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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  INFRACIONAL N°  0004104-10.2014.815.0371  –  7ª  Vara  da
Comarca de Sousa/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: J. H. de L. L
ADVOGADO: Claúdio César Gadelha Rodrigues (OAB/SP 10.144)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO
AO  CRIME  DE  HOMICÍDIO  QUALIFICADO
DESCRITO  NO  ART.  121,  §  2º,  INCISOS  II  DO
CÓDIGO  PENAL.  PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINAR  DE
ILEGALIDADE DA INTERNAÇÃO. EXCESSO DE
PRAZO.  SENTENÇA.  APLICAÇÃO DE MEDIDA
SÓCIO-EDUCATIVA  DE  INTERNAÇÃO.
PRELIMINAR  SUPERADA.  RECEBIMENTO  DA
APELAÇÃO  EM  AMBOS  OS  EFEITOS.
POSSIBILIDADE.  ABSOLVIÇÃO.  LEGÍTIMA
DEFESA. INACOLHIMENTO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
APLICAÇÃO  DE  MEDIDA  SÓCIO-EDUCATIVA
DE INTERNAÇÃO EM QUANTUM ADEQUADO
AO  ATO  INFRACIONAL.  IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.  Revela-se  perfeitamente  possível  a  concessão  de
efeito meramente devolutivo à apelação, nos casos em
que o menor tenha permanecido, durante a instrução,
internado  provisoriamente,  em  razão  do
preenchimento  dos  requisitos  para  a  aplicação  da
medida antecipada.

2.  Havendo  nexo  de  causalidade  e  comprovada  a
autoria e materialidade do ato infracional, não há que
se falar em absolvição por legítima defesa, sobretudo
quando  as  provas  dos  autos  não  induzem  a  tal
ocorrência.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
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acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, a unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no mérito, negar
provimento ao recurso. Oficie-se.

Relatório

Trata-se de procedimento especial instaurado pelo membro do
Parquet  perante  a  7ª  Vara  da  Comarca  de  Sousa/PB,  o  qual  ofereceu
representação contra o adolescente J. H. de L. L, com 17 anos de idade na época,
pela prática de ato infracional equivalente ao homicídio qualificado, praticado
juntamente com seu comparsa, Higor Ally Soares Santana (art. 121, § 2º, incisos
II, c/c o art. 29, do Código Penal) às fls. 2-4.

Narra a Representação, que no 24 de setembro de 2014, por
volta das 16h30min, na Rua das Castanholas, na Comarca de Sousa/PB, policiais
militares foram acionados pelo COPOM, com a informação de que haveria um
tiroteio na rua citada, e ao chegarem no local, os milicianos já encontraram a
vítima Chrisohonio Marques de Oliveira sem vida.

Consta dos autos que os policiais, com a informação de que os
autores do delito eram dois homens, que estavam em uma moto preta, saíram em
diligências, e ao passarem pelo Residencial Lagoa dos Patos, se deparam com
dois indivíduos em uma motocicleta, que ao avistarem a polícia empreenderam
fuga.  Os  milicianos  saíram em perseguição aos  mesmos,  e  mais  a  frente,  os
ocupantes da moto caíram, e conseguiram prender Higor Ally Soares Santana,
tendo  o  menor  logrado  êxito  em  se  esquivar  da  polícia.  Posteriormente  foi
encontrado e apreendido o representado, nas proximidades do sítio Diamante.

Decisão de Internação Provisória às fls. 83-85.

Concluída a instrução criminal, o MM. Juiz de Direito aplicou
ao  representado,  pela  prática  do  ato  infracional  análogo  ao  crime  homicídio
qualificado (art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 29, do Código Penal), a medida
sócio-educativa da internação, sendo tal medida reavaliada a cada 6 (seis) meses
(art. 121, e ss, do ECA) (fls. 135-140).

Não se conformando com o  decisum, o representado apelou,
pugnando,  em  preliminar,  pela  liberação  do  apelante,  por  ilegalidade  da
internação, e no mérito, pela absolvição ante a tese de legítima defesa putativa, e
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subsidiariamente  requereu  a  exclusão  da  qualificadora  do  motivo  fútil,  por
existência de rixa entre a vítima e o representado (fls. 144-149).

Ofertadas  as  contrarrazões  pela  Promotoria  de  Justiça,
aduzindo pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (fls.  166-
171).

Nesta  Instância,  a  douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  em
parecer, opinou pelo improvimento do recurso (fls. 176-180).

É o relatório.

VOTO

1. Preliminar de ilegalidade da internação

O representado  apelou,  pugnando,  preliminarmente,  pela
liberação do representado, por ilegalidade da medida de internação, em razão da
sentença ter sido prolatada somente 46 (quarenta e seis) dias após a internação
provisória.

A  sentença  que  julgou  procedente  a  representação  e
imputou  ao  adolescente  a  prática  do  ato  infracional  análogo  ao  crime  de
homicídio  qualificado,  aplicou-lhe  medida  de  internação,  com  o  imediato
cumprimento  da  mesma,  superado,  portanto,  excesso  de  prazo  da  medida
provisória,  uma  vez  que  o  mesmo,  se  encontra  atualmente  internado
definitivamente em decorrência da sentença.

Quanto  ao  recebimento  da  apelação  nos  dois  efeitos,  a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que,
com a revogação do art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente pela Lei n.
12.010/2009, adotou-se a regra do art. 520 do Código de Processo Civil, segundo
a qual o recurso de apelação deverá ser recebido no seu duplo efeito. 

Contudo,  o  art.  520 do Código de  Processo  Civil  prevê
exceção  a  referida  regra,  notadamente  nos  casos  de  interposição  de  recurso
contra sentença que confirmar a antecipação dos efeitos da tutela  –  art.  520,
inciso  VII,  do  Código  de  Processo  Civil.  O  artigo  108,  parágrafo  único,  do
Estatuto da Criança e do Adolescente, ao prever a possibilidade de decretação de
internação  provisória,  apresenta-se  como  uma  tutela  antecipada  em  relação
àquela que se espera ser prestada ao fim do procedimento de apuração do ato
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infracional. Conclui-se, portanto, ser possível a concessão de efeito meramente
devolutivo à apelação, nos casos em que o menor tenha permanecido, durante a
instrução, internado provisoriamente, em razão do preenchimento dos requisitos
para a aplicação da medida antecipada. Vejamos:

“HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA
VIA ELEITA.  ESTATUTO  DA CRIANÇA E
DO  ADOLESCENTE.  ATO  INFRACIONAL
EQUIPARADO  AO  DELITO  DE  AMEAÇA.
MEDIDA  SOCIOEDUCATIVA  DE
INTERNAÇÃO IMPOSTA EM RAZÃO DAS
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE ATO
INFRACIONAL.  FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. ART. 122, II, DO ECA. AUSÊNCIA
DE  PREVISÃO  LEGAL  DE  NÚMERO
MÍNIMO  DE  ATOS  INFRACIONAIS
ANTERIORES.  PRECEDENTES  DESTA
CORTE  E  DO  STF.  DIREITO  DE  APELAR
EM  LIBERDADE.  ART.  520,  VII,  DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 108,
PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  ESTATUTO  DA
CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE.
EXCEÇÃO  DO  DUPLO  EFEITO  DA
APELAÇÃO.  ADOLESCENTE  QUE
PERMANECEU  INTERNADO
PROVISORIAMENTE.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO
EVIDENCIADO.  HABEAS  CORPUS  NÃO
CONHECIDO. [...] A jurisprudência desta corte
pacificou  o  entendimento  de  que,  com  a
revogação do art. 198 do Estatuto da Criança e
do Adolescente pela Lei n. 12.010/2009, adotou-
se  a  regra  do  art.  520 do código de  processo
civil,  segundo  a  qual  o  recurso  de  apelação
deverá ser recebido no seu duplo efeito. Diante
disso, já não se admite a execução provisória de
sentença  que  impõe  medida  socioeducativa.
Precedentes. Entretanto, o art. 520 do código de
processo civil prevê exceção ao duplo efeito da
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apelação, notadamente nos casos de interposição
do  apelo  contra  sentença  que  confirmar  a
antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do
inciso VII  do referido  dispositivo.  O art.  108,
parágrafo  único,  do  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente,  ao  indicar  a  possibilidade  de
decretação de internação provisória,  apresenta-
se como uma tutela antecipada, de forma que é
possível  a  concessão  de  efeito  meramente
devolutivo  à  apelação,  nos  casos  como o  dos
autos, em que o menor permaneceu, durante a
instrução,  internado provisoriamente, em razão
do  preenchimento  dos  requisitos  para  a
aplicação da medida antecipada. Habeas corpus
não  conhecido.”  (STJ;  HC  351.851;  Proc.
2016/0073350-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 01/06/2016)

“HABEAS  CORPUS.  SUBSTITUIÇÃO  AO
RECURSO  ESPECIAL.  IMPOSSIBILIDADE.
ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO
ADOLESCENTE.  ATO  INFRACIONAL
EQUIPARADO  AO  DELITO  DE  ROUBO
DUPLAMENTE  QUALIFICADO  POR
CONCURSO  DE  AGENTES  E  USO  DE
ARMA.  MEDIDA  SOCIOEDUCATIVA  DE
INTERNAÇÃO.  CRIME  COMETIDO  COM
VIOLÊNCIA  E  GRAVE  AMEAÇA.
PREVISÃO  NO  ART.  122,  I,  DO  ECA.
DIREITO  DE  APELAR  EM  LIBERDADE.
ART. 520, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL E ART. 108, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO
ADOLESCENTE.  EXCEÇÃO  AO  DUPLO
EFEITO  DA  APELAÇÃO.  ADOLESCENTE
QUE  PERMANECEU  INTERNADO
PROVISORIAMENTE.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO
EVIDENCIADO.  HABEAS  CORPUS  NÃO
CONHECIDO.  O  Supremo  Tribunal  Federal,
por sua primeira turma, e a terceira seção deste
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Superior Tribunal de justiça, diante da utilização
crescente  e  sucessiva  do  habeas  corpus,
passaram  a  restringir  a  sua  admissibilidade
quando o ato ilegal for passível de impugnação
pela  via  recursal  própria,  sem  olvidar  a
possibilidade de concessão da ordem, de ofício,
nos casos de flagrante ilegalidade. Dispõe o art.
122 do estatuto da criança e adolescente que a
aplicação  de  medida  socioeducativa  de
internação  é  possível  nas  seguintes  hipóteses:
em razão da prática de ato infracional praticado
mediante  grave  ameaça  ou  violência  contra  a
pessoa,  pela  reiteração  no  cometimento  de
outras infrações graves ou pelo descumprimento
reiterado  e  injustificado  de  medida
anteriormente imposta. No caso dos autos, não
se verifica o alegado constrangimento ilegal ao
paciente, pois cabível a aplicação de medida de
internação,  em  razão  da  prática  de  ato
infracional  grave,  cometido  mediante  grave
ameaça e violência contra a pessoa, equiparado
ao delito de roubo duplamente circunstanciado
pelo  concurso  de  pessoas  e  uso  de  arma.  A
jurisprudência  desta  corte  pacificou  o
entendimento de que, com a revogação do art.
198  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente
pela  Lei  n.  12.010/2009,  adotou-se  a regra do
art. 520 do código de processo civil, segundo a
qual o recurso de apelação deverá ser recebido
no  seu  duplo  efeito.  Diante  disso,  já  não  se
admite  a  execução provisória  de  sentença  que
impõe  medida  socioeducativa.  Precedentes.
Entretanto,  o  art.  520  do  código  de  processo
civil prevê exceção ao duplo efeito da apelação,
notadamente nos casos de interposição do apelo
contra sentença que confirmar a antecipação dos
efeitos  da  tutela,  nos  termos do inciso VII  do
referido dispositivo. O art. 108, parágrafo único,
do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  ao
indicar  a  possibilidade  de  decretação  de
internação  provisória,  apresenta-se  como  uma
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tutela  antecipada,  de  forma  que  é  possível  a
concessão  de  efeito  meramente  devolutivo  à
apelação, nos casos como o dos autos, em que o
menor  permaneceu,  durante  a  instrução,
internado  provisoriamente,  em  razão  do
preenchimento  dos  requisitos  para  a  aplicação
da  medida  antecipada.  Habeas  corpus  não
conhecido.”  (STJ;  HC  338.475;  Proc.
2015/0256951-0; SP; Quinta Turma; Rel.  Min.
Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 31/05/2016).

O  recebimento  do  recurso  apenas  com  efeito  devolutivo
encontra-se  devidamente  justificado,  uma  vez  que  o  recorrente  foi  internado
durante  a  instrução  processual,  e  ao  final,  restou  julgada  procedente  a
representação  em  desfavor  do  mesmo,  ou  seja,  autorizando  o  imediato
cumprimento da medida de internação. 

2. Mérito

A defesa do representado, no mérito, requereu sua absolvição,
por ter o mesmo agido em legítima defesa putativa, consoante os artigos 20 e 21
do  Estatuto  Pátrio  Repressivo.  Alternativamente,  pleiteou  a  exclusão  da
qualificadora  do  motivo  fútil,  uma  vez  que  existia  rixa  entre  a  vítima  e  o
apelante, inclusive este já havia sido ameaçado pela vítima, como se observa no
depoimento da própria mãe desta.

O  caso  em  comento  é  de  fácil  deslinde,  não  comportando
maiores delongas em razão da sentença objurgada ter exaurido, a contento, os
aspectos  fáticos  e  probatórios  discorridos  nos  autos,  de  forma  convincente,
deixando claro que o jovem J. H. de L. L, juntamente com seu comparsa, Higor
Ally, cometeu o ato infracional descrito na representação.

Segundo emerge do álbum processual, na Comarca de Sousa,
por  volta  das  16h30min,  a  vítima,  Chrisohonio  Marques  de  Oliveira,  se
encontrava na Rua das Castonholas, quando foi surpreendido por duas pessoas
que desferiram-lhe vários disparos, atingindo-o fatalmente.

Narra a peça acusatória que o ato infracional foi motivado por
uma  briga  do  representado  com a  vítima,  durante  um  comício,  denominado
“André folia”.
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A materialidade delitiva restou evidenciada, notadamente com
a  produção  dos  seguintes  documentos,  os  quais  foram  regularmente
judicializados:  Auto  de  Apreensão  de  Menor  (fls.  10-14);  Laudo  de  Exame
Cadavérico  (fls.  67-69),  e  pelas  declarações  colhidas  ao  longo  da  instrução
criminal.

Analisando detidamente  os  autos,  percebe-se  que,  apesar  da
defesa do menor infrator alegar ter agido em legítima defesa putativa própria e
de terceiro, as provas colacionadas divergem das alegações recursais. 

Perante a autoridade policial, o adolescente alegou que estava
em companhia de Higor Ally, no momento em que ocorreu o fato, e assumiu ter
sido o autor do disparo contra a vítima, porque no comício denominado André
Folia a vítima tentou lhe matar (fls. 12).

Em juízo, por sua vez, o menor infrator disse que quem atirou
na vítima foi Higor Ally. Contou que pilotava a moto, e Higor pediu para parar a
moto, e atirou contra a vítima, contudo, desconhecia a intenção do mesmo. Disse
ainda  que  assumiu  a  autoria  dos  disparos  para  tentar  “livrar”  Higor,  e,
posteriormente, soube que este cometeu o crime porque a vítima havia tentado
matar  seu  irmão.  Indagado  pelo  Representante  do  Ministério  Público  o
representado relatou que estava com o irmão de Higor quando a vítima apontou
uma faca para os dois, tendo os mesmos corrido, sem saber ao certo se a vítima
queria matar o irmão de Higor ou se queria matar o mesmo (Mídia às fls. 102). 

A  genitora  do  adolescente,  perante  a  autoridade  judicial,
relatou que seu filho, ora representado, foi ameaçado pela vítima, mas não sabia
por qual motivo (Mídia às fls. 102).

O  acusado  Higor  Ally  Soares  Santana,  quando  ouvido  em
juízo,  contou  que  a  vítima  havia  tentado  matar  seu  irmão  e  o  menor,  ora
representado. Relatou que tomaram conhecimento de que a vítima dizia que ia
matá-los, até que um dia o menor o chamou, e resolveram matar Chrisohonio,
mas quem efetuou os disparos foi o representado (fls. 124).

O  policial  militar,  Genildo  Gomes  de  Andrade,  responsável
pela prisão de Higor Ally relatou, perante a autoridade judicial, que, quando da
prisão do citado acusado, o mesmo assumiu a autoria dos disparos que vitimou
Chrishonio, e era quem estava com a arma e munições apreendidas (Mídia às fls.
124).
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Ao analisar, minuciosamente, as provas dos autos, nota-se que
o representado imputa a autoria do fato ao acusado Higor Ally, e este, por sua
vez, acusa-o de ser o autor dos disparos. 

Não obstante a defesa do apelante haver levantado a tese de
legítima defesa putativa, é certo que o acervo probatório produzido labora em
sentido  diverso  e  indica,  com  firmeza,  a  efetiva  co-autoria  do  menor  na
consecução da empreitada delitiva.

Os autores do delito são uníssonos em afirmar que a vítima
havia ameaçado o menor, ora representado, e o irmão de Higor Ally, contudo, no
dia do fato inexiste notícia de briga, ou qualquer atitude da vítima, contra os
mesmos.

O  Código  Penal  Brasileiro,  em  seu  art.  25,  entende  por
legítima defesa, quando alguém, “usando moderadamente dos meios necessários,
repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

Para  repelir  injusta  agressão,  o  agredido deve  fazer  uso,  de
forma  moderada,  do  meio  necessário  que  servirá  a  sua  defesa.  Deve  ser
entendido como necessário, a forma menos lesiva de que dispõe o agredido no
momento da agressão e que seja suficiente para repeli-la, sem deixar de observar
que deve ser utilizado de forma moderada, e não excessiva, como é o caso dos
autos.

Demonstraram,  de  forma harmônica,  as  provas  dos  autos,  a
existência de nexo de causalidade entre a conduta do menor, e de Higor Ally
Soares Santana, e o resultado por eles produzidos, com a clara intenção de matar
e, não, de se defenderem.

Por  conseguinte,  inexiste  qualquer  elemento  probante  nesse
sentido, ainda mais porque tal instituto somente incide na ocorrência de um caso
concreto, em que o acusado, aqui, menor infrator, comprove que se tornou vítima
diante  de  uma  agressão  injusta,  atual  ou  iminente,  o  que,  na  verdade,  não
aconteceu nos autos.

Assim sendo, não há que se falar em absolvição.

Sobre o tema, a jurisprudência:

“APELAÇÃO.  VARA  DA  INFÂNCIA  E  DA
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JUVENTUDE. ATO ANÁLOGO AO CRIME DE
HOMICÍDIO.  PRELIMINAR.  CERCEAMENTO
DE  DEFESA.  INDEFERIMENTO  DE
PRODUÇÃO  DE  PROVA.  REJEIÇÃO.
NEGATIVA  DE  AUTORIA.
RECONHECIMENTOS  SEGUROS.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  IMPOSIÇÃO  DE
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS  BRANDA.
ADVERTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há
de  se  falar  em cerceamento  de  defesa  quando se
verifica  que  a  diligência  indeferida  não  teria
utilidade  para  a  elucidação  do  fato  criminoso.  2.
Comprovada  a  autoria  dos  fatos,  sobretudo  pelos
reconhecimentos seguros das testemunhas, mantém-
se  a  r.  sentença  que  julgou  procedente  a
representação, atribuindo ao representado a prática
de  ato infracional  análogo ao  crime tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal. 3.
Ainternação se mostra adequada ao adolescente que
vem reiteradamente praticando condutas graves, ao
qual  foram  aplicadas  outras  medidas
socioeducativas mais brandas que não alcançaram
os fins ressocializadores almejados pela Lei.  4.  O
contexto familiar e  social do adolescente aliado à
gravidade do ato infracional evidencia a adequação
da medida de internação.  5.  Recurso conhecido e
não provido.” (TJDF; Rec 2014.01.3.000885-3; Ac.
802.586;  Rel.  Des.  Cesar  Laboissiere  Loyola;
DJDFTE 16/07/2014)

“APELAÇÃO.  ATO  INFRACIONAL
EQUIPARADO  AO  CRIME  DE  HOMICÍDIO
QUALIFICADO DESCRITO NO ART. 121, § 2º,
INCISO  II  DO  CP.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  INDUVIDOSAS.
PROCEDÊNCIA. SENTENÇA. APLICAÇÃO DE
MEDIDA  SÓCIO-EDUCATIVA  DE
INTERNAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO.  FRAGILIDADE  PROBATÓRIA.
IN  DUBIO  PRO  RÉU.  IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE
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COMPROVADAS.  ATO  INFRACIONAL
PRATICADO  MEDIANTE  VIOLÊNCIA  E
GRAVE AMEAÇA À PESSOA. APLICAÇÃO DE
MEDIDA ADEQUADA. DESPROVIMENTO DO
RECURSO. 1. Cuidando-se de comprovada autoria
e  materialidade  de  atos  infracionais  análogos  aos
crimes de homicídio qualificado por motivo fútil,
resta  imperiosa  a  imposição  de  medida
socioeducativa  de  internação,  uma  vez  que,  foi
cometido  mediante  violência  e  grave  ameaça  à
pessoa, a teor do disposto no art. 122, inciso I, do
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 2. A
negativa de autoria destituída de evidências outras
capazes de ratificá-las não tem o condão de macular
o  édito  condenatório.  (TJPB;  Proc.
033.2011.048765-0/002;  Câmara  Especializada
Criminal;  Rel.  Des.  Carlos Martins Beltrão Filho;
DJPB 23/11/2012)
 

Em que pesem as ponderações levantadas pela defesa, o que se
vê dos autos é que a medida de internação fora imposta ao jovem infrator de
forma correta,  em face do cometimento de ato infracional análogo à conduta
descrita no art. 121, § 2º, II, do Código Penal.

Imperiosa  a  imposição  de  medida  socioeducativa  de
internação, uma vez que, o ato foi cometido mediante violência à pessoa, a teor
do disposto no art. 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA):

“Art.  122.  A medida  de internação só poderá  ser
aplicada quando:
[...]
I  -  tratar-se de  ato infracional cometido mediante
grave ameaça ou violência a pessoa;”

O objeto das medidas sócio-educativas constantes no Estatuto
da  Criança e do Adolescente tem por finalidade a reeducação do adolescente
visando a sua reintegração à sociedade, e não, a sua punição por ato infracional.
Não possuem elas caráter repressivo, descabendo qualquer analogia à sistemática
atinente à pena. 

Decerto  que  a  gravidade  do  ato  praticado  demonstra  que  a
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delinqüência juvenil é um fenômeno social grave, com forte repercussão social.
Dessa  forma,  não se  pode deixar  de  analisar  as  diversas  facetas  da  natureza
jurídica  das  medidas  socioeducativas,  impositiva,  sancionatória  e  retributiva,
cuja  aplicação  objetiva  inibir  a  reincidência,  desenvolvida  com  a  finalidade
pedagógica-educativa.

Remansosa jurisprudência pátria acompanha este raciocínio, in
verbis:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTATUTO  DA
CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE.  ATOS
INFRACIONAIS  ANÁLOGOS  AO  CRIME  DE
TRÁFICO  DE  DROGAS,  POSSE  DE  DROGAS
PARA USO  PRÓPRIO  E  POSSE  DE  ARMAS.
NULIDADES  PROCESSUAIS.  EXCESSO  DE
PRAZO PARA CONCLUSÃO DO FEITO. […]
5.  Mostra-se  adequada  e  proporcional  ao  caso
concreto a imposição de medida socioeducativa de
internação,  por  não  restar  baseada  na  simples
gravidade  dos  fatos,  mas  sim,  nas  condições  de
vulnerabilidade do adolescente que, além de usuário
de  drogas,  praticava  a  venda  de  entorpecentes,
inclusive,  mantendo  armas  em  depósito,  não  se
olvidando  do  envolvimento  pretérito  com  ato
infracional análogo ao crime de roubo, nos termos
do  art.  122,  II,  do  ECA.  6.  Apelo  não  provido.
(TJGO;  APL  0424540-81.2013.8.09.0158;  Santo
Antônio do Descoberto; Primeira Câmara Criminal;
Rel. Des. J. Paganucci Jr; DJGO 10/07/2014) 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTATUTO  DA
CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE.  ATO
INFRACIONAL  ANÁLOGO  AO  CRIME  DE
HOMICÍDIO  SIMPLES.  RECEBIMENTO  DO
RECURSO  NO  EFEITO  SUSPENSIVO.
INVIABILIDADE.  LEGÍTIMA  DEFESA
PUTATIVA E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA
DIVERSA  AFASTADAS.  CONDENAÇÃO
MANTIDA.  DESCLASSIFCAÇÃO  PARA
HOMICÍDIO  PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE.  MEDIDA
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SOCIEDUCATIVA  DE  INTERNAÇÃO.
GRAVIDADE  E  VIOLÊNCIA  DO  ATO
INFRACIONAL  PRATICADO.  DUAS
PASSAGENS  PELA  JUSTIÇA  MENORISTA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAR  MEDIDA
MAIS BRANDA. […]
5. Correta a aplicação da medida socioeducativa de
internação, por prazo indeterminado, não superior a
3 anos, dada a extrema gravidade do ato infracional
e  as  condições  pessoais  desfavoráveis  do  menor,
bem  como  por  já  lhe  ter  sido  aplicadas  medidas
mais brandas, que não se mostraram suficientes para
suprir  sua  necessidade  de  reeducação.  6.  Recurso
conhecido  e  desprovido.  (TJDF;  Rec
2013.01.3.006314-8;  Ac.  743.719;  Terceira  Turma
Criminal;  Rel.  Des.  João  Batista;  DJDFTE
18/12/2013)
 

Ante  o  exposto,  conclui-se  que a  r.  sentença proferida  pela
MM. Juíza da 7ª Vara da Comarca de Sousa/PB não merece reparos, vez que
devidamente fundamentada e proferida com estrita observância dos parâmetros
elencados pelo § 1° do art. 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

De igual forma não merece prosperar o pleito de exclusão da
qualificadora do motivo fútil.  Alega a defesa do apelante que a vítima havia
ameaçado o mesmo de morte, contudo, não logrou êxito em provar o alegado. 

A propósito:

APELAÇÃO.  JÚRI.  CONDENAÇÃO  PELO
CRIME  DO  ARTIGO  121,  §2º,  INCISO  II
(MOTIVO FÚTIL), DO CP. IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.  1.  DECISÃO  DOS  JURADOS
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  ÀS
PROVAS DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE.  VERSÃO
ACUSATÓRIA  COM  AMPARO  NOS
ELEMENTOS  PROBATÓRIOS.  FALTA  DE
COMPROVAÇÃO  DA  EXCLUDENTE  DE
ILICITUDE. 2. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.
INVIABILIDADE.  OPÇÃO  PELA TESE  DA
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INEXISTÊNCIA  DE  INJUSTA
PROVOCAÇÃO  DA  VÍTIMA.  PROVA  DA
INEXISTÊNCIA  DE  INJUSTA
PROVOCAÇÃO.  3.  EXCLUSÃO  DA
QUALIFICADORA  DO  MOTIVO  FÚTIL.
IMPERTINÊNCIA.  PROVA  DE
DESENTENDIMENTO  BANAL E  VIAS  DE
FATO  ENTRE  APELANTE  E  VÍTIMA.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
CONSONÂNCIA  COM  O  PARCER
MINISTERIAL.  1.  Não  há  decisão
manifestamente contrária a prova dos autos se o
júri  optou  por  uma  das  versões  debatidas  em
plenário, amparada em elementos concretos de
convicção,  que a par  disso não contemplam a
presença dos requisitos do art. 25 do CP. 2. Não
há que se cogitar de desqualificação da conduta
imputada ao apelante e atribuição da conduta de
homicídio privilegiado, se os jurados optam pela
versão  acusatória,  corroborada  pelo  conjunto
probat ório, segundo o qual, o apelante não agiu
impelido por relevante valor social ou moral, ou
sob o domínio de violenta emoção, logo após,
injusta  provocação  da  vítima,  mas,  em
consequência de desentendimento banal e  vias
de  fato;  3.  Só  podem  ser  excluídas  as
qualificadoras  manif  estamente  improcedentes;
se  existir  no  conjunto  probatório  dos  autos,
amparo  à  tese  do  parquet  de  que  o  crime foi
praticado logo após discussão banal,  e vias de
fato  (ocasião  em  que  a  vítima  foi  agredida)
gerada  em  uma  situação  insignificante,  é
impossível  a  exclusão  da  qualificadora  do
motivo  fútil,  pois,  tais  circunstâncias
evidenciam a presença da qualificadora. (TJMT;
APL  28851/2017;  Várzea  Grande;  Rel.  Des.
Rondon Bassil Dower Filho; Julg. 31/05/2017;
DJMT 12/06/2017)

PENAL E  PROCESSO PENAL.  APELAÇÃO
CRIMINAL.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
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HOMICÍDIO  QUALIFICADO  TENTADO.
DECISÃO  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS NÃO
COMPROVADA.  EXCLUSÃO  DA
QUALIFICADORA  DO  MOTIVO  FÚTIL.
IMPOSSIBILIDADE.  ERRO OU  INJUSTIÇA
NO  TOCANTE  À  APLICAÇÃO  DA PENA.
DOSIMETRIA.  ATENUANTE  DA
CONFISSÃO  ESPONTÂNEA
RECONHECIDA.  COMPENSAÇÃO  COM  A
REINCIDÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA
DA PENA.  COMPETÊNCIA DO  JUÍZO  DE
ORIGEM. 1. Se o Conselho de Sentença escolhe
a versão apresentada em Plenário pela acusação
para  condenar  o  réu,  de  forma  que  a  decisão
encontra  amparo  nos  elementos  de  convicção
colhidos  sob  o  crivo  do  contraditório,  não  há
falar  em  decisão  manifestamente  contrária  à
prova  dos  autos.  2.  Impossível  a  exclusão  de
qualificadora  quando  o  corpo  de  jurados
reconhece  a  incidência  da  qualificadora,  ao
responder a quesito especifico, decidindo que o
crime foi cometido por motivo fútil em face de o
acusado ter tentando matar a vítima porque ela
se  recusou  a  emprestar  uma  caneta  para  o
corréu, após eles se envolverem em um acidente
de trânsito.  3.  Deve-se reconhecer  a  confissão
do réu quando suas declarações influenciaram a
decisão  do  Conselho  de  Sentença  para
comprovar a autoria do delito.  4.  Procede-se a
compensação  da  confissão  espontânea  com  a
reincidência  quando  o  réu  não  for
multireincidente.  5.  Compete  ao  Juízo  de
Origem  proceder  a  análise  do  pedido  da
Procuradoria  de  Justiça  quanto  a  execução
provisória  da  pena.  6.  Apelação  conhecida  e
parcialmente  provida.  (TJDF;  APR
2016.09.1.003674-0;  Ac.  102.1477;  Terceira
Turma Criminal; Rel. Des. João Batista Teixeira;
Julg. 01/06/2017; DJDFTE 06/06/2017)
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Forte  nessas  razões,  rejeito  a  preliminar  e,  no  mérito,  nego
provimento ao recurso, mantendo íntegra a r. sentença impugnada.

É o meu voto.

Cópia dessa decisão serve como ofício de notificação.

Presidiu o julgamento,  com voto,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Arnóbio
Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele participando, além de mim,
Relator, o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, Revisor.

Presente à sessão de julgamento o Exmo. Sr. Francisco Sagres
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 
em 15 de agosto de 2017.

João Pessoa, 16 de agosto de 2017.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
          - Relator -
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