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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL 0000391-18.2014.815.0471 – Comarca de Aroeiras/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Angélica Gomes Ferreira
DEFENSOR PÚBLICO: Marcel Joffily de Souza
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO.  ATO
INFRACIONAL.  ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO POR ADOLESCENTE
INABILITADA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E
MATERIALIDADE  INCONTROVERSA.  ADOÇÃO
DE  MEDIDA  SÓCIO  EDUCATIVA  NA
MODALIDADE  DE  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RECURSO.  CERCEAMENTO  DO  DIREITO  DE
DEFESA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO.
AUSÊNCIA  DE  PREJUÍZO.  NULIDADE  NÃO
CONFIGURADA.  PEDIDO  DE
INAPLICABILIDADE DA MEDIDA. MAIORIDADE
ATINGIDA.  IRRELEVÂNCIA.  DECISÃO
MANTIDA. DESPROVIMENTO.

Não  se  configura  a  nulidade  arguida  referente  ao
cerceamento do direito de defesa da parte, quando em
audiência  há  nomeação  de  advogado  dativo  que,
embora tenha se comprometido a apresentar alegações
finais, estas foram subscritas por patrono diverso, sem
a devida comprovação do suposto prejuízo causado à
representada,  sobretudo,  quando  a  adolescente  foi
assistida  em  todas  as  fases  do  procedimento,
inexistindo em qualquer delas o dano aviltado.

A medida sócio-educativa é de ação pedagógica, sendo
adotada  para  impor  um  castigo  e  garantir  que  a
representada não venha a  reincidir  na  conduta  típica
praticada,  considerando-se  acertada  a  aplicação  de
prestação de serviços à comunidade.
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V I  S  T O S,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Apelação
Criminal, acima identificados,

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do  Estado  da  Paraíba,  a  unanimidade,  em  REJEITAR a  nulidade apontada  e,  no
mérito,  NEGAR PROVIMENTO ao recurso, em harmonia com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça, mantendo-se inalterada a sentença guerreada.

RELATÓRIO

O Representante do Ministério Público, com assento na Comarca
de Aroeiras/PB, representou a adolescente Angélica Gomes Ferreira, de 16 (dezesseis)
anos de idade à época (fls. 13), para apurar ato infracional decorrente de lesão corporal
culposa, equivalente aos arts. 303, parágrafo único e 302, §2º, I, do Código de Trânsito
Brasileiro, ocorrido na direção de veículo automotor em face das vítimas José Antônio
Barbosa de Morais (fls. 15) e Eduarda do Nascimento Duarte (fls. 16), quando conduzia
motocicleta em alta velocidade e em via pública.

Discorre do caderno processual que no dia 03/04/2014, por volta
do meio dia, no centro da cidade de Gado Bravo/PB, a adolescente pilotava a moto
Honda CG 125 TITAN, placa KJA 4581, cor vermelha, ano 1997, licenciada em nome
de Severino Ramos Barbosa (fls. 17), sem habilitação, trazendo como carona a vítima
Eduarda do Nascimento Duarte, estando todos sem capacetes, quando colidiu com outra
moto conduzida pela vítima José Antônio, causando-lhe as lesões descritas no laudo
traumatológico de fls. 30.

Na Curadoria da Infância e Juventude a menor, acompanhada do
seu padrasto  Essuel  Felipe  da  Silva,  atual  proprietário  da  moto  por  ela  conduzida,
confirmou os fatos narrados na inicial,  tendo ele dito não ter conhecimento de que,
enquanto trabalhava, a adolescente usava sua moto (fls. 25/26).

A Representação foi recebida em 06/08/2015 (fls. 33).

Termo de audiência (fls. 43).

Defesa escrita (fls. 45/46).

Termo de audiência em CD (fls. 60/61).

Alegações  finais  pelo  Ministério  Público  (fls.  64/66)  e  pela
Defesa (fls. 68/69).
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A sentença de lavra da Dra. Renata Barros de Assunção Paiva,
datada de 17/10/2016, julgou parcialmente procedente o pedido exordial para absolver
Angélica  Gomes  Ferreira,  com fulcro  no  art.  189,  II,  do  ECA,  pela  prática  de  ato
infracional assemelhado ao art. 303, do CTB, em desfavor de Eduarda. E a condenou
pela prática descrita no art. 303 do CTB em desfavor da vítima José Antônio, aplicando-
se, com base nos arts. 100, parágrafo único, e 112, III, todos do ECA, a medida sócio-
educativa de prestação de serviços à comunidade, em jornada de 5h00 semanais,  de
segunda a sexta, pelo prazo de 03 (três) meses, a ser cumprida na Secretaria de Ação
Social do município (fls. 73/77).

Através da Defensoria Pública, a representada recorreu arguindo
preliminar de nulidade do processo, ante a nomeação de advogado dativo na audiência
de continuação, conforme compromisso firmado as fls. 60, para apresentar as alegações
finais  e,  no entanto,  estas  foram subscritas  por  patrono diverso,  ensejando nulidade
absoluta por total cerceamento de defesa. No mérito, pede a inaplicabilidade da medida
sócio-educativa ante a nova realidade da representada (fls. 83/89).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pede a improcedência do
apelo (fls. 90/91).

A douta  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  opinando  pelo
desprovimento recursal (fls. 97/102).

É o que se tem a relatar.

V O T O

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é tempestivo por ter sido interposto no dia 20/09/2017
(fls. 83), logo após a intimação do Defensor Público, ocorrida em 04/09/2017 (fls. 81).
O Ministério Público deu seu ciente em 16/11/2016 (fls.  77/v) e a representada foi
intimada, através de sua genitora em 19/12/2016 (fls. 79).

Portanto, estando adequado, CONHEÇO do recurso.

2. DO APELO:

Objetiva  o  presente  recurso  reformar  a  decisão  proferida  pela
douta  magistrada  de  primeiro  grau,  arguindo,  preliminarmente,  cerceamento  do  seu
direito de defesa, que será a seguir analisado. 
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2.1. DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Pugna a recorrente anular o processo desde a audiência de fls. 60,
quando lhe foi nomeado advogado dativo, sem prévia intimação da parte para escolher
seu novo causídico,  de forma a prejudicar seu direito de defesa,  até porque,  consta
compromisso no referido termo de fls. 60, firmado pelo Dr. William Wagner da Silva
em apresentar suas alegações finais, as quais foram subscritas pelo Dr. Marcelo Caldas
Lins (OAB/PB 11.378).

Pois bem!

Em suas razões recursais, a parte recorrente não demonstrou em
que consiste o prejuízo causado no termo de audiência de fls. 60, ao ser-lhe nomeado
defensor dativo, representando-a durante a oitiva testemunhal e requerendo apresentar
razões  finais  escritas,  as  quais,  embora  subscritas  por  outro  advogado,  foram
colacionadas as fls. 68/69, não causando-lhe nenhuma falha na defesa da representada.

Da  leitura  das  alegações  finais  da  representada  às  fls.  68/69,
observa-se a inexistência de mácula à defesa técnica, uma vez que o causídico teceu
suas  considerações  acerca  de  sua  não  culpabilidade,  pugnando,  ao  final,  por  sua
absolvição, nos termos do art. 415, IV do Código de Processo Penal.

Além do mais, nos termos do art. 563 do CPP, “Nenhum ato será
declarado  nulo,  se  da  nulidade  não  resultar  prejuízo  para  a  acusação  ou  para  a
defesa”.  E no artigo seguinte (art.  564 do CPP), o código relaciona as hipóteses de
nulidade.

Nesse  sentido,  assim  vem  se  manifestando  a  Egrégia  Câmara
Criminal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. NULIDADE. RAZÕES
FINAIS.  DEFICIÊNCIA  DE  DEFESA.  VÍCIO
INOCORRENTE.  PREJUÍZO  INDEMONSTRADO.
REJEIÇÃO.  ROUBO  MAJORADO.  PROVA.  PALAVRA
DA  VÍTIMA.  HARMONIA  COM  OS  DEMAIS
ELEMENTOS.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.  APELO.
DESPROVIMENTO. 1. Apenas a falta de alegações finais
pelo  acusado  é  causa  de  nulidade,  por  cerceamento  de
defesa,  a  tanto  não  equivalendo  a  simples  deficiência  no
desenvolvimento  da  tese  articulada,  a  menos  que  se
demonstre a efetiva ocorrência de prejuízo ao agente. (…) 3.
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Preliminar  rejeitada.  Condenação  mantida.  Apelo
desprovido.  (TJPB;  Rec.  0001564-09.2015.815.2002;
Câmara  Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Joás  de  Brito
Pereira Filho; DJPB 20/10/2016; Pág. 13).

(…)  APELAÇÃO.  PRELIMINAR.  NULIDADE
PROCESSUAL.  INOCORRÊNCIA.  MÉRITO.
PRETENDIDA  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  DE
DETENÇÃO  POR  MULTA.  IMPOSSIBILIDADE.
VEDAÇÃO  DO  ART.  17,  DA  LEI  Nº  11.340/06.
ALMEJADA  APLICAÇÃO  DA  ATENUANTE  DA
CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  PENA  FIXADA  NO
MÍNIMO  LEGAL.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.  1.  É  vigente,  no  processo  penal,  o
princípio  segundo  o  qual,  não  se  declara  nulidade  sem
prejuízo (ne pas de nullité sans grief), devendo a defesa se
desincumbir  do  ônus  de  comprovar  que  o  ato  que  visa
desconstituir  trouxe prejuízos  irreparáveis  para  a  parte.  2.
“(...) 4. Nos termos do art. 571, II, do código de processo
penal,  eventual  nulidade  ocorrida  na  instrução  criminal
deverá  ser  arguida  nas  alegações  finais,  sob  pena  de
convalidação. (...).” (…) 4. Recurso desprovido. (TJPB; PCr
0019351-15.2012.815.0011;  Câmara  Especializada
Criminal;  Rel.  Des.  Joás  de  Brito  Pereira  Filho;  DJPB
10/03/2016; Pág. 17).

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  E  LESÃO
CORPORAL  NO  ÂMBITO  DOMÉSTICO.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  DEFENSIVA.
PRELIMINAR.  NULIDADE.  AUSÊNCIA  DE  DEFESA
TÉCNICA.  ALEGAÇÕES  FINAIS  SUCINTAS.
NULIDADE  NÃO  CONFIGURADA.  A apresentação  de
alegações finais sucintas, ratificando os pedidos formulados
na  resposta  à  acusação,  não  constitui,  por  si  só,  motivo
ensejador de decretação nulidade, quando desvinculado de
qualquer  demonstração  de  efetivo  prejuízo  à  defesa.  (…)
(TJPB;  APL  0021076-73.2011.815.0011;  Câmara
Especializada Criminal; Rel. Des. João Benedito da Silva;
DJPB 30/03/2017; Pág. 10).

Logo, conclui-se que o fato descrito não enseja nulidade absoluta.

AC 0000391-18.2014.815.0471 CMBF – Relator 5



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Ademais, a parte não ficou sem defesa, ainda que os memoriais
tenham  sido  apresentados  por  advogado  diverso  do  defensor  dativo  nomeado  na
audiência  de  fls.  60,  sem  falhas  ou  defesa  técnica  que  acarretasse  prejuízo  a  ora
recorrente, tampouco, cerceamento do seu direito de defesa, como pretende provar em
suas razões recursais.

Dessa forma, não restando fundada em prejuízo existente, mas tão
somente em situação que restou sanada com a apresentação das alegações finais, ainda
que por advogado distinto do nomeado na audiência de fls. 60, não merece prosperar a
nulidade arguida, ante a ausência de dano.

Assim sendo, REJEITO a preliminar suscitada.

2.2. DO MÉRITO

Aduz,  em seu apelo,  a  desnecessidade de aplicação de medida
socioeducativa,  em razão do fato  ter  ocorrido  quando a  recorrente  era  adolescente,
tendo hoje atingido a maioridade, ou seja, 21 (vinte e um) anos, ultrapassado o objetivo
pedagógico e protetivo da medida, não mais se justificando diante da nova realidade da
representada.

Inexistem antecedentes em nome da apelante, sendo esta pessoa
de reputação ilibada,  tornando descabida  a  aplicação da medida imputada,  além da
incidência do curso do prazo prescricional.

Pois bem!

Dispõe o parágrafo único do art. 104 do Estatuto da Criança e do
Adolescente  que  “Para  os  efeitos  desta  Lei,  deve  ser  considerada  a  idade  do
adolescente à data do fato”.

Assim, independente do infrator,  nos dias atuais,  ter atingido a
maioridade penal, a pena relativa ao fato punível quando aquele era adolescente, deve
ser punido no rigor da lei.

A propósito:

PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DUPLICIDADE  DE  RECURSOS.  PRINCÍPIO  DA
UNIRRECORRIBILIDADE  E  PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.  NÃO  CONHECIMENTO  DO
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SEGUNDO  RECURSO.  ECA.  MENOR  DE  IDADE  À
ÉPOCA  DO  FATO.  SUPERVENIÊNCIA  DA
MAIORIDADE.  IRRELEVÂNCIA.  ART.  2º,
PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  ECA.  PRECEDENTES.
AGRAVO  INTERNO  DESPROVIDO.  (…)  2.  A
superveniência  da  maioridade  penal  do  adolescente  (18
anos)  no  curso  do  procedimento  de  apuração  do  ato
infracional  ou  quanto  submetido  à  medida  socioeducativa
não provoca a extinção do procedimento ou da medida, bem
como não enseja a liberdade compulsória (HC 316.693/SP,
Rel.  Ministro  LÁZARO  GUIMARÃES  -  Desembargador
convocado do TRF, 5ª REGIÃO, QUINTA TURMA, DJe de
28.3.2016).  Agravo  interno  de  fls.  218/223  desprovido  e
agravo  interno  de  fls.  224/229  não  conhecido.  (AgInt  no
REsp  1619769/MG,  Rel.  Ministro  JOEL  ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017,
DJe 09/06/2017).

PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO  DA  COLEGIALIDADE.  VIOLAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.  DECISÃO  MONOCRÁTICA.
SUSTENTAÇÃO  ORAL.  IMPOSSIBILIDADE.  MENOR
DE IDADE À ÉPOCA DO FATO. SUPERVENIÊNCIA DA
MAIORIDADE.  IRRELEVÂNCIA.  ART.  2º,
PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  ECA.  PRECEDENTES.
AGRAVO  REGIMENTAL DESPROVIDO.  1.  Esta  Corte
Superior já reconheceu a validade das decisões monocráticas
proferidas  pelo  relator,  sem  a  necessidade  de  levar  o
processo para o órgão colegiado, o que obviamente afasta a
possibilidade de sustentação oral e o alegado prejuízo para a
defesa,  como  defendido  pelo  ora  agravante.  2.  A
superveniência  da  maioridade  penal  do  adolescente  (18
anos)  no  curso  do  procedimento  de  apuração  do  ato
infracional  ou  quanto  submetido  à  medida  socioeducativa
não provoca a extinção do procedimento ou da medida, bem
como não enseja a liberdade compulsória (HC 316.693/SP,
Rel.  Ministro  LÁZARO  GUIMARÃES  -  Desembargador
convocado do TRF, 5ª REGIÃO, QUINTA TURMA, DJe de
28.3.2016).  Agravo  interno  desprovido.  (AgInt  no  REsp
1561607/RJ,  Rel.  Ministro  JOEL  ILAN  PACIORNIK,
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QUINTA  TURMA,  julgado  em  07/03/2017,  DJe
15/03/2017).

RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. ADOLESCENTE MENOR DE 18 ANOS
À  ÉPOCA  DO  FATO.  SUPERVENIÊNCIA  DA
MAIORIDADE  CIVIL  E  PENAL.  IRRELEVÂNCIA.
RECURSO PROVIDO. 1. Para os efeitos de aplicação da
Lei  n.  8.069/1990,  deve  ser  considerada  a  idade  do
adolescente à data dos fatos. Assim, se o recorrido era menor
de 18 anos na data do ato infracional, torna-se irrelevante,
para  efeito  de  processamento  da  representação  por  ato
infracional,  ter  atingido  a  maioridade  civil  ou  penal.  2.
Recurso especial provido. (REsp 1390687/RJ, Rel. Ministro
ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA TURMA,  julgado
em 15/10/2015, DJe 05/11/2015).

Conforme a jurisprudência supra do Superior Tribunal de Justiça,
a aplicação do denominado Estatuto da Criança e do Adolescente deve ser pautado pela
idade do adolescente à data da prática do ato infracional, consoante expressa dicção do
art. 104, parágrafo único, da Lei n. 8.069/1990. 

Com isso, verifica-se que para o processamento da representação
por  ato  infracional,  a  adoção  de  eventual  medida  socioeducativa  ou  a  liberação
compulsória  do  adolescente,  é  irrelevante  a  superveniência  da  maioridade  civil  ou
penal. 

Além da expressa previsão do art. 104, parágrafo único, da Lei n.
8.069/1990,  o  art.  121,  §  5°,  do  mesmo  estatuto  dispõe  que  "a  liberação  será
compulsória aos vinte e um anos de idade". 

Como o Código Penal e o Novo Código Civil não revogaram o
dispositivo federal em comento, prevalece o critério de especialidade ante a antinomia
aparente das normas, ou seja, para a aplicação das medidas socioeducativas previstas no
Estatuto, considera-se apenas a idade do menor ao tempo do fato, sendo irrelevante a
circunstância  do  adolescente  atingir  a  maioridade  civil  ou  penal,  durante  seu
cumprimento, uma vez que a execução da respectiva medida pode ocorrer até que o
infrator complete os 21 (vinte e um) anos de idade, quando da execução da medida
adotada.
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Diante de todo o exposto, REJEITO a preliminar de nulidade e,
no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso, em harmonia com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça, mantendo-se inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Presidiu ao julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e  Relator,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha
Ramos (1º vogal) e Arnóbio Alves Teodósio (2º vogal).

Presente à Sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
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 17
de Abril de 2018.

João Pessoa, 23 de Abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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