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–  Inadmissível o recebimento do recurso no efeito suspensivo
quando o apelante não demonstra o risco de dano irreparável,
conforme  determina  o  art.  215  do  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente.

– Não há que se falar em improcedência da representação contra
adolescente  infrator  quando  constatado  nos  autos  que,  na
companhia de comparsas, com a utilização de armas de fogo e
mediante grave ameaça, subtraiu objetos das vítimas, restando
induvidosa a autoria infracional.

–  Descabida a pretensa substituição da medida socioeducativa
de internação por outra mais branda, posto que a gravidade da



infração  praticada  guarda  proporção  com  a  medida  protetiva
aplicada, considerando que o ilícito foi cometido mediante grave
ameaça à vítima, além da reincidência infracional revelada nos
autos.

 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.
Oficie-se.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de  Apelação  interposto  por  R. M.  F.  em
razão da sentença prolatada pelo MM Juiz Henrique Jorge Jácome de Figueiredo, da 2ª
Vara  da  Infância  e  Juventude  da  Capital,  a  qual  julgou  procedente  em  parte  a
representação  ofertada  pelo  Ministério  Público  Estadual,  aplicando  a  medida
socioeducativa de internação ao adolescente infrator pela prática de ato infracional
equivalente ao delito de roubo circunstanciado, previsto no art. 157, §2º, incisos I e II
do Código Penal, e absolvendo-o do ato infrator equiparado ao crime de homicídio.

Exsurge  da  representação  ministerial  que,  no  dia  24  de
novembro de 2015, o representado, em  concurso de pessoas e com o emprego de
arma, além de violência física com coronhadas, subtraiu celulares, dinheiro, caixa
térmica e o veículo de dois casais (Josenilton Oliveira da Silva, Marcelo Ramos da
Silva, Julyana de Oliveira da Silva e Maria Pollyana Nascimento Mota da Silva), que
transitavam na Praia da Penha. 

Ainda  segundo  a  peça  pórtica,  como  o  veículo  roubado
possuía dispositivo de segurança que o imobilizou na subida ladeira, os acusados
abandonaram  o  automóvel  ateando  fogo  no  mesmo,  continuando  a  fuga  a  pé,
ocasião em que invadiram uma residência localizada na Vila dos Pescadores, onde,
por volta de 01h30min,  mataram  o pescador  Pedro Antônio  dos  Santos,  que os
havia reconhecido, com golpes de faca, sendo o corpo encontrado pelo caseiro João
Batista dos Santos.

Concluída a instrução do procedimento criminal, o magistrado
“a  quo”  proferiu  sentença  (fls.  131/134),  julgando  parcialmente  procedente  a
representação e determinando a INTERNAÇÃO do menor representado, por tempo
indeterminado,  sem  possibilidade  de  atividades  externas,  em  estabelecimento
adequado, nos termos do art. 112, VI do ECA. Outrossim, foi negado o direito do
menor responder em liberdade por persistirem todos os motivos e fundamentos
que justificaram a decretação da internação provisória.

Nas razões recursais de fls. 138/155, o menor infrator apelante
requer  a  reforma  da  sentença,  pretendendo  a  declaração  da  improcedência  da
representação, ante a negativa da prática dos atos infracionais imputados; alega que o
art. 121 do ECA estipula o prazo máximo de 03 (três) anos para a medida de internação,
enquanto que lhe foi aplicada a medida por prazo indeterminado; que, caso não seja esse
o entendimento da Câmara Criminal, requer a modificação da medida socioeducativa
para uma diversa da internação, qual seja a liberdade assistida prevista nos arts. 118 e
119 do ECA, ou, ainda, a medida subsidiária da prestação de serviço à comunidade



prevista no art. 117 do mesmo diploma legal, ante a não comprovação das hipóteses
taxativas do art. 122 da Lei nº 8.069/90.

O  recorrente  pleiteia,  também,  que  o  recurso  apelatório  seja
recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo, segundo a regra do art. 520 do CPC,
argumentando que a Lei nº 12.010/09 revogou o art. 198, inciso VI do ECA que previa
como regra geral o recebimento da apelação exclusivamente no efeito devolutivo.

Contrarrazões às fls. 159/162, rogando pelo desprovimento do
recurso.

Às  fls.  162v.,  o  Juiz  primevo  exarou  o  juízo  de  sustentação,
mantendo a medida socioeducativa aplicada.

Instada a se pronunciar,  a  Procuradoria de Justiça,  através do
parecer de fls. 167/175, subscrito pelo Procurador de Justiça Francisco Sagres Macedo
Vieira, manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

 
É o Relatório. 

VOTO: 

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

Inicialmente, em relação ao pleito de recebimento do recurso de
apelação  nos  efeitos  devolutivo  e  suspensivo,  é  cediço  que,  embora  a  Lei  nº
12.010/2009 tenha revogado o inciso VI do artigo 198 do ECA, que conferia apenas o
efeito devolutivo ao recebimento da apelação, continua em vigor o disposto no artigo
215 do ECA, segundo o qual "o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos,
para evitar dano irreparável à parte”. Portanto, a agregação de efeito suspensivo não é
regra, mas exceção.

Também o artigo 558, do CPC/1973, previa a possibilidade de se
conferir tal efeito, quando relevante a fundamentação e houvesse risco de lesão grave e
de difícil reparação. O novo CPC, nesse mesmo sentido, dispõe no § 4º do art. 1.012,
que "a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar
a probabilidade de provimento do recurso ou se,  sendo relevante a fundamentação,
houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.

Assim, acertada a decisão a quo, pois o recurso de apelação da
decisão  que  julgou  procedente  a  representação  deve  ser  recebida  apenas  no  efeito
devolutivo, somente devendo ser concedido o duplo efeito, na forma do artigo 215 do
ECA, em casos  excepcionais,  para evitar  dano irreparável  à  parte,  conforme firme
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça (HC  332.455/PR,  Rei.  Min.
Leopoldo de Arruda Raposo, Des. Convocado do TJ/PE, DJ 25.08.15; HC 331.892/DF,
Rei. Min. Ericson Maranho, Des. Convocado do TJ/SP, DJ 31.08.15) 

É de se concluir, portanto, que o recebimento dos recursos
será,  em regra,  no efeito  devolutivo,  principalmente  quando interpostos  contra
sentença  de  procedência  da  representação  que  impõe  medida  socioeducativa
adequada  ao  caso  do  adolescente  infrator (HC 330.926/SC,  Rel.  Ministro  NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 29/09/2015). Ademais, é



assente na Corte Superior o entendimento de que condicionar a execução da medida
socioeducativa ao trânsito em julgado da sentença que acolhe a representação, constitui
verdadeiro obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além de permitir
que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos mesmos fatores que o
levaram à prática infracional (HC 301135/SP - 6ª T - maioria - Min. Rel. ROGERIO
SCHIETTI CRUZ - DJe 01/12/2014). 

Nesse sentido, recentes decisões emanadas do STJ:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS.
ATO  INFRACIONAL  EQUIPARADO  AO  ROUBO  DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO.    MEDIDA  SOCIOEDUCATIVA.
INTERNAÇÃO.  EFEITO  SUSPENSIVO  AO  RECURSO   DE
APELAÇÃO.  DANO  IRREPARÁVEL.  NÃO  CONFIGURADO.
HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Em se tratando de ato infracional praticado mediante violência ou grave
ameaça à   pessoa   é   possível  a  aplicação  da  medida socioeducativa  de
internação, tendo em vista o expresso permissivo constante  do  inciso  I  do
art.  122  do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2.  Não é ilegal o recebimento do recurso de apelação apenas no efeito
devolutivo,  quando  interpostos  contra  sentença  de  procedência  da
representação que impõe medida socioeducativa adequada ao caso do
adolescente infrator, devendo o Juiz analisar a necessidade ou não do
efeito suspensivo, nos termos do art. 215 do ECA. Precedentes.
3. Habeas corpus denegado.
(HC 365.256/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  ESTATUTO  DA
CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE  (ECA).  ATO  INFRACIONAL
EQUIPARADO AO DELITO DO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, C.C.
ART. 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INTERNAÇÃO. EXECUÇÃO
IMEDIATA  DA  MEDIDA  SOCIOEDUCATIVA.  POSSIBILIDADE.
ART.  520,  INCISO  VII,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
RECURSO DESPROVIDO.
I - O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, com o advento da Lei
n.  12.010/2009,  que  revogou  o  art.  198  do  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente, adotou-se a regra do art. 520 do Código de Processo Civil,
segundo a qual o recurso de apelação deverá ser recebido no seu duplo
efeito. A regra, todavia, comporta exceção nos casos de interposição do
apelo  em  face  de  sentença  que  aplica  medida  socioeducativa  de
internação, confirmando o deferimento de medida cautelar, consistente
em internação provisória (art. 520, inciso VII, do CPC), que é o caso dos
autos.
II  -  Na  espécie,  verifica-se  que  os  ora  recorrentes  tiveram  a  internação
provisória decretada e mantida por ocasião da Audiência de Apresentação.
Consta,  ainda,  que  ambos  os  adolescentes  "já  possuem  antecedente
infracional e trata-se de ato de natureza grave, praticado mediante o uso de
arma  de  fogo e  concurso  de  agentes"  e,  ademais,  "foram praticados  dois
roubos, agindo os representados do mesmo modus operandi".
Recurso  desprovido.  (RHC  65.368/PA,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 01/02/2016)

Pois  bem,  passada  a  questão  referente  aos  efeitos  do
recebimento do apelo, passo à análise das demais irresignações recursais.

Alega o recorrente, em síntese, que não cometeu o ato que lhe
foi imputado e que não há indícios concretos para a aplicação da medida de internação
por prazo indeterminado.



Compulsando os autos, todavia, entendo que não há reparos a
serem feitos na r. sentença prolatada pelo Juízo monocrático. Diga-se, primeiramente,
que inexistem dúvidas acerca da materialidade e autoria do ato infracional atribuído ao
menor infrator R. M. F..

Observa-se do conjunto probatório dos autos que as quatro
vítimas  que foram ouvidas  em juízo  reconheceram o menor infrator,  R., como
sendo um dos autores do roubo do carro e dos objetos pessoais, consignando, todas
elas, que o grupo estava armado e praticou o delito mediante violência, havendo o
relato,  inclusive,  de  que  sofreram várias  agressões,  como chutes  e  coronhadas.
Veja-se:

“...  que  Jullyana  e  Pollyana  estavam  no  pagode  e  cheguei
depois no pagode. Terminado o pagode fomos buscar a irmã de
Jullyana até o Caqui buscar a irmã dela. Chegamos lá pegamos
a  irmã  dela  deixamos  em  casa.  Depois  fomos  pro  Seixas,
passamos num depósito pegamos as bebidas e fomos até a praia
do  Seixas.  Aí  chegando  no  Seixas  tinha  um  movimentação,
quatro  ou  cinco  mesas,  umas  onze  e  meia  pra  meia  noite.
Levantei  a  mala  do  carro,  o  carro  tinha  os  alto-falantes.  Aí
resolvemos  ir  para  Praia  da  Penha,  ficamos  na  areia.  Com
quinze a vinte minutos, aí veio um cara pela praia, de camisa
vermelha, todo com um gingado, cabelo surfista, aí eu levantei
e veio os quatro por cima. Os quatro chegaram com armas em
mãos e abordaram nós quatro, dizendo que "se olhar morre".
Só  falavam  em  matar  a  gente.  Um  deles  era  esse  menor”
(vítima JOSENILTON OLIVEIRA DA SILVA - fl.  129V, CD-
ROM)

“... que vieram quatro indivíduos por cima e um pela beira da
praia. Vinham armados, um com revólver 12. Já foram jogando
a gente no chão com bastante violência.  Eles falavam só em
matar. Sofri violência física, coronhadas de 12. Bateu na garota
também.  Quando eu vi  o  menor  na delegacia  eu  reconheci
logo. A gente foi no mesmo dia na delegacia, o reconheci por
foto.  Reconheci  o  menor  sem  sombra  de  dúvidas.  É  esse
mesmo.  O  menor  veio  com  os  três  por  cima”  (vítima
MARCELO RAMOS DA SILVA - fl. 129v, CD-ROM)

“...  que  recorda  dele.  A  gente  estava  na  mesinha  na  praia,
chegou o primeiro pela praia. E depois chegou os quatro por
trás, o menor tava junto. Mandaram a gente se abaixar que era
um  assalto.  Sofremos  agressão  física,  com  coronhadas.  O
menor  também  batia.  Levaram  meus  documentos,  minha
bolsa” (JULYANA DE OLIVEIRA SILVA - fl. 129V, CD-ROM)

“...  que  eu  tava  lá  sentada  na  praia.  Levaram meu  celular.
Lembra  dele  o  menor.  Ele  participou  da  agressão” (vítima
MARIA POLLYANA NASCIMENTO MOTA DA SILVA - fl.
129V,  CD-ROM):

Vê-se,  portanto,  que  os  depoimentos  prestados  pelas  vítimas
foram coerentes e harmônicos entre si, não havendo dúvidas quanto à participação do



adolescente  no  crime  do  roubo  ante  o  reconhecimento  indubitável  de  que  o
menor/apelante foi um dos que agrediu as vítimas.

Logo, impossível se apresenta a pretensa absolvição quando
o conjunto probatório  é  harmônico e  coeso  na comprovação da autoria  de ato
infracional  análogo  ao  crime  de  roubo  com  emprego  de  arma  de  fogo  e  em
concurso de agentes (art. 157, § 2º, inc. I e II, do CP).

Quanto à medida de internação, também não vislumbro mácula
na medida socioeducativa aplicada pelo Juízo monocrático. 

De  acordo  com  o  artigo  122,  do  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente, a medida de internação pode ser aplicada nos seguintes casos: quando se
tratar de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa; por
reiteração no cometimento de outras infrações graves; e por descumprimento reiterado e
injustificável da medida anteriormente imposta.

“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” Negritei.

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 adeque aos
interesses do indivíduo em formação.

Assim, na hipótese dos autos, o conjunto probatório coligido
ao longo da instrução processual leva à certeza de que o ato infracional se amolda
à hipótese do inciso I,  do art.  122, do ECA, posto que foi cometido com grave
ameaça à  pessoa (roubo circunstanciado -  ameaça exercida com o emprego de
arma e em concurso de agentes), o que justifica, por si só, a medida de internação
aplicada, por ser a mais indicada para o presente caso e não medida mais branda
como almeja a defesa.

Registre-se, ainda, que, como bem consignou o magistrado a
quo,  o  recorrente  é  reincidente  na  vida  infracional,  respondendo  a  outros
procedimentos  na mesma unidade jurisdicional,  e  já  lhe foi  aplicada a  medida
socioeducativa de liberdade assistida, sendo que o representado voltou a praticar
ato  grave,  colocando  a  vida  dele  e  de  outras  pessoas  em  risco,  diante  de  um
comportamento inadequado (antecedentes às fls. 100/101).

Sobre o  tema,  destaca-se  precedente  do Superior  Tribunal  de
Justiça:

HABEAS  CORPUS.  ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO
ADOLESCENTE.  ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INTERNAÇÃO. ART. 122, I, DO ECA.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO  EVIDENCIADO.  ORDEM
DENEGADA. 1. A medida socioeducativa de internação pode ser aplicada



quando caracterizada ao menos uma das hipóteses previstas no art. 122 do
Estatuto da Criança e do Adolescente e quando não haja outra medida mais
adequada ou menos onerosa à liberdade do jovem. 2. Evidenciado que o ato
infracional  análogo  ao  crime  de  roubo  duplamente  circunstanciado  foi
praticado com grave ameaça contra a vítima, exercida com arma de fogo e
em concurso de agentes, é cabível a aplicação da medida de internação, com
fulcro no art. 122, I, do ECA, máxime quando demonstrado que o paciente se
encontra em situação de risco social. 3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC:
311221 SP 2014/0325856-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Data de Julgamento: 24/02/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 02/03/2015)
A Câmara  Especializada  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  do

Estado da Paraíba já teve oportunidade de se posicionar sobre o tema, oportunidade em
que decidiu pela licitude da medida de internação imposta em ato infracional equiparado
a roubo, senão vejamos: verbis

APELAÇÃO.  ATO  INFRACIONAL  EQUIPARADO  À  ROUBO.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  MEDIDA
SOCIOEDICATIVA  DE  INTERNAÇÃO.  APELO  DEFENSIVO.
NULIDADE DA SENTENÇA. DISTORÇÃO DOS FATOS PELO JUIZ
A QUO.  INOCORRÊNCIA.  PEDIDO  DE  DESINTERNAÇÃO  NÃO
APRECIADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA PROFERIDA
LOGO  EM  SEGUIDA.  APLICAÇÃO  DE  MEDIDAS  MENOS
GRAVOSAS.  IMPOSSIBILIDADE.  APELO  DESPROVIDO. A
existência  de  erro  material  no  relatório  da  sentença  condenatória,  não
comprometendo a correta compreensão dos fatos e o julgamento da causa, é
incapaz  de gerar  a  nulidade  da  decisão.  Da não apreciação do pedido  de
desinternação, não há prejuízo à defesa quando, logo em seguida, é proferida
a sentença condenatória que manteve a medida anteriormente imposta. Em
face  do  modus  operandi,  do  nível  de  periculosidade  do  agente,  além da
motivação do crime cometido, a internação é medida que se impõe. (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00129490320148150251,  Câmara
Especializada Criminal, Relator DES JOAO BENEDITO DA SILVA , j. em
11-06-2015)

Desse  modo,  conclui-se  que,  in  casu,  foi  acertada  e
compatível a decisão do magistrado a quo, ao aplicar a medida socioeducativa de
internação, com fulcro no dispositivo legal acima referido (art. 122, I, do ECA).

 
Quanto  ao  argumento  de  excesso  na  aplicação  do

esgotamento  do  prazo  máximo  da  internação,  a  sentença  a  quo  não  merece
nenhuma  reforma,  uma  vez  que  não  se  estabeleceu  a  internação  por  prazo
indeterminado  “ad eternum”, mas em, no máximo, 03 (três) anos, com a devida
reavaliação periódica (06 meses), como assim determina a norma do art. 121, §1º
do ECA.

Por  fim,  não  se  pode  olvidar  que,  embora  seja  de  caráter
excepcional,  tal  providência mostra-se necessária,  sobretudo, porque tem por escopo
impor  limites  ao  adolescente  infrator  e  auxiliá-lo  no  processo  de  reeducação  e
reinserção social.

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

É como voto.



Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, decano no exercício da Presidência, dele
Participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Antônio Sarmento
(juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha
Ramos)  e Marcos  William de Oliveira (juiz  de Direito  convocado para substituir  o
Exmo. Des. João Benedito da Silva). 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José Marcos
Navarro Serrano, 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, 13 de dezembro de 2016.

                                                       Carlos Antônio Sarmento
            juiz convocado


