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APELAÇÃO  INFRACIONAL.  ATO
INFRACIONAL  ANÁLOGO  AO  CRIME  DE
ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.  SENTENÇA.
PROCEDENTE.  LIBERDADE  ASSISTIDA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.
ACOMPANHAMENTO  PSICOLÓGICO.  APELO
MINISTERIAL.  CONVERSÃO  DA  MEDIDA
EDUCATIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO ATO.
INTERNAÇÃO.  “ULTIMA  RATIO”.
IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO.

Conforme os artigos 112, §1º e 122, §2º da Lei n.
8.069/90,  para  a  escolha  da  medida
socioeducativa  a  ser  adotada  ao  caso,  faz-se
imprescindível  considerar  a  capacidade  do
adolescente  em cumpri-la,  as  circunstâncias  do
fato e a gravidade da infração, sendo a internação
a “ultima ratio”.

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  NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS

TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
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RELATÓRIO

Cuida-se de  Apelação Criminal interposta pelo Representante

do Ministério Público  a quo face a sentença de fls. 46/47v, proferida pelo

Juízo  de  Direito  da  7ª  Vara  Mista  da  comarca  de  Patos que,  julgando

procedente a representação, aplicou ao menor  R.R.A.B. a medida educativa

de  liberdade assistida, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, e  prestação de

serviços à comunidade durante 06 (seis) meses, além do acompanhamento

psicológico e o fortalecimento dos vínculos familiares durante o cumprimento

dessas medidas perante o CREA Regional de Várzea, face a prática de ato

infracional equiparado ao crime do art. 217-A do CP.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  54/57),  o  Parquet pleiteou  a

reforma parcial da sentença para, tão somente, impor a medida socioeducativa

de internação ante a gravidade do ato infracional executado, em especial o fato

de a vítima ter 08 (oito)  anos de idade e do apelado ter praticado atos de

intimidação e deboche.

Contra-arrazoando (fl.  58),  o Apelado pugnou pela manutenção

integral da sentença objurgada.

Em  sede  de  Juízo  de  Retratação  (mídia  digital  de  fl.  59),  a

sentença foi mantida pelos próprios fundamentos.

A douta Procuradoria  de Justiça,  por  intermédio do Procurador

Francisco Sagres Macedo Vieira, exarou o parecer de fls. 64/72, opinando pelo

desprovimento  do  apelo  e,  de  ofício,  reconhecer  a  omissão  contida  na

sentença quanto às especificidades determinadas pelo arts. 117 e 118 do ECA.

É o relatório.

VOTO
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Cinge-se  o  presente  recurso  apelatório  a,  apenas,  alterar  a

medida socioeducativa aplicada em desfavor do menor R.R.A.B., de liberdade

assistida e prestação de serviços para a de internação, diante da gravidade do

ato  infracional  por  ele  praticado  (equiparado  ao  crime  de  estupro  de

vulnerável).

Para tanto, mostra-se imprescindível a transcrição do trecho da

sentença combatido:

Quanto  à  medida  socioeducativa  que  reputo  mais
recomendada ao caso, observo que a Lei n. 8.069/90
permite  a  aplicação  da  medida  socioeducativa  de
internação  por  prazo  indeterminado;  todavia,  desde
que não exceda o seu máximo legal, quando se tratar
de  ato  infracional  praticado  com  grave  ameaça  ou
violência  contra  pessoa,  bem  como  em  função  de
reiteração  de  outras  infrações  graves,  ressaltando,
contudo, que em nenhuma hipótese será ela aplicada
se houver outra medida adequada.

Independentemente  da  realização  de  laudo  pela
equipe  multiprofissional,  a  qual  entendo  prescindível
nas ações socioeducativas, as medidas cumuladas de
liberdade  assistida  e  prestação  de  serviços  à
comunidade  mostram-se  apropriadas  e
proporcionalmente aplicáveis,  porquanto visam impor
limites ao jovem. 

Ademais,  este  não  registra  antecedentes  e  não
obstante a repugnância do ato infracional em testilha,
notadamente porque o representado é pessoa próxima
da parte  ofendida,  a  conduta  não  foi  praticada  com
violência  ou  grave  ameaça,  embora  tenha  se
aproveitado da vulnerabilidade da criança vitimada. 

Outrossim,  diante  do  claro  arrependimento  do
adolescente,  não  obstante  a  negativa  da  autoria
suscitada  pelo  representado,  considerando  que  o
próprio  se colocou em situação de risco (art.  97  do
ECA), mostra-se recomendável a aplicação da medida
protetiva  de  acompanhamento  psicológico
concomitante  ao  cumprimento  das  medidas
socioeducativas acima mencionadas,  como forma de
garantir  maior  arcabouço  à  sua  formação  como
pessoa após a prática de ato infracional tão nefasto
(art. 101, V do ECA). Nota-se que a medida protetiva a
ele  aplicada  se  coaduna  ao  teor  do  relatório
psicossocial  do  CREAS DE VÁRZEA,  juntado  nesta
data pelos ilustres profissionais. (fls. 46v/47).
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Pois bem. Conforme o artigo 112, §1º da Lei n. 8.069/90, para a

escolha da medida socioeducativa a ser adotada ao caso, faz-se imprescindível

considerar a capacidade do adolescente em cumpri-la, as circunstâncias do

fato e a gravidade da infração.

Por sua vez, o artigo 118 do ECA dispõe que a liberdade assistida

deverá ser sempre adotada quando se afigurar a medida mais adequada para

o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente, o que é ressaltado

pelo  artigo  119,  ao  dispor  que  o  orientador  deve  promover  socialmente  o

adolescente e sua família (inciso I), além de supervisionar a frequência e o

aproveitamento escolar do adolescente (inciso II).

Ora, consta do estudo psicossocial:

Segundo genitora de Ruan, após o fato, o adolescente
vem apresentando comportamento de agressividade e
se  recusa  a  frequentar  a  escola  alegando  que  os
colegas o insultam como “estuprador”. Ainda segundo
a genitora, relata que o adolescente repetiu de ano e
que no final do ano passado passou a não frequentar
as  aulas  e  também  se  recusava  a  frequentar  os
servidos de sobrevivência e fortalecimento de vínculos
inserido no CRAS. Relata,  ainda,  que o adolescente
passa a maior parte do tempo em casa. 
Diante  do  exposto,  considero  de  fundamental
importância  um  acompanhamento  psicológico  do
adolescente Ruan para contribuir na diminuição de sua
revolta mediante os fatos. (fls. 50/51).

Nesse  norte,  a  liberdade  assistida  se  mostra  perfeitamente

adequada ao caso em epígrafe, ainda mais quando associada à prestação de

serviços à comunidade e acompanhamento psicológico (art. 98, III c/c art. 101,

II  do  ECA),  eis  que,  mais  do  que  um  caráter  sancionatório,  a  medida

socioeducativa  possui  natureza  pedagógica,  devendo  ser  considerada  a

condição  peculiar  da  criança  e  do  adolescente  como  pessoa  em

desenvolvimento (art. 6º do ECA).
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Nesse  diapasão,  não  há  de  se  corroborar  com  o  argumento

ministerial  de  que  a  imposição  da  liberdade  assistida,  por  ser  medida

socioeducativa  menos  rigorosa,  venha  a  incutir  no  adolescente  a  ideia  de

impunidade  ou  que  medida  seria  inócua,  servindo  de  incentivo  para  a

manutenção do jovem na criminalidade, uma vez que o que se busca não é a

imposição  de  medidas  rigorosas,  mas,  sim,  atingir  a  finalidade  maior  do

sistema - qual seja: reeducar e reintegrar o infrator à sociedade - essa, sim, em

plena harmonia com o art. 227, §3º, V da CRFB/1988.

Outrossim, da leitura sistemática do “caput” do artigo 122 com o

seu §2º conclui-se que mesmo que o caso se amolde a uma das hipóteses de

seus incisos (I a III), havendo outra medida adequada ao caso a internação em

nenhuma hipótese será aplicada, eis que se trata da “ultima ratio” do sistema.

Logo,  ainda  que  não  se  olvide  da  gravidade  concreta  do  ato

infracional praticado pelo adolescente em desfavor de uma criança de 08 (oito)

anos  de  idade,  do  conjunto  probatório  abarcado  pelos  autos  nota-se  a

inexistência de violência ou grave ameaça, a adequar o caso em lume no inciso

I do artigo 122 supramencionado.

Ademais,  como  bem  sublinhado  pelo  magistrado  a  quo, as

ameaças e as condutas intimidatórias relatadas nos autos pela genitora da

vítima, e ressaltadas pelo Apelante, não restaram demonstradas nos autos e,

como  bem  sublinhado  na  sentença  objurgada,  devem  ser  objeto  de

procedimento específico, não sendo tal fato relevante para o caso em atento,

no que pertine à escolha da medida socioeducativa.

Por  fim,  no  que  pertine  à  omissão  relatada  pela  douta

Procuradoria de Justiça, em seu parecer, vê-se ser parcialmente insubsistente

o argumento, eis que, em conformidade com o artigo 118, §1º do ECA, foram

designados  local  e  entidade  (Creas  Regional  de  Várzea)  responsável  por

acompanhar  o  caso,  inexistindo,  assim,  qualquer  complementação  a  ser

procedida, neste ponto.
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No entanto, não se olvida que o Juízo primevo se omitiu no que

se  refere  ao  local  onde  deverá  ser  realizada  a  prestação  de  serviços  à

comunidade, motivo pelo qual devem os autos retornarem a ele para que se

pronuncie sobre a matéria.

Forte em tais razões, nego provimento ao apelo. 

No  entanto,  verificada  a  existência  de  omissão  na  sentença,

especificamente no que pertine ao local onde deverá ser realizada a prestação

de serviços à comunidade, transcorrido o prazo recursal, retornem os autos ao

Juízo primevo para que a supra.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  João

Benedito da Silva, relator, e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Joaci  Juvino  da

Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Esta do da Paraíba, em

João Pessoa/PB, 13 de março de 2018.

Des. João Benedito da Silva

   RELATOR
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