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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ATO  INFRACIONAL
EQUIPARADO  AO  CRIME  DE  ROUBO
QUALIFICADO. Medida socioeducativa de internação.
Irresignação  da  defesa  do  menor  infrator.
Proporcionalidade da medida. Conduta perpetrada com
grave ameaça.  Decisão justificada no art.  122,  I,  do
ECA. Desprovimento do apelo.

- A prática de ato infracional análogo ao crime de roubo
qualificado,  cuja  conduta  é  perpetrada  mediante
violência  ou  grave  ameaça  à  pessoa,  permite  a
aplicação da medida socioeducativa  de internação ao
menor infrator, por amoldar-se ao disposto no art. 122,
I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

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
harmonia com o parecer ministerial.



RELATÓRIO

Na Vara  da Infância e Juventude da  Comarca de Campina
Grande  tramitou  representação  por  ato  infracional  em  desfavor  dos
adolescentes qualificados nos autos, a quem foram imputadas a prática do ato
análogo ao crime de roubo qualificado, previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II,
do Código Penal (duas vezes), c/c art. 70 do mesmo diploma legal, nos termos
seguintes:

“Consta do procedimento inquisitorial incluso que, no dia 23 de
outubro  de  2015,  por  volta  das  11h15min,  os  adolescentes
representados subtraíram, mediante grave ameaça, em unidade
de desígnios e com emprego de arma de fogo, pertences pessoais
da  vítima JOSÉ IVAMBERTO FERNANDES JÚNIOR,  assim como
numerário  do  seu  estabelecimento  comercial  —  Drogalins,
localizado  na  Rua  Aprígio  Nepomuceno,  n°  163,  bairro  do
Cruzeiro, nesta urbe. Historiam os autos que a reportada vítima
se encontrava em sua farmácia quando foi surpreendida por dois
dos adolescentes representados, sendo que um deles, portando
uma arma longa, anunciou o assalto e ordenou que se deitasse
no  chão,  ameaçando  atirar  caso  reagisse,  enquanto  que  um
terceiro  ficou  do  lado  de  fora  dando  cobertura.  Incontinenti,
pegaram a sua carteira de cédulas, um aparelho celular da marca
Motorola  e  uma certa quantia em dinheiro que foi  retirada da
gaveta do balcão da farmácia, evadindo-se a pé com outro menor
que os aguardava no lado de fora. 
Pari  passu,  uma  guarnição  policial  fazia  rondas  na  localidade
quando foi acionada pela vítima, que indicou a direção da fuga,
iniciando-se as diligências que culminaram com a localização dos
três  adolescentes  na  Avenida  Almirante  Barroso,  próximo  à
Madeireira Silva. Ao proceder à revista pessoal,  foi encontrado
com o  menor  Gabriel  Moreira  da  Silva uma  arma  de  fogo
calibre 22 do tipo "garrucha", da marca Rossi, com cabo na cor
azul  e  numeração  ilegível,  como  também  parte  da  quantia
subtraída.  Já com o adolescente  Breno Vitalino de Lima foi
apreendida a carteira de documentos e o aparelho celular da
vítima,  além de uma parcela  do  dinheiro  tomado  por  assalto,
totalizando R$ 232,50 (duzentos e trinta e dois reais e cinqüenta
centavos). 
A materialidade infracional encontra-se patente à luz do auto de
apreensão em flagrante e do auto de apreensão e apresentação
encartado às fls. 08, bem como no termo de entrega de fls. 09
dos autos. 
Os adolescentes Luiz Gustavo de Araújo e Breno Vitalino de
Lima nada  declararam  acerca  do  assalto,  porém  o  menor
Gabriel Moreira da Silva confessou a prática do ato infracional,
afirmando ter encontrado os comparsas no dia do ocorrido, por
volta das 07h00min, no Hospital João Ribeiro, nesta cidade, onde
consumiram  maconha  e  combinaram  praticar  assaltos  com  a
arma de fogo de sua propriedade, a qual já teria sido utilizada na
prática de outros assaltos...”.(fls. 02/05). Negritos originais.



Concluída a instrução, o eminente Juiz de Direito da Vara da
Infância  e  Juventude  da  Comarca  de Campina  Grande  julgou  parcialmente
procedente a representação ministerial e aplicou a medida de internação aos
menores  infratores  identificado  nos  autos,  nos  termos  da  denúncia  de  fls.
02/04,  ao  tempo  em  que  manteve  a  internação  provisória,  por  entender
estarem presentes os requisitos que lhe fundamentaram, consoante sentença
de fls. 89/92.

Irresignado, o representado L. G. de A. apelou do decisum
(fl. 104). 

Em suas razões (fls. 105/106), a defesa pede a substituição
da medida socioeducativa de internação por outra mais branda.

Contrarrazões  ministeriais  pela  improcedência  do  recurso
interposto para que a decisão proferida no juízo de primeiro grau seja mantida
(fls. 109/113).

Mantida a decisão (fl.  114) e expedida guia de execução
definitiva (fls. 116/117), subiram os autos a esta instância. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do insigne
Procurador  de  Justiça,  Dr.  Álvaro  Gadelha  Campos,  manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 122/125).

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, aos representados foi aplicada
medida socioeducativa de internação, pela prática de ato infracional análogo ao
crime de roubo qualificado, previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código
Penal (duas vezes), c/c art. 70 do mesmo diploma legal.

Sendo contra tal decisão que se insurge o menor L. G. de
A.,   tão  somente  no  tocante  à  medida  aplicada,  pugnando  por  uma  mais
branda. 

No entanto, da análise dos autos, entendo que a sentença a
quo não merece reforma posto que a medida socioeducativa de internação
cominada ao recorrente mostra-se adequada.

Vejamos.



O art. 122, I, da Lei nº 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,  a  elementar  da  conduta  perpetrada
pelo menor infrator (roubo qualificado):

“Art. 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem,
mediante  grave  ameaça  ou  violência  a  pessoa,  ou  depois  de
havê-la,  por  qualquer  meio,  reduzido  à  impossibilidade  de
resistência”.
(…)
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; (...)”.

A  medida  socioeducativa  aplicada,  destarte,  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, ÍNSITAS 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). 

“ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -  ECA. HABEAS
CORPUS.  ATO  INFRACIONAL  EQUIPARADO  AO  CRIME  DE
ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.  MEDIDA  SOCIOEDUCATIVA.
INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
À VÍTIMA. VERIFICADA. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. EFEITO
SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. DANO IRREPARÁVEL.
NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. A prática de ato infracional em que há violência e grave
ameaça  (estupro  de  vulnerável),  por  si  só,  autoriza  a
internação do menor, nos termos do 122, I, do ECA.
2. Não é ilegal o recebimento do recurso de apelação apenas no
efeito  devolutivo,  quando  interposto  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  382.801/SP,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA
TURMA,  julgado  em  16/03/2017,  DJe  23/03/2017).
Destaquei.

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. 

Destarte, mantenho inalterados todos os termos do decisum
hostilizado.

Diante do exposto,  NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
em harmonia com o parecer ministerial. Oficie-se.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho  (2º  vogal), Presidente 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, 1º vogal). Ausente justificadamente o Desembargador João
Benedito da Silva. 

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
22 de maio de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


