciente vendia 
drogas e nem era conhecido da polícia.

Assevera que, quando o paciente foi  ouvido, este confessou 
que estava com a droga e que era o proprietário da mesma, tendo o Juiz dado a 
oportunidade ao defensor para apresentação da defesa, o que não foi feito.

Sustenta que, mesmo de forma contrária às provas colhidas 
nos autos, o magistrado acolheu a pretensão ministerial e determinou a medida de 
prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 4 (quatro) meses, por 8 (oito) 
horas semanais.

Narra  que,  iniciado  o  cumprimento  da  medida,  o  paciente 
comunicou ao Defensor Público que estava sendo ofendido pelos policiais, e por 
esta  razão  tinha  deixado  de  comparecer,  o  que foi  comunicado  ao  Juízo  mas 
nenhuma providência foi tomada.

Esclarece que, foi aberto novo procedimento e, sem a oitiva do 
paciente, o Juízo regrediu a medida mais branda para a mais gravosa, ou seja, 
determinou  seu  internamento  por  3  (três)  anos,  em afronta  aos  comandos  do 
devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Afirma,  em  síntese,  que  o  paciente  vem  sofrendo 
constrangimento ilegal em decorrência dos motivos a seguir:

1) ausência de defesa técnica inicial;
2) ausência dos pais do adolescente nas audiências;
3) ausência de curador especial para acompanhar o menor nas audiências;
4) ausência do laudo definitivo da droga;
5) ocorrência da prescrição;
6) cerceamento do direito de defesa e violação ao devido processo legal

Pugna, ao final, pelo deferimento da liminar e, no mérito, pela 
concessão da ordem.

Junta documentos (fs. 17/132).

Informações da dita autoridade coatora (f. 140/141).

Liminar indeferida (f.s. 143/144).

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pela  denegação  da 
ordem. (fs. 146/148).

É o relatório.



-  VOTO  –   Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior 
(Relator).

A ordem deve ser denegada.

Quanto  ao  cerceamento  de  defesa  e  violação  ao  devido 
processo penal invocados, não assiste razão ao impetrante.

Verifica-se  das  informações  prestadas  pela  instância 
monocrática  (fs.  140/141),  que  “o  procedimento  especial,  ao  contrário  do  que 
querem levar a crer os nóbeis advogados do paciente, foi regularmente instruído 
com  a  observância  dos  princípios  constitucionais  da  ampla  defesa  e  do 
contraditório,  tendo  o  mesmo  sido  acompanhado,  durante  a  audiência  de 
apresentação  e  de  instrução  e  julgamento,  por  seu  responsável,  e  nomeado 
defensor  público  para  patrocinar  a  sua  defesa,  sendo  concedido  prazo  para 
apresentação de defesa escrita”.

No que tange à regressão na medida socioeducativa imposta 
ao  paciente,  vê-se  que  não  há  qualquer  ilegalidade  a  ser  sanada,  conforme 
esclarece  a  autoridade  apontada  como  coatora  (f.  141):  “o  descumprimento 
reiterado da medida socioeducativa imposta, bem como, pelo fato do cometimento 
de outros delitos pelo infrator, ora paciente, inclusive, quando já maior de idade e 
de natureza mais grave, foi proferida decisão regredindo a medida anteriormente 
imposta para internação.”

Portanto, tendo em vista que a decisão que regrediu a medida 
socioeducativa  imposta  ao  paciente  foi  devidamente  baseada  no  art.  122,  do 
Estatuto da Criança e do Adolescente1,  não há o que se falar,  neste momento 
processual, em constrangimento ilegal a ser sanado por meio da presente ordem.

Ante o exposto, denego a ordem.

É o voto2.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
João  Benedito  da  Silva, Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Sílvio Ramalho Júnior, relator,  Carlos 
Martins Beltrão Filho e Joás de Brito Pereira Filho.

1Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:

I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;

II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;

III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.

§ 1o  O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser superior a 3 (três)  
meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal.

§ 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada. 
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Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Álaro Cristino 
Pinto Gadelha Campos, Procurador 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, 29 de  
janeiro de 2015.

 Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                             Relator


