Superior Tribunal de Justiça
RECURSO ESPECIAL Nº 1.694.248 - RJ (2017/0227763-3)
RELATORA
RECORRENTE
RECORRIDO
ADVOGADO

:
:
:
:

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
L C M DA S
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE.
ACÓRDÃO
QUE
EXTINGUE
MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO À COMUNIDADE. DECISÃO NÃO UNANIME
FAVORÁVEL
AO
MENOR
INFRATOR.
TÉCNICA
DE
COMPLEMENTAÇÃO DE JULGAMENTO PREVISTA NO ARTIGO 942
DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DE PROCEDIMENTO MAIS
GRAVOSO QUE O ADOTADO NO PROCESSO CRIMINAL EM
AFRONTA ÀS NORMAS PROTETIVAS QUE REGEM O ECA.
1. O sistema recursal da lei processual civil é aplicável aos procedimentos
afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução
das medidas socioeducativas, por força do artigo 198 do Estatuto da Criança e
do Adolescente.
2. Ainda que não se trate de processo criminal regido pela proibição de
reformatio in pejus e, conquanto que não se cuide de recurso ou meio
autônomo de impugnação, estando o menor infrator sujeito a medida
socioeducativa de natureza inegavelmente sancionatória, como admite a
jurisprudência desta Corte, é incabível a complementação do julgamento
segundo a técnica do artigo 942 do novo Código de Processo Civil quando em
prejuízo do menor.
3. A aplicação da técnica de julgamento prevista no artigo 942 do Código de
Processo Civil nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude
quando a decisão não unânime for favorável ao adolescente implicaria em
conferir ao menor tratamento mais gravoso que o atribuído ao réu penalmente
imputável já que os embargos infringentes e de nulidade previstos na legislação
processual penal (art. 609, Código de Processo Penal) somente são cabíveis na
hipótese de o julgamento tomado por maioria não beneficiar o réu, culminando
em induvidosa afronta às normas protetivas previstas no Estatuto da Criança e
do Adolescente.
4. Recurso improvido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça: A Sexta Turma, por
unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora. Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Nefi Cordeiro e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília, 03 de maio de 2018(Data do julgamento)
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Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.694.248 - RJ (2017/0227763-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: L C M DA S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO
MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (Relatora):
Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro com fundamento na alínea "a" do inciso III do artigo 105 da Constituição
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A V. ACÓRDÃO
PROFERIDO EM APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO
RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. RELATOR, VENCIDO
O DES. PAULO DE TARSO QUE A ELE DAVA PROVIMENTO AO
RECURSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À REGRA
DO ARTIGO 942 DO CPC (TÉCNICA DE COMPLEMENTAÇÃO DE
JULGAMENTO), APLICÁVEL AO CASO, NOS TERMOS DO ARTIGO
198, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –
PREQUESTIONAMENTO – REFERÊNCIA DO EMBARGANTE À
NOVEL LEGISLAÇÃO QUE EXTINGUIU OS
EMBARGOS
INFRINGENTES E CRIOU A “TÉCNICA DE COMPLEMENTAÇÃO DE
JULGAMENTO”, COMO INCIDENTE PROCESSUAL, COM A MESMA
FINALIDADE DOS EXTINTOS EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE COMPLEMENTAÇÃO AOS RECURSOS
EM AÇÕES REFERENTES AO ECA – SISTEMA PROCESSUAL E
PROCEDIMENTAL HIBRIDO, COM ADOÇÃO DO SISTEMA
RECURSAL DO PROCESSO CIVIL PREVISTO NO ARTIGO 198 DO
ECA, COM APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI PROCESSUAL PENAL
EXPRESSA NO ARTIGO 152, DO MESMO DIPLOMA LEGAL –
ESPÉCIES RECURSAIS DO PROCESSO CIVIL, COM OBSERVÂNCIA
DO PROCESSO PENAL – PRINCÍPIO DO FAVOR REI E DA
ISONOMIA
CONSTITUCIONAL,
INVIABILIZANDO
DAR-SE
TRATAMENTO PRIVILEGIADO OU MENOS GRAVOSO AO
IMPUTÁVEL EM DETRIMENTO DO INIMPUTÁVEL – TÉCNICA DE
COMPLEMENTAÇÃO QUE DEVE SER RESTRINGIR ÀS HIPÓTESES
DE JULGAMENTO NÃO UNÂNIME, COM VOTO VENCIDO
FAVORÁVEL AO REPRESENTADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Sustenta o recorrente violação do artigo 198 da Lei nº 8.069/1990 e do artigo
942 do Código de Processo Civil ao argumento, em suma, de que, a complementação dos
julgamentos não unanimes é técnica aplicável nos procedimentos afetos à Justiça da Infância
e da Juventude inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas por força do
artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
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Alega, para tanto, que "a partir da entrada em vigor do novo Código de
Processo Civil, em havendo decisão por maioria o julgamento deve prosseguir com a colheita
de votos de outros julgadores, tal como previsto no igualmente violado artigo 942 do Código de
Processo Civil."
Afirma que não há possibilidade de reformatio in pejus indireta porque "Em
primeiro lugar, há que se ter em conta que não estamos diante de um processo criminal, sujeito
ao preceito de adoção, sempre e em todo o caso, da solução mais favorável à defesa, mas
perante procedimento cujo objetivo final é a proteção integral da criança e do adolescente.
Não obstante as semelhanças entre a persecução criminal e o procedimento de apuração de
ato infracional, certo é que não cabe transpor os institutos da primeira ao segundo, em especial
quando o legislador ordinário, aquele que detém o legítimo poder de decidir qual a forma
procedimental de apuração dos atos infracionais, dispôs de forma diversa" e porque "todas as
hipóteses de proibição de reformatio in pejus, ainda que na modalidade indireta, são sempre
relacionadas a recursos ou meios autônomos de impugnação manejados pela defesa e nunca,
em hipótese alguma, a uma determinada técnica de julgamento, que se julga desfavorável ao
réu, isto se comparada a outra qualquer."
Apresentadas as contrarrazões e admitido o recurso especial, opina o
Ministério Público Federal pelo provimento do recurso em parecer assim sumariado:
RECURSO ESPECIAL. ECA. MENOR. ATO INFRACIONAL
ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. IMPLEMENTO DA
MAIORIDADE CIVIL. EXTINÇÃO DA MEDIDA. APELAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDA POR MAIORIA. APLICAÇÃO
DA NOVA TÉCNICA DE JULGAMENTO, MEDIANTE AMPLIAÇÃO
DO ÓRGÃO JULGADOR. ART. 942 DO CPC/2015. APLICAÇÃO AOS
FEITOS RELATIVOS À JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.
ART. 198 DA LEI Nº 8.069/90. NATUREZA JURÍDICA DE INCIDENTE
PROCESSUAL, E NÃO DE RECURSO. REFORMATIO IN PEJUS NÃO
CONFIGURADA. MANIFESTO ERROR IN PROCEDENDO DA CORTE
DE ORIGEM. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO
RECURSO.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.694.248 - RJ (2017/0227763-3)
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE.
ACÓRDÃO
QUE
EXTINGUE
MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO À COMUNIDADE. DECISÃO NÃO UNANIME
FAVORÁVEL
AO
MENOR
INFRATOR.
TÉCNICA
DE
COMPLEMENTAÇÃO DE JULGAMENTO PREVISTA NO ARTIGO 942
DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DE PROCEDIMENTO MAIS
GRAVOSO QUE O ADOTADO NO PROCESSO CRIMINAL EM
AFRONTA ÀS NORMAS PROTETIVAS QUE REGEM O ECA.
1. O sistema recursal da lei processual civil é aplicável aos procedimentos
afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução
das medidas socioeducativas, por força do artigo 198 do Estatuto da Criança e
do Adolescente.
2. Ainda que não se trate de processo criminal regido pela proibição de
reformatio in pejus e, conquanto que não se cuide de recurso ou meio
autônomo de impugnação, estando o menor infrator sujeito a medida
socioeducativa de natureza inegavelmente sancionatória, como admite a
jurisprudência desta Corte, é incabível a complementação do julgamento
segundo a técnica do artigo 942 do novo Código de Processo Civil quando em
prejuízo do menor.
3. A aplicação da técnica de julgamento prevista no artigo 942 do Código de
Processo Civil nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude
quando a decisão não unânime for favorável ao adolescente implicaria em
conferir ao menor tratamento mais gravoso que o atribuído ao réu penalmente
imputável já que os embargos infringentes e de nulidade previstos na legislação
processual penal (art. 609, Código de Processo Penal) somente são cabíveis na
hipótese de o julgamento tomado por maioria não beneficiar o réu, culminando
em induvidosa afronta às normas protetivas previstas no Estatuto da Criança e
do Adolescente.
4. Recurso improvido.
VOTO
MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (Relatora):
É certo que o sistema recursal da lei processual civil é aplicável aos
procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução
das medidas socioeducativas, nos termos do artigo 198 do Estatuto da Criança e do
Adolescente:
Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da
Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas,
adotar-se-á o sistema recursal da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações:
(...)
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E, no caso de decisão não unânime em segunda instância, a lei processual civil
vigente ao tempo da edição do Estatuto Menorista previa o cabimento de embargos
infringentes, medida processual que também era induvidosamente aplicável aos procedimentos
afetos à Justiça da Infância e da Juventude.
Com o advento da Lei nº 13.105/2015, foi editado novo Código de Processo
Civil que, ao tempo em que extinguiu os embargos infringentes, adotou técnica de
complementação de julgamento nas decisões colegiadas não unânimes de segunda instância
com o propósito de atender aos reclamos de maior efetividade e celeridade no processo.
A técnica de complementação de julgamento está assim prevista no artigo 942
do Estatuto Processual vigente:
Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o
julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença
de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente
definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a
possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a
eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os
novos julgadores.

Isso estabelecido, a questão posta em deslinde está em definir se a aludida
técnica de julgamento é cabível nos casos em que a decisão não unânime for favorável ao
menor, tendo em vista o princípio do favor rei.
É cediço que doutrina e jurisprudência são unívocos em assegurar ao menor
infrator os mesmos direitos de que gozam os penalmente responsáveis perante a justiça
criminal, admitindo, inclusive, a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal, nos termos
do artigo 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente, verbis:
Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se
subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual
pertinente.

A propósito de tanto, vejam-se os seguintes julgados:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATO
INFRACIONAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. ART. 152 DO ECA. ART. 11 DO CPP. EXCEÇÃO
DE SUSPEIÇÃO. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. NÃO
OCORRÊNCIA. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O art. 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente, preceitua
que "[a]os procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se
subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação processual
pertinente". Assim sendo, nada mais lógico que a incidência das
regras de natureza penal e processual penal às hipóteses de atos
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infracionais análogos a crimes.
2. No caso dos autos, além de, à época do julgamento da apelação, já
haver sido julgada a exceção de suspeição, incide o art. 111 do Código de
Processo Penal, o qual dispõe que, em regra, não será suspenso o
andamento da ação penal.
3. O Tribunal estadual afirmou não existir, ao tempo da oposição da
aludida exceção, motivo para suspender o curso do processo criminal, e,
para se alcançar conclusão contrária, necessário seria o aprofundado
reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1633074/RN, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL
EQUIPARADO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 3.º, DO
CÓDIGO PENAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL EQUIVALENTE AO ADOTADO, DE FORMA
SUBSIDIÁRIA, NO PROCESSO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM NO
ARESP N.º 24.409/SP, JULGADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA
CORTE. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte consolidou o entendimento de que são aplicáveis, de
forma subsidiária, as regras pertinentes à punibilidade da Parte Geral
do Código Penal aos atos infracionais praticados por adolescentes e,
também, que o prazo prescricional penal deve ser empregado às medidas
socioeducativas, que, a par de sua natureza preventiva e reeducativa,
possuem também caráter retributivo e repressivo (Súmula n.º 338 do
Superior Tribunal de Justiça).
2. Desse modo, o prazo relacionado ao agravo em recurso especial,
oriundo dos procedimentos de apuração de ato infracional equiparado, in
casu, ao crime tipificado no art. 121, § 3.º, do Código Penal, deve ser
equivalente àquele previsto, também de forma subsidiária, no âmbito
processual penal.
3. No âmbito desta Corte, por ocasião do julgamento da Questão de
Ordem suscitada no AREsp n.º 24.409/SP, a Terceira Seção, por
unanimidade, entendeu que o prazo para a interposição do agravo em
recurso especial, em matéria criminal, é de 05 (cinco) dias.
4. O Supremo Tribunal Federal também se manifestou no sentido de
que a vigência da Lei n.º 12.322/2010 não alterou o prazo para a
interposição do agravo em matéria penal, que permanece em cinco dias,
nos termos do verbete sumular n.º 699 daquela Corte, como se vê do
julgado na Questão de Ordem no Agravo em Recurso Extraordinário n.º
639.846/SP.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 82.815/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 28/05/2012)

E é também cediço que nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da
Juventude não há pretensão punitiva estatal, nem reprimenda de natureza criminal, mas a
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jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça vem admitindo uma inegável natureza
sancionatória das medidas socioeducativas.
Nesse sentido, colhem-se reiterados precedentes, dos quais extraio os
seguintes:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
NÃO CABIMENTO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO
DE RECEPTAÇÃO. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE LIBERDADE
ASSISTIDA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
POSSIBILIDADE. ART. 520, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E
ART. 108, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE. EXCEÇÃO AO DUPLO EFEITO DA APELAÇÃO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
- O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira
Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e
sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade
quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria,
sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de
flagrante ilegalidade.
- A jurisprudência desta Corte vinha entendendo que, com a revogação
do art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente pela Lei n.
12.010/2009, adotou-se a regra do art. 520 do Código de Processo Civil,
segundo a qual o recurso de apelação deverá ser recebido no seu duplo
efeito. A exceção ao duplo efeito da apelação é prevista nos casos de
interposição do apelo contra sentença que confirmar a antecipação dos
efeitos da tutela (inciso VII). O art. 108, parágrafo único, do Estatuto da
Criança e do Adolescente, ao indicar a possibilidade de decretação de
internação provisória, tem natureza de tutela antecipada, de forma a tornar
possível o efeito meramente devolutivo à apelação, nos casos em que o
menor tenha permanecido, durante a instrução, internado provisoriamente.
- Evoluindo no entendimento, o belo trabalho intelectual e acadêmico
realizado pelo eminente Ministro Rogerio Schietti, recentemente julgado pela
Terceira Seção desta Corte, por maioria, ressaltou que condicionar, de
forma peremptória, o cumprimento da medida socioeducativa ao trânsito
em julgado da sentença que acolhe a representação - apenas porque não se
encontrava o adolescente já segregado anteriormente à sentença - constitui
verdadeiro obstáculo ao escopo ressocializador da intervenção estatal, além
de permitir que o adolescente permaneça em situação de risco, exposto aos
mesmos fatores que o levaram à prática infracional (HC 346.380/SP, Rel.
p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe
13/05/2016).
- O aludido precedente, entretanto, não se aplica ao caso dos autos,
porquanto o adolescente permaneceu em liberdade durante a instrução
processual, praticou ato infracional equiparado ao delito de receptação,
cometido sem violência ou grave ameaça, ao qual foi aplicada a medida
liberdade assistida, a ser cumprida em meio aberto. Nesse contexto, uma
vez que não ficou evidenciada a necessidade de se afastar o menor de
fatores de risco, há flagrante ilegalidade na determinação de que se submeta
à medida antes do julgamento do recurso de apelação, a ensejar a
concessão da ordem de ofício.
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- No mesmo sentido, reafirmo precedente proferido pelo Supremo
Tribunal Federal, segundo o qual a presunção de inocência se aplica
ao processo em que se apura a prática de ato infracional, uma vez que
as medidas socioeducativas, ainda que primordialmente tenham
natureza pedagógica e finalidade protetiva, podem importar na
compressão da liberdade do adolescente, e, portanto, revestem-se de
caráter sancionatório-aflitivo, a tornar inadmissível, portanto, sua
execução antecipada (HC 122072, Relator: Min. Dias Toffoli,
Primeira Turma, julgado em 02/09/2014, Dje 29/9/2014).
- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para
conferir efeito suspensivo à apelação, a fim de que o paciente aguarde em
liberdade o julgamento do referido recurso pelo Tribunal a quo.
(HC 351.935/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016)
CRIANÇA E ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO.
DEFESA
TÉCNICA.
PRESCINDIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO. RECONHECIMENTO.
1. A remissão, nos moldes dos arts. 126 e ss. do ECA, implica a
submissão a medida sócio educativa sem processo. Tal providência, com
significativos efeitos na esfera pessoal do adolescente, deve ser imantada
pelo devido processo legal. Dada a carga sancionatória da medida
possivelmente assumida, é imperioso que o adolescente se faça
acompanhar por advogado, visto que a defesa técnica, apanágio da ampla
defesa, é irrenunciável.
2. Ordem concedida para anular o processo e, via de consequência,
reconhecer a prescrição do ato infracional imputado à paciente.
(HC 67.826/SP, da minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em
09/06/2009, DJe 01/07/2009)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL
EQUIPARADO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, § 3.º, DO
CÓDIGO PENAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL EQUIVALENTE AO ADOTADO, DE FORMA
SUBSIDIÁRIA, NO PROCESSO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM NO
ARESP N.º 24.409/SP, JULGADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA
CORTE. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte consolidou o entendimento de que são aplicáveis, de
forma subsidiária, as regras pertinentes à punibilidade da Parte Geral do
Código Penal aos atos infracionais praticados por adolescentes e, também,
que o prazo prescricional penal deve ser empregado às medidas
socioeducativas, que, a par de sua natureza preventiva e reeducativa,
possuem também caráter retributivo e repressivo (Súmula n.º 338 do
Superior Tribunal de Justiça).
2. Desse modo, o prazo relacionado ao agravo em recurso especial,
oriundo dos procedimentos de apuração de ato infracional equiparado, in
casu, ao crime tipificado no art. 121, § 3.º, do Código Penal, deve ser
equivalente àquele previsto, também de forma subsidiária, no âmbito
processual penal.
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3. No âmbito desta Corte, por ocasião do julgamento da Questão de
Ordem suscitada no AREsp n.º 24.409/SP, a Terceira Seção, por
unanimidade, entendeu que o prazo para a interposição do agravo em
recurso especial, em matéria criminal, é de 05 (cinco) dias.
4. O Supremo Tribunal Federal também se manifestou no sentido de
que a vigência da Lei n.º 12.322/2010 não alterou o prazo para a
interposição do agravo em matéria penal, que permanece em cinco dias,
nos termos do verbete sumular n.º 699 daquela Corte, como se vê do
julgado na Questão de Ordem no Agravo em Recurso Extraordinário n.º
639.846/SP.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 82.815/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 28/05/2012)

Assim, ainda que não se trate de processo criminal regido pela proibição de
reformatio in pejus e, conquanto que não se cuide de recurso ou meio autônomo de
impugnação, em estando o menor infrator sujeito a medida socioeducativa de natureza
inegavelmente sancionatória, entendo que é incabível a complementação do julgamento
segundo a técnica do artigo 942 do novo Código de Processo Civil quando em prejuízo do
menor.
Decerto, se a decisão não unânime for favorável ao menor infrator, a
complementação do julgamento nos termos do artigo 942 do novo Código de Processo Civil,
com a eventual modificação do julgado em prejuízo do menor implicaria, em última análise, em
impingir ao menor infrator tratamento mais gravoso que o atribuído ao réu penalmente
imputável já que os embargos infringentes e de nulidade previstos na legislação processual
penal (art. 609, Código de Processo Penal) somente são cabíveis na hipótese de o julgamento
tomado por maioria beneficiar o réu por se tratar de recurso exclusivo da defesa.
Com efeito, se não se admite revisão pelo mesmo colegiado de acórdão não
unânime favorável ao réu punido com pena de natureza repressiva e punitiva, com maior razão
não se pode admitir incidente processual que produz efeitos semelhantes ao menor cuja
reprimenda, apesar da carga sancionatória, possui natureza preventiva e reeducativa.
De todo o exposto resulta que é de todo incabível a aplicação da técnica de
julgamento prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil nos procedimentos afetos à
Justiça da Infância e da Juventude quando a decisão não unânime for favorável ao
adolescente, pena de se conferir ao menor tratamento mais gravoso que o atribuído aqueloutro
penalmente imputável, em induvidosa afronta às normas protetivas previstas no Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É O VOTO.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
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Números Origem: 04732232520148190001 201725400909 4732232520148190001
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JULGADO: 03/05/2018
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro NEFI CORDEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO LUIS OPPERMANN THOMÉ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
RECORRIDO
ADVOGADO

: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
: L C M DA S
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Ato Infracional - Previstos na Legislação
Extravagante - De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas
Afins

CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Nefi Cordeiro e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
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