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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO INFRACIONAL Nº 5000109-25.2015.815.0481 – Comarca
de Pilões

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Menor identificado nos autos
DEFENSORA : Iara Bonazzoli
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ATO  INFRACIONAL
EQUIPARADO  AO  CRIME  DE  AMEAÇA.
Imposição  de  medida  socioeducativa  de
internação.  Irresignação  defensiva.  Prescrição
retroativa.  Inocorrência.  Prazo  prescricional  não
transcorrido.  Substituição por outra  medida mais
branda.  Inviabilidade.  Adolescente  contumaz  na
prática  de  atos  infracionais.  Proporcionalidade  e
adequação ao caso concreto  Desprovimento do
apelo.

–  No  caso  sub  examine,  o  juiz  não  fixou  na
sentença tempo determinado para a internação do
menor  infrator,  ex vi §  2º  do  art.  121 do  ECA,
assim, não há que se falar em prazo de 06 (seis)
meses  para  fins  de  contagem  do  lapso
prescricional e, consequentemente, não ocorreu a
extinção da pretensão socioeducativa do Estado.

– Sendo o ato infracional cometido mediante grave
ameaça,  bem  como  o  adolescente  contumaz  na
prática  de  infrações,  a  medida  de  internação
mostra-se  adequada  e  proporcional  ao  caso
concreto, a teor dos  incisos I e II do art. 122 do
ECA, além de recomendável para a reabilitação do
menor infrator.
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– Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO
AO APELO, em desarmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação infracional interposta em favor do
menor infrator qualificado nos autos, em irresignação com a sentença de
fls. 43/46, prolatada pelo Juízo da Comarca de Pilões, que fixou medida
socioeducativa de internação, nos termos dos artigos 121, caput, e § 2º, e
122, incisos I e II, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Irresignado,  o  representado  apelou  do  decisum. Nas
razões  recursais,  acostadas  às  fls.  51/52  (e  petição  de  fls.  47/50),  a
defesa pugna pelo reconhecimento da prescrição retroativa, em virtude do
transcurso do lapso previsto no art. 109, VI, do CP. De forma subsidiária,
pleiteia-se a modificação da internação por outra medida socioeducativa
mais branda (aberta).

Contrarrazões  ministeriais  pelo  reconhecimento  da
prescrição e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (fls. 55/59).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do
insigne  Procurador  de  Justiça,  Dr.  Francisco  Sagres  Macedo  Vieira,
manifestou-se pelo provimento do apelo, a fim de que seja reconhecida a
prescrição retroativa (fls. 65/70).

É o relatório.

VOTO:  Exmo.  Des.  ARNÓBIO  ALVES  TEODÓSIO
(Relator)

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço. 

Conforme  relatado  alhures,  o  recorrente  pugna  pelo
reconhecimento da prescrição retroativa e,  subsidiariamente, roga para
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que a internação seja modificada por outra medida socioeducativa mais
branda (aberta).

Sem  embargo,  não  há  como  dar  provimento  às
pretensões defensivas.

No  caso  vertente,  o  Ministério  Público  representou
contra o adolescente identificado nos autos, com 16 (dezesseis) anos de
idade  na  data  do  fato,  atribuindo-lhe  a  prática  de  atos  infracionais
semelhantes aos crimes de ameaça e dano (artigos 147 e 163 do CP),
supostamente ocorridos em 28/01/2015.

A  representação  ministerial  foi  recebida  na  data  de
09/06/2015 – fl. 17.

Após regular instrução, sobreveio sentença do MM. Juiz
de Direito da Comarca de Pilões, Dr. Iano Miranda dos Anjos, julgando
parcialmente procedente a representação, para aplicar ao adolescente a
medida socioeducativa de internação, nos termos dos artigos 121, caput,
e § 2º, e 122, incisos I e II, do ECA.

1. Da prescrição

Frise-se,  ab  initio,  que  não  se  desconhece  que  as
medidas socioeducativas se sujeitam aos prazos prescricionais previstos
no Código Penal, conforme prevê a Súmula 338 do STJ que "A prescrição
penal é aplicável nas medidas sócioeducativas.". Entretanto, no caso sub
examine, ainda não transcorreu lapso suficiente para fulminar a pretensão
socioeducativa. Vejamos.

No  caso  em  tela,  a  medida  socioeducativa  de
internação foi aplicada sem a fixação de período determinado (§ 2º do art.
122 do ECA),  assim, não há que se falar em prazo de 06 (seis) meses
para fins de contagem do lapso prescricional e, consequentemente, não
ocorreu a extinção da pretensão socioeducativa do Estado.

De  tal  sorte,  não  ultrapassado  o  lapso  temporal
necessário  à  ocorrência  da  prescrição  da  pretensão  socioeducativa  do
Estado, mister a rejeição do pleito de extinção da punibilidade requerido.

Do mérito

2. Da substituição da internação 

Sem mais sorte o recorrente.

O art. 122, incisos I e II, da Lei 8.069/90 (Estatuto da
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Criança e do Adolescente) prevê que a medida da internação poderá ser
aplicada quando o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou
violência à pessoa e por reiteração no cometimento de outras infrações
graves.

Essa é, exatamente, a situação vislumbrada nos autos,
porquanto o ato infracional  perpetrado (ameaça) foi  exercido mediante
grave  ameaça,  bem  como  o  douto  juiz  primevo  destacou  que  o
representado já foi submetido à internação decorrente de representação
anterior, além de que ele responde por vários procedimentos.

A medida socioeducativa aplicada, portanto, observou
os critérios  estabelecidos na legislação,  estando compatível  com o tipo
penal (infracional) infringido.

Nesse sentido, vejamos:

“PENAL.  RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ECA.  ATO  INFRACIONAL  EQUIPARADO  AOS DELITOS
DE  ROUBO  MAJORADO  (CONSUMADO  E  TENTADO).
MEDIDA  SOCIOEDUCATIVA  DE  INTERNAÇÃO.
CRIME  COMETIDO  COM  VIOLÊNCIA  E  GRAVE
AMEAÇA  À  PESSOA.  PREVISÃO  NO  ART.  122,
INCISO  I,  DO  ECA.  REITERAÇÃO  NO
COMETIMENTO  DE  ATOS  INFRACIONAIS.  LOCAL
DE  CUMPRIMENTO  DA  MEDIDA.  INEXISTÊNCIA  DE
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.(…)  2.  A  medida
socioeducativa de internação imposta ao paciente
ostenta  fundamentação  idônea,  em  razão  da
prática de ato infracional equiparado aos delitos
de roubo majorado pelo concurso de agentes  e
utilização  de  arma  de  fogo  (um  consumado  e
outro tentado), além da reiteração do recorrente
no cometimento de atos infracionais, haja vista a
prática  anterior  de  atos  equiparados  aos  delitos  de
roubo  e  tráfico  de  drogas,  apurados  nos  Processos
0306329-69.2015.8.05.0274,  n.  0305911-
34.2015.8.05.0274,  n.  0305910-49.2015.8.05.0274 e
n.  0305748-54.2015.8.05.0274.  (…).” (STJ.  RHC
72.042/BA,  Rel.  Ministro  ANTONIO  SALDANHA
PALHEIRO,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
01/03/2018, DJe 12/03/2018).

"(...)  1.  A  aplicação  de  medida  socioeducativa  de
internação,  desde  que  demonstrada  a  sua  real
necessidade, como na hipótese, encontra amparo legal
quando o ato infracional é cometido mediante violência
é grave ameaça à pessoa, a teor do disposto no art.
122, inciso 1, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
(...)."  (STJ.  HC  267.623/MG,  Rel.  Ministra
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LAURITA  VAZ,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
13/08/2013, DJe 23/08/2013). 

No  caso  em  análise,  como  visto,  houve  plena
observância  dos  critérios  estabelecidos  pela  lei  para  a  aplicação  da
internação, medida perfeitamente compatível,  repita-se, com a conduta
praticada, além de ser recomendável para o fim que dela se espera, qual
seja, a reabilitação do menor infrator. 

Dessa  forma,  mantenho  a  medida  socioeducativa  de
internação em desfavor do menor recorrente.

Ante  o  exposto,  nego provimento ao recurso,  em
desarmonia com o parecer ministerial. 

Expeça-se mandado de busca e apreensão, após o
decurso do prazo de embargos de declaração, sem manifestação. 

É como voto.

Presidiu o julgamento  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Carlos  Martins  Beltrão  Filho, Presidente  da
Câmara Criminal,  dele participando os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Relator,  Marcos
William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o
preenchimento da vaga de Desembargador) e João Benedito da
Silva.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Joaci
Juvino da Costa Silva, 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, 20 de
março de 2018.

Des. Arnóbio Alves Teodósio
Relator


