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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTATUTO  DA CRIANÇA E
DO  ADOLESCENTE.  ATO  INFRATOR  ANÁLOGO  AO
DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO
DE  ARMA  DE  FOGO  E  CONCURSO  DE  AGENTES.
PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL.
APLICAÇÃO  DE  MEDIDA  DE  INTERNAÇÃO  POR
PRAZO  INDETERMINADO.  IRRESIGNAÇÃO  DO
MENOR  INFRATOR.  PEDIDO  PRELIMINAR PARA
RECORRER  EM  LIBERDADE.  DESCABIMENTO.
MÉRITO:  1.  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO.  ALEGADA
EXISTÊNCIA  DE  CAUSA  EXCLUDENTE  DE
CULPABILIDADE  (AUSÊNCIA  DE  DOLO).
IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO DO MENOR. ÂNIMUS
DO  ADOLESCENTE  DE  COMETER  O  DELITO.  2.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA DE INTERNAÇÃO
PELO  PRAZO  DE  90  (NOVENTA)  DIAS.
INVIABILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL.
MEDIDA  SOCIOEDUCATIVA  DE  INTERNAÇÃO  POR
PRAZO INDETERMINADO ADEQUADA À INFRAÇÃO
COMETIDA E  PARTICULARIDADES  DO  CASO.  ATO
INFRACIONAL  COMETIDO  MEDIANTE  GRAVE
AMEAÇA CONTRA A PESSOA. DESPROVIMENTO DO
APELO.

-  Não se  mostra  pertinente  o  pleito  de  recorrer  em liberdade
apresentado  no  bojo  da  apelação  criminal  ante  ausência  de
previsão legal, destacando que a tutela da liberdade poderia ser
efetuada através do manejo de habeas corpus. Ademais, não é o
caso  de  concessão  de  ofício  da  ordem,  ante  a  ausência  de
ilegalidade manifesta.

-  Não  é  o  caso  de  se  afastar  a  culpabilidade  do  menor  por
ausência  de  dolo,  pois,  além  do  recorrente  ter  confessado  a



prática  do  ato  infracional,  demonstrando  que  o  mesmo atuou
com  animus  furandi,  não  há  relatos  nem indícios  de  que  foi
coagido por seu comparsa. 

- Descabida a pretensa aplicação da medida socioeducativa de
internação  por  prazo  máximo  de  90  (noventa)  dias,  pois,  de
acordo com previsão do artigo 120, § 2.º do ECA, não há prazo
determinado  para  a  duração  da  medida  socioeducativa  de
internação.

- In casu, a conduta infracional foi cometida mediante ameaça à
vítima (emprego de arma), portanto, está devidamente adequada
e justificada a medida protetiva prevista no Estatuto da Criança e
do Adolescente.

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 ao apelo, nos
termos no voto do relator, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por G. R.
da S. S., ora representado por Joano Sales de Souza,  em razão da sentença de fls.
54/57 prolatada pelo juiz de direito da 2ª Vara da Comarca de Sapé, Renan do Valle
Melo Marques, que julgou procedente a representação ofertada pelo Ministério Público
Estadual, aplicando medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, ao
adolescente,  com avaliação  periódica  de,  no  mínimo,  a  cada  06  (seis)  meses,  pela
prática de  ato infracional equivalente ao delito de roubo circunstanciado,  previsto
no art. 157, §2º, I e II do Código Penal.

Exsurge  da  representação  ministerial  (fls.  02/06)  que  o
representado, em concurso de pessoas e com o emprego de arma, no dia 12 de julho
de 2017,  por volta  das 16h00,  nas  imediações  do bairro Agrovila  na cidade de
Sapé/PB, o adolescente Gustavo Rubens da Silva Sales, conduziu uma motocicleta
HONDA FAN 150, da cor preta, de placa MOR 9931-PB na companhia de José
Roberto Vicente da Silva, e, munidos de uma arma de fogo, abordaram, no mesmo
dia, diversas vítimas, em momentos isolados, subtraindo-lhes aparelhos celulares,
relógios e objetos pessoais.

Representação recebida no dia 14 de julho de 2017 (fls. 26/27).

Concluída a instrução do procedimento criminal, o magistrado
“a quo”  proferiu  sentença  em audiência  (fls.  54/57),  julgando  procedente  o  pedido
contido  na  representação  ministerial,  determinando  a  internação  do  menor
representados.



Inconformado, o menor interpôs recurso de apelação (fls. 63),
tendo alegado em suas  razões  de fls.  64/67 o  seguinte:  Preliminarmente,  pede  pelo
direito de recorrer em liberdade, pois afirma que possui condições pessoais favoráveis
como primariedade, residência fixa e trabalho e estudo fixos. No mérito, aduz que agiu
por  influência  do  maior,  pois  não  tinha  noção  da  realidade  dos  fatos,  inexistindo,
portanto, dolo, o que gera manifesta causa excludente da culpabilidade. Diante desses
argumentos, pleiteia a sua absolvição e, subsidiariamente, requer a redução da pena para
que seja aplicada uma internação máxima de 90 (noventa) dias.

Contrarrazões às fls. 81/88, rebatendo os argumentos defensivos
e rogando pela manutenção da sentença.

Instada a  se pronunciar,  a  Procuradoria  de Justiça,  através  do
parecer  de fls.  94/100 subscrito  por  Amadeus Lopes Ferreira  – Promotor  de Justiça
Convocado – manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório.
VOTO:

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

Do direito de recorrer em liberdade:

Requereu o recorrente, como pedido preliminar, a concessão do
direito  de  recorrer  em  liberdade,  sob  o  fundamento  de  que  não  se  justifica  o
acautelamento provisório, tendo em vista que o mesmo possui endereço e trabalho e
estudo fixos, além de ser primário, ou seja, possuidor de bons antecedentes.

Contudo,  não  se  mostra  pertinente  o  pleito  de  recorrer  em
liberdade apresentado no bojo da apelação criminal ante ausência de previsão legal,
destacando que a tutela da liberdade poderia ser efetuada através do manejo de habeas
corpus. Ademais, não é o caso de concessão de ofício da ordem, ante a ausência de
ilegalidade manifesta.

Nesse sentido, destaco a posição da jurisprudência:

“HOMICÍDIO  SIMPLES.  PEDIDO  LIMINAR.  DIREITO  DE
RECORRER  EM  LIBERDADE.  PEDIDO  PREJUDICADO.  JÚRI.
DECISÃO  PROFERIDA  PELO  CONSELHO  DE  SENTENÇA.
PRINCÍPIO  CONSTITUCIONAL  DA  SOBERANIA  DOS
VEREDICTOS.  SÚMULA  Nº  28  DO  TJMG.  DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS.
INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE OPTA POR UMA DAS VERSÕES
APRESENTADAS NOS AUTOS, E SE MOSTRA EM CONSONÂNCIA
COM  O CONTEXTO PROBATÓRIO.  DESCLASSIFICAÇÃO PARA
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AUSÊNCIA DE ANIMUS
NECANDI.  INOCORRÊNCIA.  RECONHECIMENTO  DE



HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS.
DEFENSOR  DATIVO.  ARBITRAMENTO.  NECESSIDADE.
RECURSO  DESPROVIDO.  Encontrando-se  o  processo  em  fase  de
julgamento, resta prejudicada a análise do pedido de concessão do direito
de recorrer em liberdade,  não havendo que se  falar na  expedição de
alvará de soltura nesta fase processual. Ademais, não é este o momento
processual adequado para a formulação de tal pedido, nem a via própria.
As decisões emanadas do Tribunal do Júri somente poderão ser cassadas para
submeter o acusado a novo julgamento, quando manifestamente contrárias à
prova dos autos. O fato de o Júri optar por uma das versões verossímeis dos
autos  não  significa  que  a  decisão  seja  contrária  ao  conjunto  probatório.
Somente aquela decisão que não encontra apoio nenhum na prova dos autos é
que  pode  ser  anulada.  Inteligência  da  Súmula  nº  28  deste  TJMG.  A
desclassificação do delito de homicídio para o de lesão corporal seguida de
morte somente é possível diante da demonstração inequívoca da ausência do
animus necandi. Quanto ao reconhecimento do homicídio privilegiado, não
restou  demonstrada  a  agressão  injusta  por  parte  da  vítima.  Recurso
desprovido.”  (TJMG;  APCR  1.0392.14.000270-1/001;  Rel.  Des.  Doorgal
Andrada; Julg. 27/05/2015; DJEMG 02/06/2015)

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS.  PEDIDO
LIMINAR  DE  RECORRER  EM  LIBERDADE.  INVIÁVEL.
CIRCUNSTÂNCIA  JUDI-  CIAL  EXPURGADA.  PENA-BASE
REDUZIDA.  PATAMAR  DA  ATENUANTE  DA  CONFISSÃO
ESPONTÂNEA PRESERVADA. CAUSA DE AUMENTO DA PENA EM
RAZÃO  DA  INTERESTADUALIDADE.  FRAÇÃO  REDUZIDA.
TRÁFICO  PRIVILEGIADO.  NÃO  CONFIGURADO.
COMPROVAÇÃO  DE  INTEGRAÇÃO  DE  ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.  RÉUS  AGENTES  PENITENCIÁRIOS.  REGIME
INALTERADO.  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  CORPÓREA  POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. PARCIALMENTE
PROVIDO.  1.  O pedido liminar do direito de recorrer em liberdade é
inviável por meio do presente recurso de apelação por falta de expressa
previsão  legal  de  antecipação da tutela recursal  em matéria  criminal.
Ademais,  caso  a  defesa  entenda  haver  na  manutenção  do  cárcere,
constrangimento ilegal,  deveria a pretensão ser veiculada por meio de
habeas corpus. Por FM, incabível a concessão de  habeas corpus de ofício,
pois como bem fundamentou o magistrado na sentença, os réus responderam
ao  processo  presos  e  perduram  os  motivos  que  ensejaram  a  segregação
preventiva,  considerando  inclusive  a  enorme  quantidade  de  droga  que
transportavam. 2. Além da natureza e quantidade de droga do art. 42 da Lei
nº 11.343/2006, as únicas circunstâncias do artigo 59 do CP, sopesadas como
desfavoráveis  pelo  julgador  monocrático  foram  a  culpabilidade  e  as
circunstâncias do delito e analisando a fundamentação de ambas verifca-se o
vedado  bin  in idem,  pois  em  ambas  considerou,  de  certa  forma,  a
premeditação, considerando os meios de preparação para o delito. Deve haver
o expurgo da culpabilidade, dessa forma, pois a conduta do agente em si, não
se apresenta exarcebada, pelo contrário,  normal para o delito de tráfco de
drogas.  Penas-bases  reduzidas.  3.  O  patamar  de  redução  da  pena  pela
atenuante  da  confissão  espontânea,  aplicado  em  01  ano  fixado  pelo
magistrado  a quo,  está  suficiente  e  proporcional,  pois  a  confissão  veio  a
corroborar as provas já produzidas nos autos, pois foram presos em flagrante
delito, transportando 317 kg de maconha em um veículo preparado para tal
finalidade. 4. Para configuração da majorante do art. 40, V, da Lei de drogas é
desnecessária  a  efetiva  transposição  de  fronteiras.  As  provas  colacionadas
durante a instrução, em especial o interrogatório dos réus, comprovam que os
apelantes iniciaram o  iter criminis traçado de vir de guarapari/es em carro
alugado, pegar a droga em coronel sapucaia/ms e levar para guarapari/ ES ou
viana/es, ou seja, ultrapassado o início da execução da conduta de transportar
a  droga  para  outro  estado  da  federação.  Quanto  à  redução  do  patamar
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aplicado pelo sentenciante, comporta provimento, pois não houve a efetiva
transposição das divisas estaduais. Redução para o patamar de 1/6 (um sexto).
5.  Incabível  a  aplicação  da  causa  de  diminuição  do  tráfico  privilegiado
prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto caracterizada a
organização criminosa. Em que pese a narrativa dos réus demonstrar versões
que  objetivem denotar  despreparo  e  inexperiência,  de  todos  os  elementos
narrados,  somados aos constantes  nos autos da ação penal,  configura-se a
organização criminosa pelos atos concatenados e preordenados em que cada
indivíduo detinha específica função na atividade da traficância. Os réus foram
incumbidos do transporte de 317 kg de maconha deste estado para o estado
do  Espírito  Santo,  ambos  em combinação  de  revezamento  na  direção  do
veículo,  sempre  mantendo  contato  com o  integrante  do  grupo  de  apelido
“terror” naquele estado e, ao chegarem em coronel sapucaia/ms, de pronto
contataram a pessoa conhecida pela alcunha de “coroa”, na casa de quem
permaneceram por quatro dias, enquanto todo o esquema criminoso ficava
pronto  para  o  transporte  da  droga  e,  assim,  retornavam para  o  estado  de
origem, quando foram abordados pela polícia na rodovia MS 289, saída para
amambai.  Além  disso,  ambos  os  réus  exercem  a  profissão  de  agente  de
segurança  penitenciária,  o  que  indica  direto  contato  com  criminosos  e
fortalecem a  comprovação  de  ligação  em organização  criminosa.  6.  Sem
alterações a serem feitas no regime inicial fixado pelo magistrado singular.
Fechado-, pois existente circunstância judicial negativa, bem como em razão
da enorme quantidade de entorpecente. 317 kg de maconha, e, neste ponto,
não há que se falar em  bis in idem, com fundamento no art. 42 da Lei de
drogas. Precedentes do STJ. 7. Incabível a substituição da pena corpórea por
restritiva de direitos pois a quantidade de apenamento suplanta a 04 anos, não
preenchendo o requisito temporal previsto no art. 44, I, do CP. Em parte com
o parecer, dou parcial provimento aos recursos, tão somente para reduzir as
penas-bases (de 07 anos para 06 anos e 04 meses de reclusão e 640 dias-
multa) e a fração aplicada para causa de aumento da pena em razão do tráfico
interestadual (de 1/5 para 1/6). Restam defnitivas as penas em 06 anos, 02
meses  e  20  dias  e  630  dias-multa,  para  cada  um  dos  apelantes,
respectivamente.  Acórdão.”  (TJMS;  APL  0001867-21.2014.8.12.0004;
Amambaí; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Dorival Moreira dos Santos;
DJMS 16/09/2015; Pág. 16) 

Convém  ainda  destacar  que  o  réu  permaneceu  internado
provisoriamente  durante  toda  a  instrução  criminal  e  não  há  sentido  que  seja  solto
quando  da  sentença  condenatória,  na  qual  se  materializa,  ainda  mais,  a  ilicitude,
culpabilidade e punibilidade do acusado. Nesse sentido, sinaliza a jurisprudência:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. PEDIDO
DE  LIBERDADE  PROVISÓRIA.  INDEFERIMENTO.  PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS  DA  PRISÃO  PREVENTIVA.  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL  NÃO  EVIDENCIADO.  REITERAÇÃO  DELITIVA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EM
HABEAS CORPUS DESPROVIDO.
1.  A  manutenção  da  custódia  cautelar  encontra-se  suficientemente
fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas características
delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente - preso quando
portava  aproximadamente  252g  (duzentos  e  cinquenta  e  dois  gramas)  de
maconha e  1,66 (um grama e  sessenta  e  seis  decigramas)  de  cocaína  -  a
indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública,
considerando-se, sobretudo, a existência de indicativos nos autos no sentido
de que a atividade delituosa era reiterada, o que evidencia a perniciosidade da
ação ao meio social. Precedentes.
2. Superveniência de sentença que condenou o Recorrente, pelos crimes de
tráfico e de associação para o tráfico de entorpecentes, às penas de 10 (dez)

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CP,%20art.%2044&sid=53276f36.2b5e09f1.0.0#JD_CPart44
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2011343&sid=53276f36.2b5e09f1.0.0#JD_LEI11343
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2011343,%20art.%2033&sid=53276f36.2b5e09f1.0.0#JD_LEI11343art33


anos de reclusão, em regime inicial  fechado,  e 1.400 (mil  e quatrocentos)
dias-multa, negado o direito de apelar em liberdade.
3. O Superior Tribunal de Justiça sufragou o entendimento "de que não
há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a
instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa,
se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF - HC 89.824/MS,
1.ª Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJ de 28/08/08).
4. Recurso em habeas corpus desprovido.”
(RHC 31.279/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado
em 28/05/2013, DJe 06/06/2013)

Assim, rejeito a pretensão preliminar levantada. 

Do mérito:

Ressalte-se  que  nenhuma  dúvida  se  apresenta  acerca  da
materialidade  ou  autoria  do  delito  a  qual,  aliás,  restou  reconhecida  pelo  próprio
recorrente,  conforme consta  no  termo de  oitiva  de  fl.  19,  ora  confirmada  em juízo
(mídia de fl. 36), além de outros elementos de prova erigidos durante a instrução do
processo.

Analisando  detidamente  a  decisão  desafiada,  constato,  a  exemplo  do  julgamento
proferido  em  primeiro  grau,  que  os  fatos  narrados  na  representação  foram
suficientemente  demonstrados  no  curso  da  instrução  processual,  a  qual  reuniu  os
elementos necessários e suficientes à formação da convicção do magistrado de primeiro
grau.

Quanto  à  materialidade do  delito,  restou  suficientemente
provada a ocorrência dos atos infracionais, conforme se infere do auto de apreensão em
flagrante do menor (fls. 08/16).

Relativamente  à  autoria  delitiva,  a  sua  comprovação  também encontra  amparo  nos
depoimentos  testemunhais  colhidos  durante a  instrução criminal,  nas declarações  do
adolescente infrator e nas demais provas dos autos, de forma que inexistem dúvidas
acerca da imputação formulada em desfavor do agora apelante.

Em  tal  sentido,  perante  a  autoridade  judicial  (fl.  10),  o
representado Gustavo Rubens da Silva Sales afirmou:

“QUE foi convidado na tarde hoje doze de julho de dois mil e dezessete por
JOSÉ ROBERTO VICENTE DA SILVA para cometer assaltos na cidade de
Sapé; Que o apreendido juntamente com José Roberto Vicente da Silva se
dirigiu para cidade de Sapé em uma moto HONDA DE PLACA MOR 9931-
PB, a referida moto foi emprestada de um colega de José Roberto Vicente;
Que  ao  chegarem  na  cidade  de  Sapé  na  data  de  Hoje  cometeram  seis
assaltos; (...) Que afirma o apreendido que já cumpriu pena de medida sócio
educativa no CEA por cerca de quarenta e sete dias por ter cometido assalto
na cidade de Capim.”

Ouvida em juízo,  a  testemunha Antônio Carlos Goveia Freire
Júnior, ouvida conforme consta à fl. 53, relatou “Que estava em frente a casa de um amigo



mandando uma mensagem por celular,  quando uma moto com duas pessoas pararam na sua frente,
sendo que um desceu levantando a blusa e mostrando-lhe uma arma,  quando, em seguida, a vítima
entregou o seu celular.”

O  Sr.  Luiz  Carlos  do  Nascimento  Clemente,  quando  inquirido  pela  mm.  Juíza,  na
origem, (fl. 53) asseverou:

“Que estava saindo de casa para ir ao supermercado, quando chegou uma
moto contendo dois elementos. Em seguida, a pessoa que estava na garupa
da moto anunciou o assalto com uma arma em punho pedindo para que lhe
entregasse o celular. Entretanto, como estava sem o seu celular, tomou o seu
relógio  e  sua  carteira  contendo  noventa  reais.  Em  seguida,  deu  uma
coronhada no ombro da vítima e depois foi embora.”

Também a testemunha Rubens Alves da Silva, em declarações que prestou em juízo à fl.
53, disse:

“Que estava na rua, quando parou para atender o seu telefone, quando os
elementos encostaram a moto ao seu lado, sendo que um deles mostrou-lhe a
arma e anunciou o assalto. Que entregou dois celulares, a carteira e a chave
da moto. Que ao retirar a chave da moto, o declarante ficou nervoso e sua
chave  enganchou  no  retrovisor  da  moto,  quando  o  indivíduo  que  estava
pilotando a moto falou para o seu comparsa matar logo a vítima.”

A vítima  Tatiane  da  Silva  Bernardo  informou  em  juízo  que
“vinha da feira com sua mãe e sua irmã, quando os elementos mandaram a vítima
passar o celular, quando a vítima voltou e ligou para a polícia.”

Os  policiais  militares  responsáveis  responsáveis  pelo
atendimento da ocorrência e que realizaram a prisão do maior e a apreensão do menor,
em juízo,  prestaram harmônicas  informações  sobre  os  acontecimentos  esclarecendo,
inclusive, que por oportunidade da apreensão do menor foi apreendida em seu poder um
revólver e os materiais frutos do roubo, detalhando o modus operandi empregado pelos
agentes em desfavor das vítimas.

Em sua inquirição, o Policial Militar Lucas Nascimento Lopes (fl. 53) disse:

“Que estava fazendo rondas rotineiras, quando foi  acionado via COPOM
para se dirigirem à PB que dá acesso à cidade de Cruz do Espírito Santo,
pois haviam informações de que dois indivíduos em uma moto praticando
roubos na região do centro. Que nas proximidades do sítio Cuité, a ronda
visualizou a moto, quando, os elementos tentaram fugir e logo que a polícia
verificou  que  um  deles  estava  armado,  quando  foram  efetuados  alguns
disparos e reiterado a ordem de parar. Feita a abordagem, foi localizado o
revólver e os objetos fruto do roubo (celulares, relógios e uma corrente).”

Também  o  PM  Welington  Galdino  Pessoa  Júnior  (fl.  53),  durante  a  audiência,  às
perguntas que lhes foram formuladas, respondeu:

“Que o COPOM havia passado a informação acerca da ocorrência de um
assalto no bairro  da  Agrovila e  depois  no  bairro  do  José  Feliciano com



destino  a  Cruz do Espírito  Santo.   Que a  guarnição se dirigiu  atrás  dos
elementos, quando, no caminho, um senhor deu sinal. Que naquele mesmo
dia os elementos praticaram assaltos contra várias pessoas. Que na ocasião
da prisão dos elementos foram apreendidos seis celulares, uma carteira, um
cordão e dois relógios. Que uma das vítimas havia relatado na Delegacia
que os acusados agiram com violência. Que quem pilotava a moto era um
menor, enquanto que o maior fazia os assaltos, pois estava com a arma.”

A testemunha arrolada pela defesa do menor infrator, não tendo presenciado os fatos a
ele atribuídos,  limitou-se a informar,  em juízo,  acerca de bons predicados dos quais
disse possuir o menor (fl. 53).

Portanto, não é o caso de se afastar a culpabilidade do menor por ausência de dolo,
pois, além do recorrente ter confessado a prática do ato infracional, demonstrando
que o mesmo atuou com  animus furandi,  não há relatos nem indícios de que foi
coagido  por  seu  comparsa.  Como  se  observa,  do  cotejo  do  interrogatório  do
adolescente infrator com os relatos testemunhais colhidos, conclui-se, facilmente,
que  o  apelante,  efetivamente,  participou  decisivamente  do  delito  descrito  na
representação, não merecendo, portanto, qualquer censura o juízo de condenação
que lhe foi imposto, no primeiro grau.

Assim, afastada qualquer possibilidade de atendimento ao pleito pela “libertação
imediata” do recorrente, percebe-se que a decisão atacada se encontra amplamente
fundamentada, lastreada nas provas coligidas aos autos, após análise de todos os
requisitos do fato. Daí conclui-se, também, que a medida de internação imposta
não foi excessiva, mas necessária aos reclamos concretos do processo, razão pela
qual o inconformismo do apelante não merece guarida, também sobre o referido
viés de argumentação.

Pois bem! 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  o  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.

Assim,  malgrado  as  razões  recursais,  a  gravidade  do  ato
infracional, bem como as particularidades do caso concreto, consubstanciam, por
si só, a adequação da medida socioeducativa de internação.

A propósito, colhe-se da jurisprudência do STJ:

“HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
ATO  INFRACIONAL  ANÁLOGO  AO  CRIME  DE  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.  REITERAÇÃO INFRACIONAL.  INTERNAÇÃO.
ART.  122,  I  E  II,  DO ECA.  ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
ORIENTAÇÃO  DESTE  SUPERIOR  TRIBUNAL.  EXTINÇÃO  DA
MEDIDA  SOCIOEDUCATIVA.  MAIORIDADE  PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. A orientação deste Superior Tribunal se firmou no mesmo sentido do
acórdão recorrido, de que 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
adolescente.
2.  O Tribunal  a  quo destacou a prática de  ato infracional  mediante  grave
ameaça à pessoa - análogo ao crime de roubo circunstanciado - e mencionou,
além do  emprego  de  arma  de  fogo  e  de  restrição  à  liberdade  da  vítima,
passagens  anteriores  do  adolescente  pela  Vara  da  Infância,  inclusive  sua
submissão  anterior  à  liberdade  assistida,  fundamentos  que  justificam  a
adequação e a idoneidade da internação, com fundamento no art. 122, I e II,
do ECA.
3. Não identificada a ilegalidade do acórdão, por vício de fundamentação ou
por manifesta desproporcionalidade, a extinção da medida socioeducativa é
inadmissível  no âmbito do habeas corpus,  não sendo possível  investigar  a
atual  situação  do  adolescente  para  reavaliar,  à  luz  da  necessidade,  a
adequação da internação.
4.  Detectada  a  menoridade  do  suposto  infrator  na  data  do  fato,  torna-se
irrelevante, para efeito de cumprimento da medida socioeducativa, haver o
adolescente  atingido  a  maioridade  civil  ou  penal  posteriormente  ao  ato
infracional (ECA, art. 2º, parágrafo único).
5. Habeas corpus denegado.”
(STJ - HC 411.647/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 04/10/2017)

“ESTATUTO  DA CRIANÇA E  DO  ADOLESCENTE  (ECA).  HABEAS
CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ESPECIAL.  NÃO
CABIMENTO.  ATO  INFRACIONAL  EQUIPARADO  AO  DELITO  DE
ROUBO  DUPLAMENTE  MAJORADO.  MEDIDA  DE  INTERNAÇÃO.
ATO  COMETIDO  MEDIANTE  VIOLÊNCIA  E  GRAVE  AMEAÇA.
INCIDÊNCIA  DO  ART.  122,  INCISO  I,  DO  ECA.
DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
(...)
III  -  A medida  socioeducativa de internação está  autorizada nas  hipóteses
taxativamente previstas no art. 122 do ECA (v. g. HC n. 291.176/SP, Quinta
Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/8/2014).
IV - No caso, no que diz respeito ao adolescente O M R, resta patente a
incidência da hipótese prevista no inciso I do art. 122 do ECA, tendo em
vista que o ato infracional foi cometido com violência e grave ameaça à
pessoa, exercida mediante a utilização de arma branca, que por deveras



causou pânico  às  vítimas,  que foram ameaçadas,  acuadas e agredidas
pelos representados. (Precedentes).
V -  Quanto  aos  adolescentes  G  H  P e  M  F  G,  verifica-se  que  o  pleito
encontra-se  prejudicado,  uma  vez  que  as  instâncias  ordinárias  lhes
concederam  a  medida  socioeducativa  de  liberdade  assistida,  pelo  período
mínimo de 6 meses.  Em tal  contexto,  para  estes  pacientes,  o  writ  perdeu
objeto.
Habeas corpus não conhecido.”
(STJ - HC 394.584/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 19/09/2017, DJe 25/09/2017)

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL
ANÁLOGO  AO  CRIME  DE  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.
INTERNAÇÃO. ART. 122, I, DO ECA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA
COM A ORIENTAÇÃO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. REVISÃO DA
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1.  A orientação  deste  Superior  Tribunal  se  firmou  no  mesmo  sentido  do
acórdão  recorrido de  que 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 adolescente. 
2. O Tribunal de Justiça destacou a prática de ato infracional mediante
grave ameaça à pessoa - análogo ao crime de roubo circunstanciado - e
mencionou passagens anteriores do adolescente pela Vara da Infância,
inclusive por conduta da mesma espécie, fundamentos que justificam a
adequação e a idoneidade da internação.
3. Não identificada ilegalidade do acórdão, por vício de fundamentação ou
manifesta  desproporcionalidade,  a  revisão  da  medida  socioeducativa  é
inadmissível no recurso especial, porquanto encontra óbice na Súmula n. 7 do
STJ.
4. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no AREsp 1058487/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017)

Por oportuno, convém lembrar que,  o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei  n.
8.069/90) estabelece, taxativamente, em seu art. 112, as hipóteses em que a medida de
internação do jovem infrator pode ser adotada, in verbis :

“Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente
poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:
I - advertência;
II - obrigação de reparar o dano;
III - prestação de serviços à comunidade;
IV - liberdade assistida;
V - inserção em regime de semi-liberdade;
VI - internação em estabelecimento educacional;
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.
§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de
cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.
§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de
trabalho forçado. (...).”

Por conseguinte, o art. 122 elenca as hipóteses autorizadoras da aplicação da medida
socioeducativa de internação, 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.” (negritei)

Ressalte-se  que  o  MM.  Juiz  de  Direito  aplicou  a  medida  socioeducativa  de
internação por prazo indeterminado, reavaliando a sua manutenção a cada seis
meses.  Entretanto,  o  recorrente  pede  para  que  seja  aplicada  uma  medida  de
internação máxima de 90 (noventa) dias, prorrogável uma única vez.

Ora, reza o art.  121, §  2º, da Lei  8.069/90, que a medida de
internação não comporta prazo determinado, vejamos:

“Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos
princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de
pessoa em desenvolvimento.
(...)
§ 2º  A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção
ser  reavaliada,  mediante  decisão  fundamentada,  no  máximo  a  cada  seis
meses.”

Eis o entendimento da jurisprudência: 

"PENAL E  PROCESSUAL PENAL.  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS  CORPUS.  OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I  -  São  cabíveis  embargos  declaratórios  quando  houver  na  decisão
embargada  contradição,  omissão  ou  obscuridade  a  ser  sanada.  Podem
também  ser  admitidos  os  embargos  para  a  correção  de  eventual  erro
material,  consoante  entendimento  preconizado  pela  doutrina  e
jurisprudência,  sendo  possível,  excepcionalmente,  a  alteração  ou
modificação do decisum embargado.
II - In casu, trata-se de medida de internação fundamentada no inciso I do
art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que, segundo o art. 121, §
2º, do mesmo diploma legal, não comporta prazo determinado, devendo a
sua manutenção ser reavaliada, no máximo, a cada seis meses.
Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no HC 295.365/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 03/08/2015)

“APELAÇAO  CÍVEL.  ECA.  ATO  INFRACIONAL.  LATROCÍNIO.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  MANUTENÇAO  DA
MEDIDA   SOCIOEDUCATIVA  DE  INTERNAÇAO.  PRAZO
DETERMINADO.  IMPOSSIBILIDADE.  MEDIDA  PROTETIVA.
APLICAÇAO.  (...)   3.  A  medida  socioeducativa  de  internação,  que  se
constitui  de  medida  privativa  da  liberdade,  sujeita  aos  princípios  de
brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento, não comporta fixação de prazo determinado, devendo sua
manutenção ser reavaliada, no máximo, a cada seis meses, consoante 2º e
3º do art.   121     do   ECA. (...). APELAÇAO DESPROVIDA. APLICAÇAO, DE
OFÍCIO, DE MEDIDA PROTETIVA". 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028079/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com/topico/10600310/artigo-121-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028079/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1028079/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com/topico/10600222/par%C3%A1grafo-2-artigo-121-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com/topico/10600310/artigo-121-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990


(TJ/PR - Apelação Cível Nº 70047696745, Oitava Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 26/04/2012) 

Desse modo, conclui-se que a decisão do Magistrado  a quo,
ao  aplicar  medida  socioeducativa  de  internação  por  prazo  indeterminado,  na
forma  que  se  verifica  na  r.  sentença  de  fls.  54/57,  agiu  de  forma  acertada  e
compatível com o preconizado na Lei 8.069/90 de modo a desmerecer qualquer
censura a sua atuação.

Destarte,  por  entender adequada  a  medida  excepcional  de
internação aplicada pelo juízo  primevo, em harmonia com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

Considerando que já  houve a  expedição de  guia de  execução
provisória,  determino que seja oficiado ao Juízo competente,  comunicando-o da
confirmação da condenação, nos termos acima.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando ainda
os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,
relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente  à  sessão  a  Excelentíssima  Senhora  Maria  Lurdélia
Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora 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, 1º de março de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


