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APELAÇÃO  INFRACIONAL.  ATOS 
INFRACIONAIS  EQUIPARADOS  A TENTATIVA 
DE  ROUBO  MAJORADO  E  ASSOCIAÇÃO 
CRIMINOSA.  PROCEDÊNCIA  DA 
REPRESENTAÇÃO. INTERNAÇÃO APLICADA. 
INSURGÊNCIA   COM  RELAÇÃO  À 
MATERIALIDADE  DELITVA DA ASSOCIAÇÃO 
CRIMINAOSA E À MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA 
FIXADA  NA  SENTENÇA.    AUTORIA  E 
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  ACERCO 
PROBATÓRIO  FIRME  E  COERENTE. 
MANUNTENÇÃO  DA   PROCEDÊNCIA. 
CONDIÇÃO DO ART.  122,  INCISO I,  DO ECA 
VISLUMBRADA.  MEDIDA  SOCIEDUCATIVA 
MANTIDA. DESPROVIMENTO.

Impõe-se a manutenção da sentença quando está 
comprovada nos autos a materialidade delitiva e a 
autoria  do  ato  infracional,  diante  do  acervo 
probatório acostado. 

As  medidas  socioeducativas  são  de  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 
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três  fatores:  capacidade  do  adolescente  de 
cumprir a medida, circunstâncias e gravidade da 
infração. 

Vistos, relatados e discutidos estes 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.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação infracional (fls. 127) manejada por Jeferson 

Farias do Nascimento em razão da sentença proferida pelo juízo da Comarca 

de  Sumé,  que  aplicou  a  medida  socioeducativa  de  internação  por  prazo 

indeterminado, nos termos do art. 112, VI, c/c o art. 121, §2º, ambos do ECA..

Por  ocasião  do  decisum,  o  juízo  singular  reconheceu  que  os 

adolescentes  Jeferson Farias  do  Nascimento  e Fábio  Luiz  Roque da Silva, 

representados pelo  Ministério  Público,  praticaram ato infracional  análogo ao 

tentativa de roubo e associação criminosa  (art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 

14, II, c/c art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal c/c art. 103 da Lei nº 

8.069/90), tendo em vista que, no dia 29 de novembro de 2013, por volta das 

20:00 horas, os representados, em companhia de um maior de apelido “DU”, 

valendo-se de violência e mediante o uso de arma (espingarda soca-soca), 

terem tentado subtrair a motocicleta da vítima, que revidou e disparou contra os 

representados,  fazendo  com que  os  infratores  se  evadissem e,  ainda,  por 

restar comprovada, pelas confissões dos adolescentes, a existência de uma 

associação permanente e armada entre os representados e outros envolvidos, 

inclusive menores, com intuito de cometer crimes na localidade do Congo/PB.

Nas razões recursais (fls.  128/134),  sustenta o apelante que o 

julgador da primeira instância se utilizou de elementos de investigação policial 

extraídos de  outro  processo,  sem ter  sido  assegurado o  contraditório,  para 
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aplicar  a  medida  excepcional  de  internação  do  menor  e  para  condenar  o 

apelante  pelo  ato  infracional  análogo à  figura  típica  do  art.  288 do  Código 

Penal.

Diante  disso,  requer  a  reforma do  decisum  a fim de que  seja 

substituída  a  medida  socioeducativa  de  internação,  pois  esta  se  revela 

inadequada e nociva ao adolescente.

Pugna,  ainda,  pela  anulação  da  decisão  com  relação  ao  ato 

infracional  análogo  à  figura  típica  do  art.  288  do  Código  Penal,  eis  que  a 

instrução instaurada, neste processo, desnaturou a sua ocorrência.

Nas contrarrazões (fls. 135/138), o Ministério Público pugnou pelo 

desprovimento do recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer  (fls.  145/152), 

opinando pelo desprovimento do apelo infracional.

A decisão foi mantida nos termos do art. 198, VIII do ECA, pelo 

Juízo a quo (fls.190).

É o relatório.

V O T O

Como dito, busca o recorrente, na presente apelação infracional, 

a reforma do decisum a fim de que seja afastada a imputação quanto ao ato 

infracional análogo à figura típica do art. 288 do Código Penal e substituída a 

medida socioeducativa de internação.

Sustenta  o  apelante  que  o   julgador  da  primeira  instância  se 
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utilizou de elementos de investigação policial extraídos de outro processo, sem 

ter  sido  assegurado  o  contraditório,  para  aplicar  a  medida  excepcional  de 

internação do menor e para condenar o recorrente pelo ato infracional análogo 

à figura típica do art. 288 do Código Penal.

 Pois bem. Da leitura da sentença (fls.  91/102),  verifica-se que 

foram  carreadas  informações  contidas  na  fase  inquisitiva  do  Procedimento 

Especial  tombado  sob  o  nº  0001047-69.2013.815.0451  (fragmentos  de 

depoimentos colhidos na esfera policial), o que constitui prova emprestada.

Trata-se,  in casu, de discussão acerca da validade da chamada 

“prova emprestada”, que é aquela produzida no bojo de um processo ou das 

investigações que o precederam, mas levada “por empréstimo” a outros autos, 

em razão de ela  dizer  respeito  também a fatos  e/ou  pessoas  investigadas 

nesse outro feito.

O jurista Guilherme de Souza Nucci conceitua com propriedade o 

instituto:

“É aquela produzida em outro processo e, através da 
reprodução documental, juntada no processo criminal 
pendente  de  decisão.  O  juiz  pode  levá-la  em 
consideração, embora deva ter a especial cautela de 
verificar como foi formada no outro feito, de onde foi 
importada,  para  saber  se  houve  o  indispensável 
devido  processo  legal.  Essa  verificação  incluiu, 
naturalmente,  o  direito  indeclinável  ao  contraditório, 
razão pela qual abrange o fato de ser constatado se 
as  mesmas partes  estavam envolvidas  no processo 
em  que  a  prova  foi  efetivamente  produzida.  Ex.:  o 
depoimento de uma testemunha pode ser extraído de 
um  feito  e  juntado  em  outro,  mas  torna-se 
indispensável  saber  se  se  tratavam  das  mesmas 
partes  envolvidas,  pois,  do  contrário,  deve  a 
testemunha  ser  novamente  inquirida,  permitindo-se 
que  a  parte  ausente  promova  as  suas  reperguntas. 
Solução diversa iria ferir o devido processo legal”. 1

Acerca da matéria,  observe-se decisão do Superior Tribunal  de 
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Justiça:

“É  possível  a  utilização  de  prova  emprestada  no 
processo  penal,  desde  que  ambas  as  partes  dela 
tenham ciência  e  que sobre  ela  seja  possibilitado o 
exercício do contraditório. Precedentes”. 2

“A  prova  emprestada  é  admissível  no  âmbito  do 
processo  penal,  quando  colhida  em  feito  entre  as 
mesmas  partes,  foi  produzida  com  obediência  aos 
procedimentos legais, diz respeito aos mesmos fatos 
objetos da acusação que se busca provar, com ampla 
oportunidade de manifestação do acusado em ambas 
as ações,  inexistindo,  assim,  ofensa ao princípio  do 
contraditório. Precedentes do STJ”. 3

Percebe-se  que  os  fragmentos  dos depoimentos  transcritos  na 

sentença objurgada foram tomados quando da apuração do outro delito,  na 

esfera policial, porém, envolvendo os representados neste processo.

Ora, para que a prova emprestada seja válida, faz-se necessária 

a observância do contraditório, além de ter sido esta produzida em processo 

em que tivessem figurado as mesmas partes.

Ocorre  que,  no  processo  em  deslinde,  referido  procedimento 

especial não passou pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, isto é, não 

foi oportunizada previamente à parte contrária o acesso às informações nele 

constante, tendo em vista que foi  apensado aos presentes autos em 04 de 

fevereiro de 2014, conforme despacho de fls.107  do processo em apenso.

Verifica-se, então, a nulidade da prova emprestada utilizada como 

fundamento.

No  entanto,  extirpados  da  sentença  os  fragmentos  de 

depoimentos obtidos na fase inquisitiva do Procedimento Especial tombado sob 

o  nº  0001047-69.2013.815.0451  (fls.  96),  bem como  a  referência  a  ele  no 

momento da fixação da medida sócio-educativa,  o  decisum se sustenta por 
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outras provas colhidas sob o contraditório e ampla defesa, não havendo que se 

falar em nulidade da sentença.

Esclareça-se que o ilícito tipificado no artigo 288 do Código Penal 

exige para a sua configuração a estabilidade e permanência da associação 

criminosa, destinadas ao cometimento de um número indeterminado de delitos, 

o que se verifica na hipótese. 

A  associação  mostrou-se  organizada  em  torno  da  prática  de 

roubos, haja vista que através dos depoimentos dos menores colhidos durante 

a instrução criminal,  restou caracterizado que Jardiael  de Lima Almeida era 

hierarquicamente superior em relação ao demais, tendo, inclusive, dado apoio 

aos envolvidos nesta empreitada criminosa.

Na esfera policial,  os menores Jeferson Farias do Nascimento, 

conhecido  por  TENENO,  e   Fábio  Luiz  Roque  da  Silva,  conhecido  por 

FABINHO ou PORCO, confessaram que a quadrilha deles praticou em torno de 

10 (dez) assaltos com uso de armas de fogo na região do Congo/PB. 

“(...)  QUE,  depois  se  juntaram nas proximidades  da 
casa de JARDIAEL, que fica nas proximidades do local 
onde  ocorreu  a  tentativa  de  roubo;  QUE  não  sabe 
dizer quem seria a vítima da tentativa de roubo; QUE, 
seguiu  junto  com  FABINHO  e  DU  para  a  casa  de 
JARDIAEL,   a  procura  de  socorro,  tendo  ele  os 
amparado;  QUE  FABINHO,  já  estava  sem  a 
espingarda  no  momento  que  foram para  a  casa de 
JARDIAEL;  QUE,  JARDIEL  faz  parte  da  quadrilha, 
junto  com CABELUDO,  ARIEL,  GEORGE e ANDRÉ 
IRMÃO DE DU, e mais o inquirido e FABINHO, e DU; 
(…) QUE acredita que sua quadrilha tenha praticado 
mais de 10 assaltos na região usando armas de fogo, 
mas  participou  apenas  de  04  deles,  enquanto  que 
JARDIEL  participou  de  04  roubos,  e  FABINHO 
participou da maioria dos roubos, enquanto que DU, 
participou menos que FABINHO”. (Jeferson Farias do 
Nascimento, conhecido por TENENO – fls. 06).

“(...) QUE juntou-se com TENENA, e DU, por volta das 
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18:00h, no centro da cidade de Congo-PB, e decidiram 
que aquela era uma boa hora pra praticar  mais  um 
roubo, no que inquirido quis desistir do crime, mas foi 
ameaçado  de  morte  por  TENENA,  caso  não 
participasse,  então  seguiram  para  sua  casa,  onde 
pegou a espingarda artesanal tipo soca-soca, e foram 
todos para depois da casa de APOLÔNIO (…); QUE, 
JARDIAEL faz parte da quadrilha  sendo o chefe  do 
bando, e também ZIEL, ARIEL, GEORGE, JEFINHO, 
GUERE E ANDRÉ IRMÃO DE DU, e mais o inquirido, 
TENENA, e DU fazem parte da quadrilha; (…) QUE, 
foi abordado pela PMPB, no que confessou o crime e 
informou  que  os  outros  integrantes  da  quadrilha 
estavam  na  casa  de  JARDIAEL,  e  a  Polícia  Militar 
apareceu no local no que, TENENA por estar ferido e 
sangrando,  preferiu  se  entregar  para  a  PMPB,  que 
também deu voz de prisão para JARDIAEL (…); QUE 
acredita que sua quadrilha tenha praticado mais de 10 
assaltos  na  região  usando  armas  de  fogo,  mas 
participou  apenas  de  02  deles,  enquanto  que 
JARDIAEL participou de todos os roubos, e TENENA 
participou  de  todos  os  roubos,  enquanto  que  DU, 
participou  de  quatro  roubos.”  (Fábio  Luiz  Roque  da 
Silva, conhecido por FABINHO ou PORCO – fls. 07).

Em juízo, o menor Fábio Luiz Roque da Silva afirmou que Jardiael 

é conhecido na cidade do Congo  pela prática de assaltos, tendo já participado 

de um desses. Disse, ainda, que Jardiael organizava os crimes e, as vezes, 

eles lhe entregavam dinheiro obtido com o delito. Informou, também, que além 

deles (Dú, Jardiael, Jeferson e o declarante), compõem a quadrilha Ziel, Ariel, 

George,  Jefinho,  Guere  e  André  irmão  de  Du.  (07':44”/10':17”  -  do  arquivo 

Apresentação do menor Fábio Luiz Roque da Silva.wmv da mídia acostada às 

fls. 66)   

O menor, Jeferson Farias do Nascimento, em juízo, apesar de ter 

confessado  a  participação  no  roubo,  não  informou  sobre  a  existência  de 

quadrilha  voltada  para  a  prática  de  crimes,  mas  que  conhece  Ziel,  Ariel, 

George, Jefinho, Guere e André irmão de Du, Jardiael, Dú e Fábio e que eles 

se reúnem na sinuca/discoteca.

Jeferson,  quando  inquirido  judicialmente,  afirmou  que  foi  a 
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primeira vez que participou de um assalto. Disse que é amigo de infância de 

Jardiael  e  tem conhecimento  de  seu envolvimento  no  roubo de uma moto. 

Afirmou que, na tentativa de roubo, Jardiael não teve influência, mas que ele 

forneceu  abrigo  a  eles.  Disse,  também,  que  conhece  Ziel,  Ariel,  George, 

Jefinho, Guere e André irmão de Du e eles se reúnem com Jardiael,  Dú e 

Fábio, mas não praticam crimes. (00':51”/01':11”; 03':47”/04':20”; 08':47”/09':12”; 

10':46”/12':30”  -  do  arquivo  Apresentação  do  menor  Jeferson  Farias  do 

Nascimento.wmv da mídia acostada às fls. 66) 

A  nova  versão  apresentada  pelo  menor  Jeferson  Farias  do 

Nascimento quanto à formação da quadrilha não se sustenta, eis que as suas 

declarações  prestadas  perante  a  autoridade  policial  são  ratificadas  pelo 

depoimento  do  menor  Fábio  Luiz  Roque  da  Silva,  tanto  na  esfera  policial 

quanto judicial, acima transcritos, e do policial militar José Célio Alves da Silva, 

que abaixo colaciono.

  

A testemunha José Célio Alves da Silva, policial  militar, afirmou 

que conhece de vista o menor Jeferson Farias do Nascimento. Disse, ainda, 

que a espingarda utilizada no roubo foi encontrada no mato por informação de 

Fábio, que a arma estava em poder dos quatro envolvidos (Teneno, Fabinho, 

Dú e não se recorda o nome do quarto). Afirmou, ao final, que a quadrilha é 

comandada por Jardiael,  contando com a participação dos envolvidos neste 

processo (Jeferson e Fábio) e de outros infratores e que a associação é estável 

e  voltada  para  a  prática  de  roubos.  (05':18”/07':06”;  08':17”/10':05”; 

12':51”/14':14” - do arquivo Testemunha do MP José Célio Alves da Silva.wmv 

da mídia acostada às fls. 66) 

Assim,  todas  as  circunstâncias  que  cercam  o  caso  concreto 

formam  um  conjunto  probatório  firme  e  coerente,  apontando  a  autoria  e 

materialidade do  ato infracional análogo à figura típica do art. 288 do Código 

Penal.  
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 Portanto,  não  vejo  como  prosperar  esta  pretensão  recursal, 

baseada  na  ausência  de  provas  da  figura  delitiva  relativa  à  associação  

criminosa.

No que se refere às medidas socioeducativas, sabe-se que elas 

são  de  natureza  pedagógica,  não  tendo  por  finalidade  precípua  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  referidas  medidas,  cuja  aplicação,  no  caso  concreto, 

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

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

Sobre a medida de internação, ensina Rogério Sanches Cunha: 

"A internação,  como medida socioeducativa restritiva 
de liberdade,  importa  na  contenção do  adolescente, 
que  permanecerá  institucionalizado.  (...)  De  acordo 
com  o  princípio  da  excepcionalidade,  a  medida 
socioeducativa  de  internação  somente  poderá  ser 
aplicada se outra não for suficiente à ressocialização 
(como visto acima),  bem como se a conduta estiver 
descrita em uma das hipóteses legais que autorizam 
essa severa intervenção. (...) Se o tipo penal revelar 
que o ato  foi  praticado mediante violência  ou grave 
ameaça  à  pessoas,  então,  a  internação  estará 
abstratamente  autorizada,  desde  que  presente  a 
necessidade pedagógica. (...) São exemplos de tipos 
penais  em  que  está  contida  a  violência  ou  grave 
ameaça  à  pessoa:  roubo,  lesão  corporal  grave, 
estupro,  dentre  outros.  (...)  Para  estes  casos,  a 
gravidade do ato infracional, por si só, não é motivo 
justificador  da  internação.  Apesar  de  ser  esse  o 
entendimento corrente no Superior Tribunal de Justiça, 
em outros Tribunais tem-se entendido que a gravidade 
do  ato  infracional  traz  ínsita  a  necessidade  de 
submissão  à  internação,  como  forma  de  introjetar 
valores.  Noutras palavras,  o ato infracional  'expõe o 
desajuste  social  e  a  periculosidade  do  apelante,  e, 
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portanto,  a  substituição  da  internação  por  medida 
socioeducativa  mais  branda  poderá  expor  a 
incolumidade física de terceiros,  e a dele mesmo, a 
risco'.”  (in  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente 
Comentado /  Luciano Alves Rossato, Paulo Eduardo 
Lépore, Rogério Sanches Cunha. - São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2010. p. 333/335).  (grifo nosso)

No  ordenamento  jurídico,  os  casos  em  que  resta  possível  a 

aplicação de medida de internação encontram-se enumerados no art. 122 da 

Lei n.º 8.069/90:

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;
II - por reiteração no cometimento de outras infrações 
graves;
III  -  por  descumprimento reiterado e injustificável  da 
medida anteriormente imposta.

Analisando a sentença atacada, às fls. 98, quando da aplicação 

da medida sócio-educativa da internação, o Magistrado assim fundamentou:

“(...)  Já  com  relação  ao  adolescente  infrator 
JEFERSON FARIAS DO NASCIMENTO infere-se que 
não possui registro de outros procedimentos especiais, 
além  de  não  constar  nos  autos  elementos 
desabonadores  de  sua  conduta  social,  porém  a 
quantidade de roubo que o menor é apontado como 
autor ou ter participação tendo uma postura ativa na 
captação  de  outros  adolescentes  para  o  mundo  do 
crime,  além  de  apresentar  péssimo  comportamento 
social,  segundo  os  depoimentos  constantes  no 
Procedimento  Especial,  de  maneira  que  a  medida 
sócio-educativa na internação revela-se adequada às 
circunstâncias do caso em tela e à personalidade do 
menor infrator.
Aqui na comarca de Sumé, em especial no município 
do Congo,  há uma verdadeira onda de delinquência 
juvenil.  Estamos  atualmente  vivendo  uma  voraz 
reiteração  de  menores  no  mundo  do  crime.  No 
presente  procedimento,  verifica-se  que  os 
representados contribuíram para a entrada de vários 
adolescentes  no  pernicioso  mundo  do  crime,  e, 
gerando  uma  instabilidade  no  tecido  social  e  ao 
aumento na demanda de atos infracionais.
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(...)  
Desta  maneira,  é  imprescindível  e  urgente  uma 
medida  repressora  contra  tal  onda  de  crimes.  A 
estabilidade, a paz, a harmonia e a tranquilidade da 
população  local  precisam  ser  imediatamente 
restauradas. A ordem pública, como se vê, está sendo 
barbaramente violada.
(…)
A segregação dele se faz necessária tendo em vista 
que a reiteração da conduta torna os atos praticados 
graves, trazendo perigo iminente para a sociedade e 
também  para  o  próprio  menor.  Aqui  urge  se  fazer 
cessar essa prática e o único meio que temos neste 
momento de fazer  com o menor  para a prática dos 
atos infracionais é com a sua internação.
Sendo assim, considerando que as provas dos autos 
em relação aos delitos, imperiosa se faz aplicação de 
medida sócio-educativa de internação prevista no art. 
121 do ECA, como a mais indicada para o presente 
caso.
(…)
ANTE O EXPOSTO,  mais  do  que  autos  constam e 
princípios  aplicáveis  à  espécie,  JULGO 
PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO para, com fulcro 
no  art.  112,  III,  do  Estatuto  da  Criança  e  do 
Adolescente,  aplicar  aos  representados  JEFERSON 
FARIAS DO NASCIMENTO, conhecido por “TENENO” 
e  FÁBIO  LUIZ  ROQUE  DA  SILVA,  conhecido  por 
“FABINHO ou PORCO”, já devidamente qualificado a 
MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO  por 
violação ao 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 14, II, c/c 
art.288, parágrafo único, todos do Código Penal c/c art 
103 da Lei nº 8.069/90. Sendo a internação por prazo 
indeterminado,  nos  termos  do  art.112,  VI,  c/c  o  art. 
121, §2º, todos do ECA). Vedadas atividades externas, 
exceto  as  pedagógicas  e  educacionais,  mas  com 
autorização expressa e prévia do juízo da infância de 
Campina  Grande  para  tanto,  sob  pena  de 
responsabilidade (…).”

Extirpando as considerações feitas pela  magistrado  a quo  com 

base nos depoimentos constantes no Procedimento Especial tombando sob o 

nº  0001047-69.2013.815.0451,  como  acima  dito,  ainda  persistem  razões 

colhidas  nos  presentes  autos  que  justificam  a  aplicada  da  medida  de 

internação na sentença objurgada.

Desembargador João Benedito da Silva



Processo nº 0000998-28.2013.815.0451

A aplicação da medida socioeducativa de internação mostra-se a 

mais adequada, tendo em mira a gravidade do ato infracional praticado (roubo 

com uso de arma de fogo e concurso de pessoas).

Além disso, restou comprovada a formação de uma associação 

criminosa,  da  qual  o  apelante  faz  parte,  o  que  demonstra,  claramente,  a 

periculosidade dos agentes, razão pela qual,  merece ser mantida a medida 

socioeducativa de internação imposta na sentença apelada.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO 
INFRACIONAL  ANÁLOGO  AO  CRIME  DE  ROUBO 
CIRCUNSTÂNCIADO.  APELAÇÃO.  EFEITO 
DEVOLUTIVO.  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  NÃO 
RECONHECIMENTO.  MEDIDA  SOCIOEDUCATIVA 
DE  INTERNAÇÃO.  ADEQUAÇÃO.  RECURSO 
DESPROVIDO. I. Nos termos do art. 215 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, 
será  recebido  apenas  em  seu  efeito  devolutivo  e, 
excepcionalmente,  no  efeito  suspensivo,  quando 
demonstrada  a  possibilidade  de  ocorrência  de  dano 
irreparável  ao  menor.  Ausentes  os  requisitos  legais, 
inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido. 
II. A confissão espontânea do adolescente infrator não 
autoriza  o  abrandamento  da  medida  socieducativa 
imposta,  pois,  nos  procedimentos  da  infância  e  da 
juventude,  não  há  a  imposição  de  pena,  mas  de 
medida  socioeducativa,  não  se  cogitando  de 
agravantes ou atenuantes, pois a finalidade primordial 
é a aplicação de medida mais adequada à reeducação 
e  à  ressocialização  do  menor,  tendo  em  vista  sua 
condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. III. 
Correta  a  aplicação  da  medida  socioeducativa  de 
internação  a  adolescente  que  pratica  ato  infracional 
análogo  ao  crime  de  roubo,  mediante  emprego  de 
arma de fogo e registra passagens anteriores por atos 
infracionais  análogos  aos  crimes  de  roubo, 
receptação,  furto  e  tráfico  de  drogas. lV.  Preliminar 
rejeitada.  Recurso  desprovido.  (TJDF;  Rec 
2014.09.1.000863-5;  Ac.  804.012;  Terceira  Turma 
Criminal;  Relª  Desª  Nilsoni  de  Freitas;  DJDFTE 
25/07/2014; Pág. 171) (grifo nosso)

Desembargador João Benedito da Silva
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APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO 
AO  ROUBO  QUALIFICADO.  MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA DE  INTERNAÇÃO.  ADEQUADA. 
RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do inc. I do 
artigo  122  da  Lei  n.  8.069/1990,  a  medida  de 
internação só poderá ser aplicada quando "tratar-se de 
ato  infracional  cometido  mediante  grave  ameaça  ou 
violência  a  pessoa".  Nessa  vereda,  os  Tribunais  de 
sobreposição assentam que o "Estatuto da Criança e 
do  Adolescente  permite  a  aplicação  da  medida 
socioeducativa da internação por prazo indeterminado 
quando  se  tratar  de  ato  infracional  praticado  com 
grave  ameaça  ou  violência  contra  pessoa"  (STJ-6ª  
Turma,  HC 110.642/ES,  Rel.  Min.  Og  Fernandes,  j.  
19/03/2009, DJe 06/04/2009).2. Na escolha da medida 
socioeducativa  a  ser  aplicada  em  casos  de 
cometimento  de  atos  infracionais,  deve  ser  aferida, 
além da capacidade do adolescente para cumpri-la, as 
circunstâncias  e  a  gravidade  da  infração  praticada 
(artigo 112, § 1º, ECA).3. Vejo como como adequada a 
implementação  da  medida  de  internação  para  que 
sejam atendidos os fins pedagógicos e reeducacionais 
em favor  do  apelante,  à  luz  do  caso  concreto,  que 
revelou  conduta  assemelhada  ao  delito  de  roubo, 
praticada  com  emprego  de  arma  de  fogo  e  em 
concurso  de  pessoas,  com  considerável  poder  de 
intimidação sobre as vítimas, razão pela qual, merece 
ser  mantida  a  medida  socioeducativa  de  internação 
imposta  na  sentença  apelada.  4.  Apelo  desprovido. 
Unânime.  (TJES;  APL  0001356-53.2014.8.08.0030; 
Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Henrique 
Rios do Amaral; Julg. 09/07/2014; DJES 17/07/2014) 
(grifo nosso)

Diante de tais motivos, entendo que, ao ser estabelecida medida 

socioeducativa de internação, restaram devidamente cumpridos os requisitos 

autorizadores, não havendo de se falar em substituição por outra capitulada no 

Estatuto da Criança e do Adolescente.

Pelas razões expostas, nego provimento ao apelo.

 É como voto.

        Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito 
Pereira Filho, Presidente da Câmara Criminal.  Participou do julgamento, além 

Desembargador João Benedito da Silva
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do  Relator,    o  Exmo.  Sr.  Des.  Carlos  Martins  Beltrão  Filho.  Ausente, 
justificadamente,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Luis  Silvio  Ramalho  Junior.  Presente  à 
sessão  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Francisco  Sagres  Macedo  Vieira,  Procurador  do 
Justiça.

                          Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do  

Estado da Paraíba,  aos 26 (vinte e  seis) dias do mês de agosto do ano de 

2014.

Des. João Benedito da Silva
                                                       RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


