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APELAÇÃO  INFRACIONAL.  CRIMES  CONTRA  O
PATRIMÔNIO.  ATO  INFRACIONAL  EQUIPARADO
AO  CRIME  DE  ROUBO  MAJORADO.  Autoria  e
materialidade evidenciadas. Condenação. Aplicação de
medida  socioeducativa  de  internação.  Irresignação
defensiva.  Alegada  desproporcionalidade  entre  a
infração praticada e a medida aplicada.  Inocorrência.
Medida proporcional ao caso concreto. Compatibilidade
com a gravidade do delito. Desprovimento do apelo.

–  Inexiste  desproporcionalidade  de  medida
socioeducativa de internação quando esta é fixada em
razão de a conduta atribuída ao menor infrator ter sido
perpetrada  mediante  grave  ameaça  ou  violência  à
pessoa,  inteligência  do  inciso  I  do  art.  89  do  ECA.
Precedentes do STJ. 

-  "...  3.  A medida de internação é cabível  quando o
menor  pratica  ato  infracional  análogo  ao  roubo  em
concurso de agentes e mediante o emprego de arma de
fogo, em razão do disposto no inciso I do art. 122 do
Estatuto da Criança e do Adolescente. (...)." (STJ. HC
271.428/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, SEXTA TURMA,
julgado em 15/08/2013, DJe 30/08/2013). 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima



identificados.

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

RELATÓRIO

Na Comarca de Pirpirituba tramitou representação por ato
infracional  em desfavor de adolescente (qualificado nos autos),  a quem foi
imputada a prática do ato análogo ao crime descrito no art. 157, § 2°, I e II,
do CP (roubo majorado), nos termos seguintes (fls. 02/03):

"… Dessume-se dos autos do incluso procedimento especial
para apuração de ato infracional que o(s) representado(s)
dolosamente, em concurso de agentes e com o emprego de
arma(s),  subtraiu  coisa(s)  móvel(is)  alheia(s),  para  si,
mediante grave ameaça (vítima: DAMIÃO ALVES FERREIRA).
Conforme resulta da leitura dos autos, o representado, em
comunhão  de  vontades  e  desígnios  com  pessoa  adulta
(MARCELINO  MATIAS  DA  SILVA),  no  dia  29.04.2017,
aproximadamente  às  21h30min,  na  rua  Major  Costa,  em
frente  ao  imóvel  de  número  127  (residência  da  vítima),
Centro,  Serra da Raiz/Pb dirigiram-se até DAMIÃO ALVES
FERREIRA  e  praticaram  um  assalto,  ameaçando-o
gravemente mediante o uso ostensivo de arma de fogo que
portavam (revólver),  subtraindo um aparelho  de telefonia
celular (marca SAMSUNG, cor preta). Durante a execução do
ato ilícito, os autores do fato afirmaram: “PASSE O CELULAR
OU MORRE, SEU DESGRAÇA!!!”
Após a consumação delitiva, os autores do fato fugiram do
local.
Noticiada a respeito, a força policial diligenciou e identificou
os autores do ato ilícito. A(s) arma(s) utilizada(s) na prática
do crime patrimonial foi(ram) encontrada(s) e apreendida(s)
em poder do(s) autor(es) do fato. A res furtiva também foi
apreendida com o(s) autor(es) do fato, sendo devolvida para
vítima.
Destaque-se,  por  oportuno,  que  os  assaltantes  (o
adolescente e seu comparsa) estavam em plena comunhão
de  desígnios  e  vontades,  partilhando  integralmente  da
intenção ilícita. (...)" 

Concluída a instrução, o menor foi condenado, pela prática
do ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 157, § 2°, I e II, do CP,
sendo-lhe aplicada a medida socioeducativa de internação, consoante sentença
de fls. 46/47. 

Irresignada, a defesa do representado apelou do  decisum



(fls. 51/52), alegando em suas razões recursais (fls. 53/57), em suma, que a
medida  socioeducativa  de  internação  foi  aplicada  de  forma  excessiva  e
desproporcional ao ato praticado. 

Dessa forma, requer o provimento do recurso, no sentido de
que seja modificada a medida de internação substituindo-a por prestação de
serviço à comunidade ou liberdade assistida.

Contrarrazões pela parte adversa às fls. 64/66, pugnando
pela subsistência da decisão combatida. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do insigne
Procurador de Justiça, Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 71/79).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio (Relator)

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

O apelante foi  condenado,  pela  prática  do ato  infracional
equiparado ao crime descrito no art. 157, § 2°, I e II, do CP (roubo majorado
pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo), a cumprir medida
socioeducativa de internação, na forma do art. 121, do Estatuto da Criança e
do Adolescente. 

Isto  porque  restaram  evidenciadas  no  caso  concreto  a
materialidade e autoria delitivas. 

O  próprio  menor,  reconhecido  pela  vítima,  confessou  a
prática do delito (DVD, fl.  45) tendo, ainda, sido apreendido com parte do
produto do roubo. 

Insatisfeita, a defesa reclama que a medida de internação é
irrazoável e desproporcional ao ato infracional praticado. 

A sublevação não deve ser provida. 

Com  efeito,  vê-se  que  pesa  contra  o  insurgente  a
condenação  pela  prática  de  ato  infracional  equiparado  ao  crime  de  roubo
majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (art. 157,
§ 2°, I e II, do CP). 

O art.  122, I,  da Lei  8.069/90 (Estatuto da 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. 



Essa  é,  exatamente,  uma  das  elementares  da  conduta
perpetrada pelo menor infrator — roubo majorado —, e a violência foi exercida
com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. 

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

Nesse sentido, vejamos:

"(...) 3. A jurisprudência tem entendido que, mesmo sendo
o representado primário e não tendo sido aplicada nenhuma
outra  medida  socioeducativa,  é  cabível  a  imposição  de
medida  socioeducativa  de  internação  quando  o  ato
infracional for praticado com grave ameaça ou violência à
pessoa,  hipótese  dos  autos.  (...)."  (TJDFT.
20160130011864APR,  Rel.:  CESAR  LOYOLA  2a  T.
CRIM.,  Julg.:  08/09/2016,  Publicado  no  DJE:
14/09/2016. Pág.: 194/228). 

"(...)  5.  CABIMENTO  DE  MEDIDA  SOCIEDUCATIVA  DE
INTERNAÇÃO. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, 1NSITAS AO
CRIME  DE  ROUBO,  A  AUTORIZAR  A  MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA  DE  INTERNAÇÃO.  RECURSO
DESPROVIDO.” (TJRS. Apelação Cível N° 70070657903,
Sétima Câmara Cível,  Relator:  Jorge Luis  Dall'Agnol,
Julgado em 26/10/2016). "

“(...) 2 - A medida sócio educativa de internação é cabível
quando  o  ato  infracional  foi  cometido  mediante  grave
ameaça  e  violência  contra  a  pessoa  (art.  122,  I,  ECA)  e
revela-se uma intervenção eficaz e suficiente a possibilitar
que o menor repense seus atos e redirecione suas diretrizes
de  vida.  (...)." (TJGO,  APC.  (E.C.A.)  17-
94.2012.8.09.0032,  Rel.  DES.  ITANEY  FRANCISCO
CAMPOS,  1A  CAM.  CRIMINAL,  julgado  em
21/08/2012, DJe 1175 de 30/10/2012). 

Entendimento, aliás, já pacificado nesta Corte e no STJ:

"(...) 2. Mérito. Tratando-se de ato infracional cometido com
violência à pessoa, como no caso, onde tal ato infracional foi
equiparado  ao  roubo  qualificado,  viável  a  medida
socioeducativa de internação, em face do disposto no art.
122,  I,  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente.  (...)."
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  N°
00020058120158152004,  Câmara  Especializada
Criminal,  Relator  DES  CARLOS  MARTINS  BELTRÃO
FILHO, j. em 05-04-2016). 

"(...) 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  LAURITA VAZ,  QUINTA TURMA,  julgado  em
13/08/2013, DJe 23/08/2013). 

"(...) 3. É assente neste Tribunal o entendimento de que se
tratando de ato infracional  equiparado ao crime de roubo
qualificado,  faz-se  possível  a  aplicação  da  medida
socioeducativa de internação, a teor do que disciplina o art.
122,  1,  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente.  (...)."
(STJ. HC 208.579/DF, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS
DE  OLIVEIRA  (DESEMBARGADORA  CONVOCADA  DO
TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 04/04/2013, DJe
18/04/2013).

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. 

De tal sorte, as alegações do apelante no sentido de que a
medida  é  desproporcional  são  irrelevantes  e  insuficientes  para  eliminar  a
responsabilidade pela conduta praticada.

Diante  do exposto,  NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo inalterados todos os termos do  decisum hostilizado, em harmonia
com o parecer ministerial. Oficie-se.

É como voto.

Presidiu o julgamento,  com  voto, o Excelentíssimo
Senhor Desembargador João Benedito da Silva, decano no exercício da
Presidência da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, e Marcos
William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da
vaga  de  desembargador),  revisor.  Ausentes  justificadamente  o
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho. 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Amadeus
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, em 03 de maio de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


