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ACÓRDÃO
APELAÇÃO Nº 0000958-77.2017.815.0751 – 2ª Vara da Comarca de Bayeux
RELATOR: Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Hakkinem Lacerda da Silva Alves
ADVOGADO: Saulo de Tarso de Araújo Pereira
APELADA: A Justiça Pública

APELAÇÃO. LEI Nº 8.069/90 (ECA). ATOS INFRATORES
ANÁLOGOS  AOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE  E  DE  RECEPTAÇÃO.
PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL.
IRRESIGNAÇÃO.  I)  PRETENDIDA  ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE INQUESTIONÁVEIS. II)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA.
DESCABIMENTO.  MEDIDA  SOCIOEDUCATIVA  DE
INTERNAÇÃO QUE ATENDE AO MELHOR INTERESSE
DO MENOR INFRATOR. DESPROVIMENTO.

-  É  descabido  o  pleito  de  absolvição  quando  o  conjunto
probatório constante dos autos aponta no sentido de ter o menor
praticado  os  atos  infracionais  equiparados  aos  crimes  de
receptação e de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme a peça
de representação ministerial.

-  A  escolha  da  medida  socioeducativa  a  ser  aplicada  ao
adolescente infrator deve ser feita levando em consideração a
gravidade do ato infracional cometido, o  modus operandi,  bem
como as condições pessoais do adolescente,  a fim de aferir  o
melhor interesse do indivíduo em desenvolvimento.

- No caso, a gravidade do ilícito guarda proporção com a medida
protetiva de internação aplicada.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento à apelação, nos
termos do voto do relator.

RELATÓRIO



Trata-se  de  recurso  de  Apelação  (fls.  59/73)  interposta  pelo
menor  infrator  Hakkinen  Lacerda  da  Silva  Alves contra a  sentença  (fls.  54/55)
prolatada pelo MM Juiz  Euler Paulo de Moura Jansen,  da  2ª  Vara da Comarca de
Bayeux,  a  qual  julgou  procedente  a  representação  ofertada  pelo  Ministério  Público
Estadual, pela prática dos atos infratores análogos aos delitos de tráfico de drogas –
art.  33  da  Lei  nº  11.343/2006  –  e  receptação –  art.  180  do  Código  Penal  –,
aplicando-lhe medida socioeducativa de internação.

Segundo a peça inicial:

“Consta  do  procedimento  inquisitorial  incluso  que,  no  dia  12  de
setembro  do  ano  andante  (2017),  por  volta  15h3Omin,  nesta  cidade, o
adolescente  representado  foi  apreendido  em  flagrante  ao  conduzir  o
automóvel WV FOX, ano 2011/2012, cor prata, placa OEY — 9739/PB,
chassi n° 9BGCA8OXODB156817, quando sabia se tratar de produto de
crime  e  por  estar  na  posse  de  substâncias  entorpecentes  para  fins  de
tráfico,  sem  autorização  ou  em  desacordo  com  determinação  legal  ou
regulamentar.

Segundo se apurou, policiais militares do serviço de inteligência da 4'
CIPM  receberem denúncia  anônima  de  que  o  representado  estava
traficando drogas e que guardava na sua residência um carro roubado, pelo
que iniciaram diligências nas imediações do local  informado,  quando em
dado  momento,  ao  trafegarem  pela  Avenida  Liberdade,  visualizaram  o
representado,  que  tinha  acabado  de  estacionar  o  automóvel  objeto  da
denúncia.

Em  ato  contínuo,  os  policiais  procederam  na  abordagem  do
representado  e  efetuaram  busca  pessoal,  indagando,  ainda,  ao  menor
infrator,  acerca  da  procedência  e  documentação  do  mencionado  veículo,
ocasião  em  que  não  apresentou  o  documento  de  propriedade  do  bem  e
prontamente declarou ter adquirido pela quantia de R$20.000,00 (Vinte mil
Reais) numa feirinha localizada próxima à Estação Ferroviária na cidade de
João Pessoa-PB.

Outrossim,  concomitantemente  à  apreensão,  o  representado  em
resposta à indagação dos policiais acerca da posse de drogas, declarou que
apenas possuía entorpecentes no interior na sua residência, para onde se
dirigiram, onde, ao se procederem a buscas, foi encontrado 06(seis) porções
de  substância  semelhante  à  "crack",  alguns  sacos  plásticos  comumente
utilizados  para  embalar  entorpecentes  e  o  aparelho  celular  acima
individualizado  desacompanhado  de  documento  comprobatório  da
propriedade/posse, a denotar se tratar de possível objeto de pagamento de
compra de drogas.

Por  fim,  perante  a  autoridade  policial,  verificou-se  que  o  carro
apreendido com o menor era "clone" de um outro automóvel de legítima
propriedade  do  sr.  Janaizio  de  Oliveira  Santos,  a  se  inferir  que  o
representado conduzia o veículo sabendo ser produto de procedência ilícita e
que tivera os sinais de identificação adulterados com o nítido propósito de
ocultar tal origem espúria.(...)” (fls. 02/03).

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do menor,
pela aplicação do princípio do in dubio pro reo e, caso não seja esse o entendimento da
Câmara Criminal, requer a reforma da sentença para aplicar medida socioeducativa de
liberdade assistida.

Contrarrazões às fls. 75/84, pela manutenção da integralidade da
decisão guerreada.



Instada a se pronunciar,  a  Procuradoria de Justiça,  através do
parecer de fls. 89/92, subscrito pelo Procurador de Justiça Joaci Juvino da Costa Silva,
manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO: 

Conheço  do  recurso,  posto  que  presentes  os  pressupostos  de
admissibilidade.

Passo à análise do mérito recursal.

Compulsando  os  autos,  entendo  que  não  há  reparos  a  serem
feitos  na r.  sentença prolatada pelo Juízo monocrático,  posto que inexistem dúvidas
acerca da materialidade e autoria dos atos infracionais atribuídos ao apelante.

A  materialidade restou  consolidada  através  do  auto  de
apreensão (fls. 08) e do laudo de constatação (fls. 15), positivo para “cocaína”, sendo
apresentado o seguinte material apreendido:  “04 (quatro) embrulhos sendo 02 (dois)
confeccionados em sacos plásticos transparentes contendo substância petrificada de
cor amarela triturada em pó, um embrulho confeccionado em saco plástico branco e o
outro  em  saco  plástico  verde,  ambos  contendo  material  sólido  petrificado  de  cor
amarela,  e  uma  porção  do  mesmo  sólido  sem  estar  embalado,  apresentando  peso
líquido total de 106,65g (cento e seis gramas vírgula sessenta e cinco centigramas”. A
autoria, no mesmo diapasão, encontra-se esposada nos autos pela prova testemunhal.
Vejamos.

Segundo depoimento da testemunha Altarguinam Fernandes de
Brito,  policial  militar  do  Serviço  de  Inteligência  da  4ª  CIPM,  que  participou  da
abordagem, ouvido na Delegacia e em juízo (fls. 08 e fls. 49), a averiguação ao local
em que se encontrava o menor infrator foi motivada em razão de  denúncia anônima
que  informou  que  o  menor  Hakkinem,  ora  representado,  estava  envolvido  no
tráfico de drogas e usando veículo provavelmente produto de furto ou roubo.

“(...) teve informação pela comunidade que em uma borracharia havia um
carro clonado; em nenhum momento o menor foi visto dirigindo o carro, que
o carro estava parado na borracharia, que o menor afirmou que o carro era
seu, que os policiais já sabiam que o carro era clonado e já tinham ido a
casa da dona do carro não clonado, ou seja, do carro original; levaram o
menor a casa da sua avó,  que á época era sua guardiã e em seguida o
levaram  para  a  delegacia;  na  casa  da  guardiã,  numa  casa  que  fica  no
quintal. O depoente era o motorista da guarnição e não chegou a entrar na
casa da avó e por isso não sabe detalhar onde foi encontrada a droga. Não
se recorda quanto de droga era. Viu o menor responder que era proprietário
do carro,  mas  o  menor  nada falou  sobre  onde tinha  comprado  nem por
quanto.  Edvaldo  Monteval  também  compunha  a  guarnição  que  fez  essa
apreensão do menor, além do policial Tancredo da Silva Santos. A chave do
carro no momento da apreensão se encontrava com o menor.(…) Que os
companheiros entraram na casa em busca de drogas e encontraram uma
pequena quantidade de drogas. Não sabe se a droga era para venda ou para
consumo próprio. O depoente chegou a ver uma porção pequena semelhante
a maconha e não se lembra se havia uma outra porção de outro tipo de
droga.  Lembra que no local também tinha alguns saquinhos usados para
embala  droga. O  menor  era  conhecido  da  policia  como  traficante  de
drogas, mas não tinha conhecimento sobre alguma boca de fumo na casa da



avó  do  menor  Quando  realizaram  a  abordagem  do  menor  já  tinham
conhecimento que ele se tratava de um traficante. (…) O menor informou
espontaneamente a existência de droga na casa” (fls. 49). 

Igualmente, o policial Tancredo da Silva Santos, que participou
da abordagem, confirmou os fatos relatados, conforme seu depoimento às fls. 09 dos
autos.

Ademais, a despeito da negativa de autoria levantada pelo menor
infrator em seu interrogatório judicial (fls. 41), da análise conjunta das provas, conclui-
se que a tese apresentada se mostra totalmente isolada nos autos e sem um mínimo
de comprovação.

Ora,  o  menor  foi  encontrado  na  borracharia  do  irmão
estando de posse das chaves do carro clonado, apresentando uma justificativa sem
credibilidade, portanto não se desincumbiu de provar a existência de uma terceira
pessoa  que  pudesse  imputar  a  posse  do  veículo,  confirmando-se  a  conduta
infracional análoga ao delito de receptação – art. 180, caput do CP.

Já quanto ao ato infrator análogo ao tráfico de drogas, colhe-se
das provas produzidas que foi o próprio adolescente quem confirmou a existência das
drogas na casa de sua avó, local em que se deu a apreensão do material entorpecente.

Logo,  em  que  pese  a  relativa  quantidade  de  droga
apreendida, as circunstâncias em que se deram a apreensão, a sua conduta social e
indícios de vida pregressa como traficante, levam à conclusão inconteste de que os
entorpecentes apreendidos na residência da avó se destinavam à mercancia ilícita,
configurando-se o tipo penal do art. 33, caput da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, como bem asseverou o representante ministerial,
impende notar que, além das seis  porções de crack apreendidas prontas para venda,
foram apreendidos  sacos  plásticos  idênticos  aos  que  estavam acondicionados  e  que
comumente são utilizados para embalar entorpecentes, conforme faz prova boletim de
ocorrência policial de fls. 06/07 e laudo de constatação de fls. 15.

Ressalto,  ainda,  que,  quanto  à  alegada  ausência  de  estudo
psicossocial do adolescente e família, inobstante conste tal possibilidade  ex vi do art.
186, § 4°, do ECA,  tal laudo é prescindível à medida que possa ser suprido por
outras informações presentes nos autos, como no caso em testilha.

Também não vislumbro mácula na medida socioeducativa de
internação aplicada pelo juízo monocrático.

É cediço  que  a  medida  de  internação,  embora  severa,  tem o
objetivo primeiro de proteger e educar integralmente o infrator. A finalidade da medida
não é outra  que não seja a recuperação do adolescente,  a partir  da compreensão da
gravidade  de  sua  conduta  e  da  introdução  de  princípios  e  valores  éticos  e  morais,
possibilitando, desse modo, a sua ressocialização.

Nesse sentido:
 
"…  A  medida  sócio-educativa  de  internação  deve  ser  aplicada  com
reservas,  eis  que,  de  acordo  com  a  doutrina  da  proteção  integral,  que
fundamenta o Estatuto da Criança e do Adolescente, o menor de 18 anos,



tanto  criança  como  adolescente,  são  pessoas  em  peculiar  situação  de
desenvolvimento, em nítida contraposição à doutrina do direito penal do
menor, a qual era o alicerce do antigo Código de Menores. Contudo, se
existe fato concreto que permita concluir ser a internação a medida mais
indicada, pode o magistrado, dentro de uma discricionariedade regrada,
aplicá-la (...)" (Ementa parcial, TJPR, 1.ª C. Crim, Ac. 19.417, Rel. Juiz
Conv. Mario Helton Jorge, DJ 22/09/2006) Grifei.

Aliás, a internação pode valer como prevenção, para que, diante
de  fato  de  alta  gravidade,  se  impeça  sua  própria  identificação  pessoal,  com  esse
contexto da adolescência sem limites, confundindo o manto da proteção integral com a
coberta da impunidade e irresponsabilidade total diante dos fatos da vida, o que de fato
se verificou.

Outrossim, segundo a doutrina e jurisprudência pátria, a escolha
da medida socioeducativa deve levar em consideração as peculiaridades de cada caso
concreto para uma melhor aplicação do direito, competindo ao magistrado apreciar as
condições  específicas  do adolescente  a  fim de  adotar  aquela medida que melhor  se
adéque aos interesses do indivíduo em formação.

Pois  bem. No caso dos autos,  para a aplicação da medida
socioeducativa de internação,  o magistrado sentenciante,  agindo acertadamente,
considerou a gravidade dos fatos  praticados pelo menor infrator,  bem como as
circunstâncias e as condições do representado.

Destaca-se,  também,  os  ensinamentos  de  Cássio  Rodrigues
Pereira (Estatuto da Criança e do Adolescente: à luz do direito e da jurisprudência. Belo
Horizonte: Editora Líder, 2010):

“[...] De acordo com o artigo 112 do Estatuto em tela, ao ser verificada a
prática  de  ato  infracional,  a  autoridade  competente  poderá  aplicar  ao
adolescente,  medidas socioeducativas que serão proporcionais ao grau de
infração. As mesmas podem assim ser descritas: advertência, obrigação de
reparar  dano,  prestação  de  serviço  a  comunidade,  liberdade  assistida,
semiliberdade e internação. [...]”

Desse modo, fazendo o juízo de proporcionalidade entre a
conduta praticada e a medida socioeducativa a ser aplicada – sem desprezar o
princípio do melhor interesse do menor –, entendo que a internação é aquela que
atende ao melhor interesse do adolescente em desenvolvimento.

Por  fim,  no  que  tange  à  irresignação  quanto  ao  tempo  de
reavaliação da medida socioeducativa de internação a cada seis meses determinado na
sentença condenatória,  nos termos do art.  121, §2º do ECA, convém expor que, em
verdade, as reavaliações serão procedidas no curso da execução, cabendo ao juízo da
execução proceder às avaliações em até seis meses.

Ora,  é  o  juízo  da  execução  que  detém  a  competência  para
determinar,  a  qualquer  tempo,  a modificação da medida socioeducativa aplicada,  de
acordo com a evolução socioeducativa da paciente, conforme as prescrições dos arts. 99
e 100 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Logo,  cabe  ao  juízo  da  execução  o  monitoramento  das
reavaliações que, após relatório elaborado por equipe multidisciplinar, decidirá sobre as



próximas  reavaliações  e  possíveis  modificações  da  medida  aplicada  para  uma mais
branda ou não.

Ante o exposto, em harmonia com o Parecer da Procuradoria de
Justiça, NEGO PROVIMENTO AO APELO, mantendo incólume os fundamentos da
r. sentença vergastada.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal, dele participando
também os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha
Ramos, relator,  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o
preenchimento  da  vaga  de  Desembargador,  1º  vogal)  e  João  Benedito  da  Silva  (2º
vogal). Ausente justificadamente o Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Francisco  Sagres
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


