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PROCESSUAL PENAL. Habeas Corpus. Estatuto da Criança e 
do  Adolescente.  Ato  infracional  correspondente  ao  delito 
descrito  no  art.  33  da  Lei  n.  11.343/2006.  Tráfico  de 
Entorpecentes.  Medida  socioeducativa  de  prestação  de 
serviços  à  comunidade.  Descumprimento.  Justificação  aceita 
pela Magistrada  a quo. Nova oportunidade dada ao paciente. 
Não  cumprimento  reiterado  e  injustificado.  Cometimento  de 
outros  delitos  de  maior  gravidade.  Regressão  da  medida 
socioeducativa de prestação de serviços comunitários para a 
de  internação  pelo  prazo  de  até  03  (três)  anos.  Alegado 
cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. 
Impossibilidade de reapreciação. Matéria já analisada por esta 
Corte de Justiça, em impetração anterior. Insurgência também 
fulcrada pela inobservância do prazo de 03 (três) meses para a 
medida socioeducativa de internação. Insubsistência. Decisão 
lastreada nos incisos II e III do art. 122 do Estatuto Menorista. 
Ordem  não  conhecida  quanto  ao  primeiro  fundamento  e 
denegada no tocante ao segundo.

- Não se deve conhecer do Habeas Corpus, quando a matéria  
aventada  já  foi  objeto  de  impetração  anterior,  devidamente  
apreciada  por  esta  Corte  de  Justiça,  em  respeito  à  regra  
contida no art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça  
da Paraíba.

- Inocorre ilegalidade a aplicação de medida de internação pelo  
prazo  de  até  03  (três)  anos,  quando  a  decisão  resta  
fundamentada  nas  hipóteses  em  que  há  reiteração  no  
cometimento  de  outras  infrações  graves,  bem  como  por  
descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente  
imposta,  a  teor  do  disposto  nos  incisos  II  e  III  do  art.122  do  
Estatuto da Criança e do Adolescente.



VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da 
Paraíba, à unanimidade, em não conhecer da impetração quanto ao primeiro fundamento 
(cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal) e denegá-la, no tocante ao 
segundo (prazo para cumprimento da medida socioeducativa de internação), nos termos 
do voto do Relator, e em desarmonia parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de 
Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por José 
Guedes Dias e outros, em favor de José Lindemberg Alves de Oliveira,  tendo como 
autoridade coatora a Juíza da 2ª Vara da Comarca de Guarabira, alegando cerceamento 
de defesa e violação do devido processo legal, bem como insurgindo-se contra o prazo 
para a medida socioeducativa de internação.

Informa o impetrante que o paciente foi preso, em flagrante, em 06 
de  fevereiro  de  2011,  sendo,  na  ocasião,  apreendido  “...1,14  gramas  de  maconha,  
conforme laudos preliminares às fls. 18/20...” (f. 05).

Esclarece que a Magistrada recebeu a representação formulada pelo 
Ministério Público, determinando, ao infrator, a medida socioeducativa de prestação de 
serviços à comunidade pelo prazo de 04 (quatro) meses, por 08 (oito) horas semanais.

Alega  que,  logo  iniciado  o  cumprimento  da  medida,  o  paciente 
informou ao defensor público da Vara que estava sendo ofendido pelos policiais e que 
desejava cumpri-la em outro local.

Segue, aduzindo que  “(...)  O paciente temeroso e de certa forma  
constrangido,  justificou  suas  faltas  através  do  nobre  defensor  (...),  entretanto,  (…) 
intimado  para  retornar  a  cumprir  a  medida  imposta,  o  paciente  não  atendeu  a  
determinação do juízo, pois, tinha deixado de ir em decorrência da intimidação sofrida  
pelo policiais (…) (fs. 06/07).

Narra, outrossim, que sem a abertura de novo procedimento e oitiva 
do  adolescente,  a  Juíza  singular regrediu  a  medida  socioeducativa,  determinando  a 
internação do paciente pelo prazo de 03 (três) anos, em total afronta aos princípios do 
devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Assevera, ademais, que foi determinado um prazo de 03 (três) anos 
para o cumprimento da medida, quando o máximo de internação, pela regra do art. 122, 
III, §1º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, são de 03 (três) meses. 

Ao  final,  requer  a  imediata  concessão  da  liminar,  em  razão  da 
ausência da oitiva do menor, bem como pelo fato da Magistrada ter determinado o prazo 
de internação em 03 (três) anos e, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência 
(fs. 02/14).



Junta documentos (fs. 15/112).

Informações prestadas pela autoridade coatora (fs. 122/124).

Liminar indeferida (fs. 126/127).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pela concessão 
da ordem (fs.130/133).

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior – Relator – 

A  ordem  não  deve  ser  conhecida  pelo  primeiro  fundamento 
(cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal) e denegada quanto ao 
segundo (prazo para cumprimento da medida socioeducativa de internação).

- DO CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL

Cumpre destacar que os pontos afetos ao cerceamento de defesa e 
violação ao devido processo penal, em virtude da regressão ter sido “...decretada 
sem  a  devida  instauração  de  novo  procedimento  e  ausência  de  oitiva  do  
adolescente...” (f. 02),  já foram enfrentados por esta Câmara Criminal, por ocasião do 
HC n. 2013485-54.2014.815.0000, em 29 de janeiro de 2015, de modo que não pode ser  
reapreciado pelo mesmo Órgão, que já prestou, no tocante à matéria, a sua prestação 
jurisdicional.

Assim,  levando-se em consideração que tais  aspectos constituem 
mera reiteração do Habeas Corpus n. 2013485-54.2014.815.0000, com base no art. 252 
do Regimento Interno desta Corte de Justiça, não conheço da ordem neste ponto.

- DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO

Insurge-se o impetrante quanto à violação do art.  122, III, §1º, do 
Estatuto da Criança e do Adolescente,  tendo em vista que,  na decisão vergastada, a 
Juíza de Direito determinou o prazo de 03 (três) anos para o cumprimento da medida 
socioeducativa  de  internação,  quando  a  lei  estabelece  o  prazo  máximo  de  03  (três) 
meses.

Dispõe o art. 122 do referido Estatuto as hipóteses de aplicação da 
medida de internação, sendo cabível, quando o ato infracional for cometido com violência 
ou grave ameaça à pessoa; na hipótese de reiteração no cometimento de outras infrações 
graves ou por descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente aplicada, 
in verbis:

“...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. § 1o. O prazo de 
internação  na  hipótese  do  inciso  III  deste  artigo  não  poderá  ser  
superior a 3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente após 



o devido processo legal. § 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a  
internação, havendo outra medida adequada” (grifo nosso).

Pois  bem.  Verifica-se  que,  ao  prolatar  a  decisão,  a  Magistrada, 
levando em consideração que o  menor  cometeu outros  atos  infracionais  de  natureza 
grave, como também por ter reiterado o descumprimento da medida socioeducativa de 
prestação de serviços à comunidade, regrediu a medida anterior para internação pelo 
prazo de 03 (três) anos, com esteio no art. 122, incisos II e III, do Estatuto Menorista. 

A propósito, colacionamos trechos do referido decisum:

“O histórico do adolescente demonstra a necessidade de regressão de 
medida, sendo o mesmo afeito à prática delitiva, inclusive, demonstrando 
que as medidas impostas não vêm surtindo o feito desejado, pois responde a 
vários outros procedimentos perante este juízo  (...) O  caso  presente  se 
enquadra na hipótese acima referida, pois o menor demonstra uma escalada 
na vida criminosa, tendo cometido outros atos infracionais de  natureza 
grave, bem como, pelo reiterado descumprimento da medida anteriormente 
aplicada, demonstrando, assim, não surtirem os efeitos desejados.  Por 
outro lado,  já  foi  lhe concedida oportunidade para cumprir a medida 
que lhe foi imposta, porém, insiste em não se submeter a Justiça, e o  
que  é  pior,  intimado  se  manteve  inerte,  sem  apresentar  qualquer  
justificativa.  Portanto,  como já  bem frisado  acima,  o  infrator  não vem 
cumprindo  de  forma  satisfatória  a  medida  que  lhe  foi  imposta  neste 
processo, como bem demonstra as  freqüências colacionadas ao bojo 
dos autos.  Ante todo o exposto, e considerando  precipuamente o bem 
estar do adolescente, bem como, as  reiteradas vezes que o  mesmo 
insiste em não cumprir a  medida que lhe foi imposta, bem como, por ser  
refratário,  cometendo  outros  atos  infracionais,  inclusive,  respondendo  a 
processo  por  cometimento  de  crime  quando  já  de  maior  idade,  
REGRIDO  a  medida  anteriormente  aplicada  ao  adolescente JOSÉ 
LINDEMBERG   ALVES   DE   OLIVEIRA para  INTERNAÇÃO,  pelo 
período  de  até  03  (três)  anos,  devendo  ser  reavaliado 
semestralmente,  com fundamento no art 122, incisos II e III, do ECA...”  
(fs. 88/90).

E, quando das informações, a autoridade coatora assim relatou:

“...José Lindemberg Alves de Oliveira foi  representado neste juízo pela 
prática de ato infracional em figura assemelhada ao delito capitulado no 
art. 33 da Lei 11.340/06, tendo sido julgada procedente a representação 
e aplicada ao menor infrator medida socioeducativa de prestação de 
serviços à comunidade pelo  período de 04 (quatro)  meses,  tendo a 
sentença transitado em julgado no dia 05/12/2011;  O referido infrator foi  
encaminhado para cumprimento da citada medida junto ao CREAS desta 
urbe,  deixando  de  cumpri-la.  Devidamente  intimado  para  justificar  o  
descumprimento,  o  mesmo  apresentou  petição,  tendo-lhe  sido 
concedida  nova  oportunidade.  Regularmente  intimado  para  dar  
continuidade à medida, o infrator deixou  escoar o prazo, mantendo-se 
inerte e sem  apresentar qualquer justificativa.  Com vista  dos  autos  o 
representante  do  Ministério  Público  oficiante  perante  este  juízo, 
pugnou pela regressão da  medida socioeducativa imposta para a de 
internação,  tendo  a  defesa  do  representado ofertado manifestação,  
requerendo  a  concessão  de  nova  oportunidade.  Este  juízo,  em 
decisão de fls. 88/90 (cópia anexa), com esteio no art. 122, incisos II e 
III,  do  ECA,  tendo  em vista  o  descumprimento  reiterado  da  medida 



socioeducativa de prestação de serviços comunitários imposta, bem como 
pelo  fato  de  cometimento  de  outros  delitos  de  maior  gravidade,  
inclusive quando já maior de idade, consoante se vê do processo em 
tramitação na 1a vara desta  comarca (0007547-54.2014.815.0181),  
razões  que  levaram  este  juízo  a  regredir  a  medida  anteriormente 
aplicada para a  de internação, a ser cumprida no CEA, na  capital do 
estado, local onde encontra-se o infrator.  Urge também destacar que o  
procedimento  especial  de  menor,  ao contrário  do que  entendem os 
advogados do paciente, foi regularmente instruído com a observância dos 
ditames constitucionais da ampla defesa e do contraditório, tanto na fase 
instrutória,  assim  como  na  fase  de  regressão  de  medida  
socioeducativa, sempre acompanhado o infrator por Defensor Público 
atuante perante este  juízo.  Por outro lado, José Lindemberg Alves de  
Oliveira é pessoa por demais conhecida  deste juízo, respondendo a 
diversos procedimentos especiais de menor e  também à ação penal  
na  1a vara  desta  comarca,  demonstrando  a  sua  personalidade 
totalmente  voltada  para  o  mundo  do  crime,  conforme  se  vê  do  
histórico o mesmo...” (fs. 122/124).

Dessa forma, ainda que o adolescente tenha praticado ato infracional 
sem grave ameaça ou violência à pessoa, é possível, com fundamento do art. 122, II, do  
Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  a  imposição  da  medida  socioeducativa  de 
internação  pela  reiteração  no  cometimento  de  outras  infrações  graves  por  tempo 
indeterminado, não superior a 03 (três) anos, tal qual o caso dos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA 
INADEQUADA.  ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.  
ATO  INFRACIONAL  EQUIPARADO  AO  TRÁFICO  ILÍCITO  DE 
ENTORPECENTES.  INTERNAÇÃO  POR  PRAZO 
INDETERMINADO.  APLICAÇÃO  DA  MEDIDA  DEVIDAMENTE 
FUNDAMENTADA.  REITERAÇÃO  INFRACIONAL  GRAVE.  
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO  CONFIGURADO.  ORDEM 
NÃO CONHECIDA. 1. Faz-se imperiosa a restrição do cabimento do  
remédio heróico às hipóteses previstas na Constituição Federal e na  
lei processual penal, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade  
histórica e banalização do sistema recursal penal. 2. Assim, não se  
presta  o  writ  a  substituir  os  recursos  ordinários  e  extraordinários  
previstos  em  nosso  ordenamento  jurídico,  salvo  a  ocorrência  de  
manifesto constrangimento ilegal.  3.  Ao editar a Súmula 492, esta 
Corte Superior consolidou o entendimento de que "o ato infracional  
análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz obrigatoriamente  
à  imposição  de  medida  socioeducativa  de  internação  do 
adolescente."  3.  In casu, não configura manifesta ilegalidade a  
aplicação da  medida de internação por  tempo indeterminado,  
não superior a três anos, quando há reiteração no cometimento  
de outras infrações graves relacionadas ao tráfico de drogas.  
Art.  122,  inciso  II  do  ECA. 4.  Liminar  revogada.  Writ  não 
conhecido.” 1 (Grifo nosso).

Ressalte-se,  outrossim,  como  visto  que,  em  virtude  do 
descumprimento reiterado e injustificável da medida socioeducativa anteriormente imposta, 

1(HC 222.737/MG, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA 
DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 06/05/2013)



qual seja, a de prestação de serviços à comunidade, houve a regressão da medida para a 
internação, com fulcro no art. 122, III, do Estatuto do Menor.

Assim, embora o causídico queira  fazer crer  que a internação do 
menor pelo prazo de 03 (três) anos tenho sido, unicamente, aplicada com base no art.  
122, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente, esta não constitui a realidade fática dos  
autos, posto que a decisão ora impugnada reveste-se da mais ampla legalidade, sendo 
lastreada  tanto  no  inciso  II,  quanto  no  III,  ambos  do  art.  122  do  referido  diploma 
menorista.

Mais  uma  vez,  sobre  o  tema  em  debate,  colacionamos 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS  CORPUS.  ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO 
ADOLESCENTE.  ATO  INFRACIONAL  ANÁLOGO  AO  CRIME  DE 
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE INFRAÇÕES.  
MEDIDA DE INTERNAÇÃO. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DO ART.  
122,  INCISOS II  E III,  C.C. ARTS. 100 E 113 DO ECA. HABEAS  
CORPUS DENEGADO. 1. A reiteração de atos infracionais, aliada à  
inequívoca situação de vulnerabilidade do adolescente, autorizam a  
aplicação da medida de internação. Aplicação do art. 122, incisos 
II e III, c.c. arts. 100 e 113, todos do ECA. 2. O Paciente cometeu  
ato  infracional  similar  ao  delito  de  tráfico  ilícito  de  drogas.  
Contudo, anteriormente, praticou outras infrações similares ao 
crime de roubo. Ademais, as informações constantes dos autos 
demonstram que "a família [do Paciente] não se mostra apta a  
educá-lo  e  a  contê-lo  adequadamente,  o  que  vale  dizer  não  
possuir  respaldo familiar  adequado,  circunstância  esta  última  
de se exigir para uma eventual imposição de medida em meio  
aberto,  tanto  assim  que  o  adolescente  vem  reincidindo 
reiteradamente".  Tais  circunstâncias  denotam  o  acerto  da 
sentença menorista,  mantida pelo acórdão ora impugnado.  3.  
Habeas corpus denegado.” 2 (Grifo nosso).

Destarte,  data  vênia  do  entendimento  da  Procuradoria-Geral  de 
Justiça, que opinou pela concessão da ordem, emitindo parecer, apenas, à luz do inciso III 
do art. 122 do ECA, tenho que a ordem deva ser denegada.

- DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  não conheço da  impetração  quanto  ao  primeiro 
fundamento (cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal) e a denego, no 
tocante ao segundo (prazo para cumprimento da medida socioeducativa de internação). 

É o voto.3 

Presidiu  a  sessão  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  João 
Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior, Relator, Carlos Martins Beltrão 

2 (HC 211.454/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 16/11/2012)  

3. HC00006000820158150000_10



Filho e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito Convocado para substituir o Exmo. 
Márcio Murilo da Cunha Ramos).

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  o 
Excelentíssimo Senhor José Marcos Navarro Serrano, Procurador 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, 07 de  
abril de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                         - Relator -


