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APELAÇÃO INFRACIONAL. ATO ANÁLOGO A 
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APLICAÇÃO DE 
MEDIDA  SOCIOEDUCATIVA  DE  PRESTAÇÃO 
DE  SERVIÇOS  A  COMUNIDADE.  RECURSO 
MINISTERIAL.  PLEITO  DE  APLICAÇÃO  DE 
MEDIDA DE  INTERNAÇÃO.  ATO  PRATICADO 
COM VIOLÊNCIA REAL. ADOLESCENTE QUE, 
APÓS O ATO, ASSUME ATITUDE DE DEBOCHE 
COM A VÍTIMA E SEUS FAMILIARES. INDÍCIOS 
DE  TENTATIVA  DE  NOVA  ABORDAGEM  À 
CRIANÇA.  INTERNAÇÃO  QUE SE REVELA A 
ÚNICA  MEDIDA  ADEQUADA  E  SUFICIENTE. 
PROVIMENTO DO APELO.

O  art.  112  do  Estatuto  da  Criança  e  do 
Adolescente enumera diversas espécies medidas 
que podem ser adotadas pelo magistrado, ao se 
verificar  a  prática  de  um  ato  infracional.  Ainda 
segundo  o  dispositivo  (§1º)  sua  aplicação,  no 
caso  concreto,  dependerá,  basicamente,  da 
análise  de  três  fatores:  capacidade  do 
adolescente de cumprir a medida, circunstâncias 
e gravidade da infração. 

A gravidade em concreto da infração, consistente 
na prática, mediante violência real, de coito anal 
com criança de apenas 6 (seis)  anos de idade, 
aliada à conduta pós-fato do adolescente infrator, 
que assumiu atitude de deboche com a vítima e 
seus familiares, justificam a aplicação de medida 
de internação.
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Vistos, relatados e discutidos, os autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba,  por  unanimidade,  em  DAR PROVIMENTO AO APELO, 
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação ministerial manejada em face da sentença 

proferida  pelo  juízo  da  2ª  Vara  da  comarca  de  Sapé,  que  determinou  a 

prestação  de  serviços  à  comunidade  pelo  adolescente  Rodrigo  Galdino  da 

Silva, durante o período de 6 (seis) meses, em favor do CREAS municipal.

Por  ocasião  do  decisum,  o  juízo  singular  reconheceu  que  o 

adolescente, no dia 1º/05/2012, teria conduzido a vítima, o menor S. G. M,  que 

à época contava com apenas 6 (seis) anos de idade, para um matagal e, lá 

chegando, deitou-se por sobre a criança e inseriu o seu órgão genital no ânus 

do menor, provocando-lhe sangramentos e fissuras.

Nas  razões  recursais  (fls.  123/129),  o  Ministério  Público  se 

insurge contra a medida socioeducativa aplicada, sob o argumento de que o 

magistrado deveria considerar a capacidade de discernimento do infrator; as 

circunstâncias da infração, inclusive o modus operandi e as consequências do 

ato  praticado;  os  antecedentes;  a  personalidade  do  agente  e  seu 

comportamento  social.  Assim,  a  medida  de  internação,  no  caso,  revela-se 

necessária à readaptação do infrator 

Nas  contrarrazões  (fls.160/166),  o  representado  pugnou  pela 

manutenção  da  sentença  na  íntegra,  com  a  permanência  da  medida 

sócioeducativa aplicada, por ser a mais adequada em face da personalidade e 

antecedentes do apelado.

Juízo de retratação negativo à fl. 167.

Desembargador João Benedito da Silva
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A Procuradoria de Justiça (parecer de fls. 173/175), opinou pelo 

provimento do apelo, por entender que a medida de internação revela-se mais 

adequada à reeducação e ressocialização do menor.

É o relatório. 

VOTO

Busca  o  Ministério  Público  apelante,  no  presente  recurso,  a 

aplicação de medida de internação ao adolescente Rodrigo Galdino da Silva, 

como resposta estatal ao ato infracional análogo a estupro de vulnerável por 

ele praticado contra a criança S. G.  M.,  de 6 (seis)  anos de idade. Para o 

recorrente, a restrição da liberdade do adolescente mostra-se mais adequada 

aos fatos.

A sentença guerreada, reconhecendo a prática da infração pelo 

adolescente,  aplicou-lhe  medida  socioeducativa  de  prestação  de serviços  à 

comunidade, por um período de 6 (seis) meses (fls. 112/117).

Pois  bem.  Sabe-se  que  as  medidas  socioeducativas  possuem 

natureza eminentemente 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 que podem ser adotadas pelo magistrado, ao se 

verificar a prática de um ato infracional. Ainda segundo o dispositivo (§1º) sua 

aplicação,  no  caso  concreto,  dependerá,  basicamente,  da  análise  de  três 

fatores:  capacidade  do  adolescente  de  cumprir  a  medida,  circunstâncias  e 

gravidade da infração. 

Especificamente sobre a medida de internação, ensina Rogério 

Desembargador João Benedito da Silva
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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, 
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).

No ordenamento jurídico, as hipóteses em que resta possível a 

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

Lei nº 8.069/1990:

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 o caso dos autos, verificamos que não há dúvidas a 

Desembargador João Benedito da Silva
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respeito das condições em que praticado o ato infracional, até porque a autoria 

e a materialidade delitivas restaram bem delineadas nos autos, notadamente 

em face da confissão do adolescente (fls. 09, 22/23 e 76).

Além disso, apesar de o adolescente infrator  insistir que o ato foi 

consentido pela vítima, a criança, segundo sua genitora, chegou em casa com 

sangramentos  e fica em prantos ao relembrar os fatos (fl. 92). Os autos ainda 

revelam a  existência  de  lesões  na  região  anal  da  criança  (fls.  36),  o  que 

demonstra a violência com que praticado o ato infracional.

Mas não é só: apesar de o adolescente não ter registro de outros 

atos infracionais (fl. 31), o seu comportamento durante o tempo em que ficou 

em liberdade não condiz com o sentimento de arrependimento por ele e por 

sua mãe afirmado em audiência (fls. 76/77).

Com  efeito,  no  dia  10/07/2012,  compareceu  à  Curadoria  da 

Infância e da Juventude o genitor da vítima, comunicando que o adolescente 

infrator estava a fazer-lhe provocações, em atitude de deboche para com a 

família da criança. Eis as suas palavras:

[…];  Que  todas  as  vezes  que  Rodrigo  lhe  vê,  fica 
empinando  a  sua  bicicleta;  Que  Rodrigo  se  mostra 
indiferente  ao  que  ocorreu;  […];  Que  Rodrigo  fica 
debochando do declarante; […]; Que pede forças para 
não  se  dirigir  contra  Rodrigo,  haja  vista  tantas 
provocações; Que o pai de Rodrigo não manda nele; 
Que Rodrigo é criado às soltas. -  Ivaldo Galdino, fls. 
39.

Confirmando e complementando essa informação, a Conselheira 

Tutelar do Município de Sapé também foi ao Ministério Público relatar o mau 

comportamento  do  menor  ao  retornar  ao  convívio  social,  inclusive  com 

suspeitas de que ele estaria tentando abordar novamente a vítima:

Que recentemente tomou conhecimento por parte de 
Cecília,  agente  da  polícia  civil  do  Município  de 

Desembargador João Benedito da Silva
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Sapé/PB, que o adolescente Rodrigo Galdino da Silva 
ao chegar na comunidade Boa Vista, estava cercando 
a criança Sebastião a fim de voltar a manter relações 
sexuais com este; Que o adolescente voltou a procurar 
criança alguns dias após o fato; […]; Que não conhece 
o adolescente; Que a comunidade ficou escandalizada 
com o fato. - Patrícia Eugênia Paiva, fl. 102.

Diante de tais circunstâncias, entendo que restaram devidamente 

cumpridos os requisitos autorizadores da medida socioeducativa de internação, 

não se mostrando adequada nem suficiente qualquer outra medida capitulada 

no ECA.

Em  casos  semelhantes,  esse  Tribunal  de  Justiça  já  teve 

oportunidade de declarar a adequação da medida de internação:

APELAÇÃO INFRACIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE. VÍTIMA DE OITO ANOS DE 
IDADE À ÉPOCA DOS FATOS.  ATO INFRACIONAL 
EQUIPARADO A ATENTADO VIOLENTO AO PUDER. 
ART.  214,  C/C  0  ART.  224  DO  CÓDIGO  PENAL. 
MEDIDA  DE  INTERNAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO. 
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DOS ADOLESCENTES 
INFRATORES  OU  SUBSTITUIÇÃO  DA  MEDIDA 
APLICADA  PARA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  À 
SOCIEDADE,  COM  UBERDADE  ASSISTIDA. 
ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE  PROVAS. 
INSUBSISTÊNCIA DAS PRETENSÕES RECURSAS. 
PALAVRA DA VÍTIMA QUE  ASSUME  RELEVANTE 
VALOR  PROBATÓRIO.  LAUDO  PERICIAL 
CONFIRMATÓRIO  DO  ABUSO  SEXUAL  SOFRIDO 
PELO  INFANTE.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE 
COMPROVADAS. NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO. 
EXCEPCIONALIDADE.  ATO  INFRACIONAL 
COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA. ART. 122, II DO 
ECA.  ADEQUAÇÃO  AO  CASO.  NATUREZA 
PEDAGOGICA  DA  MEDIDA.  RECURSOS 
CONHECIDOS E DESPRVIDO . 1. Tratando-se de ato 
infracional equiparado a atentado violento ao pudor, a 
conduta  deve  ser  repelida  com  veemente  ação  do 
Poder Público Estado-Juiz,  mesmo que o infrator  se 
trate de menor de idade. Por isso, torna-se correta a 
aplicação da medida socioeducativa e internação, no 
intuito, justamente, de tentar corrigi-lo e prepará-lo ao 
retorno  do  convívio  social,  enquanto  corre,  em  seu 
favor, a condição de ser jovem, melhor fase existencial 

Desembargador João Benedito da Silva
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para  lhe  permitir  a  rápida  assimilação  educacional 
sobre  a  vida  em  sociedade.  Ademais,  a  medida 
imposta  serve,  também,  para  ele  sentir,  ainda  que 
branda, o peso da repressão estatal. (TJPB - Acórdão 
do  processo  nº  03320080023196001  -  Órgão 
(CAMARA  CRIMINAL)  -  Relator  Leôncio  Teixeira 
Câmara - j. em 23-08-2011).

Inclusive, em recente julgado do órgão fracionário deste Tribunal 

de Justiça, observa-se o mesmo posicionamento:

APELAÇÃO INFRACIONAL. Crime contra a dignidade 
sexual.  Ato  análogo  ao  estupro  de  vulnerável. 
Procedência da representação.  Aplicação de medida 
socioeducativa  de  internação.  Possibilidade. 
Absolvição. Descabimento. Ausência de materialidade. 
Inocorrência.  Palavra  da  vítima  aliada  aos  demais 
elementos  de  prova.  Pretendida  substituição  da 
internação  por  outra  prevista  no  art.  112  do  ECA. 
Pleito  improcedente.  Desprovimento  do  apelo. 
Incabível a absolvição do menor infrator se o conjunto 
probatório colacionado nos autos evidencia de forma 
inconteste a materialidade e autoria do ato infracional 
análogo ao crime de estupro de vulnerável, a aquele 
atribuído. A ausência do laudo de conjunção carnal é 
prescindível  no  caso  sub  examine  porque  o  acervo 
probatório  contido  nos  autos  corrobora  com  as 
declarações  da  vítima  de  08  anos  de  idade  e  os 
depoimentos  testemunhais,  autorizando  com 
segurança  a  procedência  da  representação  e 
aplicação de medida socioeducativa. Como cediço, em 
infrações  de  natureza  sexual,  rotineiramente 
praticadas  às  escondidas,  a  palavra  da  vítima,  se 
coerente  e  em  harmonia  com  as  demais  provas 
constantes dos autos,  é  de fundamental  importância 
na elucidação da autoria, conforme tem-se no caso em 
tela.  In casu, presentes um dos requisitos do art. 122 
do ECA, pois se trata de ato infracional cometido com 
presunção  de  violência  ou  grave  ameaça  contra 
criança de 08 (oito) anos de idade, portanto incapaz de 
consentir  na  prática  do  ato  sexual,  a  aplicação  de 
medida socioeducativa de internação é adequada para 
reparação determinada pelo estatuto da criança e do 
adolescente. (TJPB; APL 0003546-32.2012.815.0331; 
Câmara  Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Arnóbio 
Alves Teodósio; DJPB 08/09/2014; Pág. 16)

Também o STJ perfilha esse entendimento:

Desembargador João Benedito da Silva
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RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS. 
ALEGADA  NULIDADE  DA  SENTENÇA  POR 
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE 
OITIVA  DE  TESTEMUNHA.  DECISÃO 
DEVIDAMENTE  MOTIVADA.  APRESENTAÇÃO  DE 
ALEGAÇÕES  FINAIS  ORAIS.  AUSÊNCIA  DE 
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. ECA. 
ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A ESTUPRO DE 
VULNERÁVEL.  MEDIDA  SOCIOEDUCATIVA  DE 
INTERNAÇÃO.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA. 
INEXISTÊNCIA  DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL. 
RECURSO DESPROVIDO. - Verifica-se, no caso dos 
autos, que o indeferimento da oitiva da testemunha foi 
devidamente motivado pelo magistrado, uma vez que 
a defesa não apresentou justificativa plausível para a 
indicação da testemunha a destempo, bem como não 
demonstrou a imprescindibilidade da sua oitiva, à vista 
do conjunto probatório colhido nos autos. - Não restou 
demonstrado qualquer prejuízo suportado pela defesa, 
em razão da determinação de produção de alegações 
finais  orais,  porquanto  o  magistrado  seguiu 
procedimento previsto no art. 186, § 4º do ECA. - O 
ato  infracional  equiparado  ao  crime  de  estupro  de 
vulnerável  (art.  217-A  do  CP),  praticado  contra  a 
própria irmã, desde que a vítima contava com 10 anos 
de  idade  e  com  emprego  de  violência,  justifica  a 
imposição  de  medida  socioeducativa  de  internação, 
nos  termos  do  art.  122,  I,  da  Lei  8.069/1990. 
Precedentes.  Recurso  ordinário  desprovido.  (STJ  – 
RHC  35.369/PA,  Rel.  Ministra  MARILZA MAYNARD 
(DESEMBARGADORA  CONVOCADA  DO  TJ/SE), 
SEXTA  TURMA,  julgado  em  13/05/2014,  DJe 
23/05/2014)

Forte  nessas  razões,  em  harmonia  com  o  parecer  da  douta 

Procuradoria  da  Justiça,  DOU  PROVIMENTO ao  apelo,  para  aplicar  ao 

adolescente Rodrigo Galdino da Silva a medida socioeducativa de internação 

pelo prazo máximo de três (03) anos, devendo sua manutenção ser reavaliada 

a cada seis (06) meses conforme  dispõem os §§2º e 3º do art. 121 do ECA. 

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,   o Exmo. Sr.  Des. Joás de Brito 

Desembargador João Benedito da Silva
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Pereira Filho, Presidente da Câmara Criminal. Participou do julgamento, além 

do Relator,   o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior.  Averbou-se suspeito 

o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho.Presente à sessão o Exmo. Sr. 

Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba, aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro do ano de 

2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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