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APELAÇÃO  INFRACIONAL.  ATO
INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE
HOMICIDIO  QUALIFICADO  DESCRITO  NO
ART.  121,  §  2º,  INC.  II  DO  CP.  MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA  DE  INTERNAÇÃO.
NULIDADE.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA
AUSÊNCIA  DE  OITIVA  DE  TESTEMUNHA
INDICADA PELA DEFESA.  INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO  DA  PRELIMINAR.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Nos termos do art. 563 do Código de Processo
Penal, o tema das nulidades no processo penal
é  regido  pelo  princípio  "pas  de  nullite  sans
grief", segundo o qual não pode ser declarado
nulo ato que não gere demonstrado e concreto
prejuízo às partes. 

INFRACIONAL. ANÁLOGO  AO  CRIME  DE
TRÁFICO  DE  DROGAS.  APLICAÇÃO  DA
MEDIDA  DE  SEMILIBERDADE.
IRRESIGNAÇÃO.  SUPLICA  PELA
ALTERAÇÃO  DA  MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA  DE  SEMILIBERDADE
POR  LIBERDADE  ASSISTIDA  E
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  À
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COMUNIDADE.  APLICABILIDADE.
ADOLESCENTE  SEM  ANTECEDENTES
INFRACIONAIS. CONDIÇÕES  FAVORÁVEIS.
PROVIMENTO  DO  APELO.  
 
Impõe-se  medidas  socioeducativas  de  liberdade
assistida e prestação de serviços à comunidade,
se  estas  se  mostram  as  mais  adequadas  para
atingir  os  objetivos  do  ECA,  mormente,  quando
demonstrado  que  a  adolescente  não  tem
quaisquer  antecedentes  registrados,  além  das
circunstâncias favoráveis, 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos acima
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do  Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, por unanimidade,  em  REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA,  ÚNICO  PLEITO  FORMULADO  PELO  PRIMEIRO  APELANTE  E
DAR PROVIMENTO AO SEGUNDO APELO PARA APLICAR A MEDIDA SOCIO
EDUCATIVA DE  LIBERDADE  ASSISTIDA E  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  À
COMUNIDADE A MENOR J. A. S., NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Apelação, manejados por  Lucas Farias

Juvêncio e  Josiele  de  Assis  da  Silva (fls.  145/154  e  155/158),  contra

sentença proferida  pelo Juiz  de Direito  da  comarca de Cruz  do Espirito

Santo/PB, (fls.132/134v), que julgou procedente a representação, aplicando ao

primeiro,  medida  de  internação por  prazo  indeterminado  com reavaliação

periódica a cada 06 (seis) meses, pela prática de ato infracional equiparado ao

crime de homicídio qualificado previsto no art.121, § 2°, II do CP e a segunda,

medida de semiliberdade, por prazo indeterminado, com reavaliação periódica

a cada 06 (seis) meses, nas sanções do art. 33 da Lei n.11.343/2006.

Nas razões recursais (fls.146/154), o Apelante  Lucas Farias Ju-

vêncio, arguiu preliminarmente, nulidade do processo por cerceamento de de-
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fesa, eis que as testemunhas por ele indicadas não foram ouvidas, requerendo

ao final, a nulidade da sentença.

Por sua vez, a Apelante Josiele de Assis da Silva, em seu arra-

zoado (fls.155/158), pugna, pela substituição da medida de semiliberdade por

prestação de serviços a comunidade e/ou liberdade assistida. 

Manutenção do decisum (fl.158).

Nas contrarrazões (fls.159/154), o Ministério Público pede o des-

provimento dos recursos.

A Douta Procuradoria  de Justiça,  por  seu Procurador  Francisco

Sagres Macedo Vieira, exarou parecer (fls.180/187), opinando pelo  desprovi-

mento do apelo de Lucas Farias Juvêncio e provimento do recurso de Jo-

siele de Assis da Silva,  a fim de que seja aplicada medida socioeducativa

mais branda, conforme o estatuto da criança e do adolescente 

É o relatório. 

VOTO

O representante do Ministério Público ofereceu Representação

(fls.02/04)  contra  Lucas  Farias  Juvêncio e  Josiele  de  Assis  da  Silva,

imputando-lhes, ao primeiro, a prática de ato infracional equiparado ao crime

de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, inc. II, do Código Penal e

a segunda, nas sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Extrai-se da peça acusatória, que no dia 09 de setembro de 2016,

por volta das 18h25min, na Praça Rafael Fernandes, localizada no município

Desembargador João Benedito da Silva
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de  Cruz  do  Espirito  Santo/PB,  foi  assassinado  o  adolescente  Gilerverson

Pereira dos Santos, Vulgo  “Lego”, tendo após várias diligências a autoridade

policial  chegado  ao  autor  do  ato  infracional,  ou  seja,  o  adolescente  Lucas

Farias Juvêncio, juntamente com Ricardo Raimundo do Nascimento (maior de

idade), teria efetuado disparos de arma de fogo ceifando a vida da vítima, tudo

sob  a  ordem do  presidiário  conhecido  por  “Val  Cabeção” que  se  encontra

recolhido no presídio de Guarabira/PB.

Consta ainda da denúncia que durante as diligências em busca da

elucidação dos fatos, a menor Josiele de Assis da Silva, foi apreendida com

53  (cinquenta  e  três)  trouxinhas  de  substância  Cannabis  Sativa  Linneu,

vulgarmente conhecida por “maconha” e Lidiane Vicente de Souza (maior de

idade), foi apreendida com 30(trinta) trouxinhas da mesma substância, porém

devido  tratar  de  procedimento  de  menor  este  Órgão  Ministerial  deixou  de

representar contra Lidiane Vicente de Souza.

Concluída a instrução criminal, o magistrado julgou procedente a

representação,  aplicando  ao  menor  Lucas  Farias  Juvêncio,  medida  de

internação por prazo indeterminado com reavaliação periódica a cada 06 (seis)

meses,  pela  prática  de  ato  infracional  equiparado  ao  crime  de  homicídio

qualificado, previsto no art.121, § 2°, II do CP e a segunda, Josiele de Assis

da Silva medida de semiliberdade, por prazo indeterminado, com reavaliação

periódica  a  cada  06  (seis)  meses,  nas  sanções  do  art.  33  da  Lei  n]

11.343/2006.

Inconformado, os Apelantes recorreram da decisão.

                     1. DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

O  Apelante  LUCAS  FARIAS  JUVÊNCIO, manejou  o  presente

recurso, alegando,  nulidade do processo por cerceamento de defesa, eis que

as testemunhas por ele indicadas não teriam sido ouvidas, requerendo ao final,

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal nº 0000449-08.2016.815.0291

a nulidade da sentença. 

No entanto, tenho que sem razão.

É que, analisando o caderno processual, constata-se que o Juiz

a quo se  pronunciou acerca dos fatos acima alegados pela defesa, conforme

termo de audiência de fls.132/132v. 

Por outro lado, não há nos autos notícias de que as testemunhas

arroladas  pela  defesa  do  Apelante  (fls.  98/99),  tenham  presenciado  o  fato

delituoso, capaz de desvencilhar toda prova colhida no caderno processual, as

quais  foram  bastantes  para  demonstrar  a  autoria  delitiva,  culminando  na

medida socioeducativa de internação. 

Cediço é que o tema das nulidades no processo penal é regido

pelo princípio pas de nullite sans grief, segundo o qual não pode ser declarado

nulo qualquer ato que não gere demonstrado prejuízo às partes.

Nesse sentido, o art.  563 do Código de Processo Penal dispõe

que  "nenhum  ato  será  declarado  nulo,  se  da  nulidade  não  resultar

prejuízo para a acusação ou para a defesa".

In casu, a defesa limitou-se a fazer afirmações genéricas acerca

de  suposta  nulidade,  no  entanto,  não  demonstrou  que  as  testemunhas

dispensadas, seriam capazes de desconstituir a decisão atacada.

Por fim, frise-se que o Código de Processo Penal é regido por

princípios  que  norteiam  quer  a  atividade  das  partes  quer  a  prestação

jurisdicional.  Entre  eles,  estão  o  da  verdade  real,  do  livre  convencimento

motivado e o  do contraditório.  Com base nisso,  o  juiz  pode,  caso entenda

conveniente ou necessário para o seu convencimento ou apuração dos fatos,

examinar a necessidade ou não de produção de provas, seja por qualquer meio
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admitido em lei.

Diante  de  tais  considerações,  rejeito  a  preliminar.

2. DA SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.

A Apelante JOSIELE DE ASSIS DA SILVA, requer tão somente a

substituição  da  medida  de  semiliberdade  por  prestação  e  serviços  a

comunidade e/ou liberdade assistida.

De  uma  análise  dos  autos,  tenho  que  merece  ser  acolhida  a

pretensão.

No caso dos autos, verifica-se que Apelante Josiele de Assis da

Silva,  praticou  o  tráfico  de  drogas,  mantendo  em  depósito  considerável

quantidade  de  substância  entorpecente  (maconha),  incidindo,  pois,  em  ato

infracional análogo aos crimes previstos nos art. 33, da Lei 11.343/06, sendo

aplicada medida socioeducativa de inserção em regime de semiliberdade.

Por outro é sabido que a aplicação das medidas socioeducativas

do ECA, diferentemente da mecânica de fixação das penas pelo Código Penal,

rege-se  por  mecanismos  próprios,  em  observância  a  peculiar  condição  de

desenvolvimento do destinatário da lei, que é o adolescente infrator.

Considerando, ainda que a medida socioeducativa não consiste

em imposição pura e simples de pena, o ECA não estabelece previamente as

hipóteses de aplicação de uma ou outra medida socioeducativa para cada ato

infracional,  e  não  disciplina  os  critérios  para  a  fixação  do  período  de

cumprimento,  limitando-se  apenas  a  estabelecer  os  prazos  máximos  e

mínimos.

Sabe-se  que  as  medidas  socioeducativas  são  medidas  de
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natureza  pedagógica,  cuja  finalidade  precípua  não  é  punir  o  adolescente

envolvido na prática de ato infracional, mas, sim, reeducá-lo, tornando-o apto

ao convívio social.

O art.  112,  do Estatuto  da  Criança e  do Adolescente  enumera

diversas  espécies  de  medidas  socioeducativas,  cuja  aplicação,  no  caso

concreto, dependerá, basicamente, da análise de três fatores: capacidade do

adolescente  de  cumprir  a  medida,  circunstâncias  e  gravidade  da  infração.

No  caso  ora  em  apreço,  verifica-se  que  o  Juiz,  quando  da

aplicação da medida imposta a Apelante, analisando as circunstâncias judiciais

(fls.133/134), considerou a culpabilidade moderada, por ter a adolescente agido

sob a influência de sua prima maior e do menor Lucas, além de considerar as

demais circunstâncias favoráveis a adolescente.

É certo que estamos diante de uma adolescente que apresentou

um desvio de conduta passível de intervenção Estatal.

Porém,  deve-se  atentar  para  o  fato  de  que,  além  das

circunstâncias  judiciais  serem  favoráveis,  até  hoje,  a  adolescente  não  foi

submetida a quaisquer medidas socioeducativas, conforme certidão de fl. 108,

ademais, segundo notícias da genitora (fls.131), a adolescente antes do fato

delituoso, estava estudando.

Logo,  considerando  o  que  dos  autos  consta,  conclui-se  que  a

parcial privação da liberdade da menor, tal como determinado pelo Magistrado

"a  quo", não  se  mostra  a  única  ou  a  mais  adequada  medida  para  a  sua

reeducação e recuperação.

Nesse contexto, conclui-se que, na hipótese vertente, a  liberdade

assistida é  capaz,  em tese,  de  proporcionar  o  acompanhamento,  auxílio  e

orientação  a  adolescente  e  a  prestação  de  serviços  à  comunidade poderá
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reforçar os seus vínculos familiares e comunitários.

Nesse sentido:
 

EMENTA:  APELAÇÃO CRIMINAL -  ECA -  ATO
INFRACIONAL  ANÁLOGO  AOS  CRIMES  DE
TRÁFICO  DE  DROGAS,  POSSE  ILEGAL  DE
ARMA DE FOGO E DESACATO -  APLICAÇÃO
DE  LIBERDADE  ASSISTIDA  -  RECURSO
MINISTERIAL  -  PRETENDIDA  SUBSTITUIÇÃO
DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE
ASSISTIDA  POR  SEMILIBERDADE  -
INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS
-  ADOLESCENTE  SEM  ANTECEDENTES
INFRACIONAIS,  ESTUDANDO  E  EXERCENDO
TRABALHO  LÍCITO  -  RECURSO  NÃO
PROVIDO. -  Impõe-se a manutenção da medida
socioeducativa de liberdade assistida, se esta se
mostra a mais adequada para atingir os objetivos
do  ECA,  mormente  por  estar  a  adolescente
trabalhando e estudando, não tendo ela quaisquer
antecedentes registrados em sua CAI. - Recurso
improvido.  (...) (TJMG-Apelação  Criminal
1.0024.14.004641-8/001,  Relator(a):  Des.(a)
Agostinho  Gomes  de  Azevedo,  7ª  CÂMARA
CRIMINAL, julgamento em 11/06/2015, publicação
da súmula em 19/06/2015) 

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  ECA  -  ATO
INFRACIONAL  ANÁLOGO  AO  DELITO  DE
TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES  -
MEDIDA DE INTERNAÇÃO - ADEQUAÇÃO AO
CASO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
'Verificada  a  consumação  de  ato  infracional
análogo  ao  delito  de  tráfico  ilícito  de
entorpecentes,  tratando-se  de  adolescente  com
passado imaculado e  havendo laudo psicológico
favorável,  mostra-se  razoável  a  substituição  da
medida  socioeducativa  de  internação  por
prestação  de  serviços  à  comunidade  cumulada
com liberdade assistida'.(TJMG- Apelação Criminal
1.0713.08.078238-4/001,  Relator(a):  Des.(a)
Eduardo  Brum,  1ª  CÂMARA  CRIMINAL,
julgamento em 07/10/2008, publicação da súmula
em 24/10/2008) 

Desembargador João Benedito da Silva
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Mediante tais considerações, entendo mais adequada a medida

de  liberdade  assistida  e  prestação  de  serviços  a  comunidade,  a  serem

definidas pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da comarca.

Forte nessas razões,  REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE

DE SENTENÇA , em relação a  Lucas Farias Juvêncio e DOU PROVIMENTO

ao  recurso  de  Josilene  de  Assis  Silva,  para  substituir  a  medida

socioeducativa  de  semiliberdade  por  liberdade  assistida  e  prestação  de

serviços a comunidade, a serem definidas pelo Juízo da Vara da Infância e

Juventude da referida comarca. Oficie-se.

 É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele

participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da

Silva, relator, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o

preenchimento  da  vaga  de  Desembargador).  Ausentes,  justificadamente,

Carlos Martins Beltrão  Filho  e Márcio  Murilo  da Cunha Ramos.  Presente  à

Sessão o Exmo. Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor 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, aos 08 (oito) dias do mês de agosto do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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