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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  INFRACIONAL  nº  0000579-69.2017.815.0741 –  Comarca  de
Boqueirão/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTES: Marianna de Brito Paxu
DEFENSOR PÚBLICO: Bel. Carlos Antônio de Morais (OAB/PB 2.970)
APELADO: Ministério Público

APELAÇÃO  INFRACIONAL.  ESTATUTO
MENORISTA.  ATO  INFRACIONAL  ANÁLOGO  AO
CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 C/C ART. 71 (OITO
VEZES). MEDIDA DE INTERNAÇÃO. ART. 112, VI, DA
LEI N° 8.069/90, POR PRAZO INDETERMINADO NÃO
SUPERIOR  A  TRÊS  ANOS.  IRRESIGNAÇÃO.
ALEGADA.  MEDIDA  SOCIOEDUCATIVA  DE
INTERNAÇÃO  DESPROPORCIONAL  AO  CASO
EXPOSTO.  MEDIDA  MAIS  ADEQUADA  SERIA  A
LIBERDADE  ASSISTIDA.  INSUBSISTÊNCIA.
ACERVO  ROBUSTO.  PROVAS  CONVINCENTES
ANGARIADAS  NA  POLÍCIA  E  NA  INSTRUÇÃO
JUDICIAL.  ATO  INFRACIONAL  GRAVE.  VÍTIMAS
AMEAÇADAS.  NECESSIDADE  DE  MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA  MAIS  ENÉRGICA
(INTERNAÇÃO). INTELIGÊNCIA DO ART. 122, I, DO
ECA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tendo o magistrado interpretado os meios probantes
de  acordo  com  suas  convicções,  em  que  apontou  os
motivos  fáticos  e  jurídicos  necessários  ao  fim
pedagógico, com aplicação de medida socioeducativa de
internação  definitiva,  diante  dos  reveladores
depoimentos  das  testemunhas  presenciais,  além  das
declarações  seguras  das  vítimas  e  da  confissão  da
apelante,  há  que  se  considerar  correta  e  legítima  a
conclusão de que a hipótese contempla ato infracional
análogo ao fato típico do art. 147 do Código Penal, não
havendo que se falar de absolvição.

2.  Se  a  conduta  da  adolescente  infratora  foi  praticada
com  uso  de  grave  ameaça,  no  que  resultou  em  ato
infracional  análogo ao art.  147 do CP, evidenciando a
gravidade  dos  fatos,  correta  a  aplicação  da  medida



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

socioeducativa  de  internação,  por  atender  ao
preconizado no art. 122, I, do ECA.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
infracional, acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar  provimento do  apelo,  nos  termos  do  voto  do
Relator.

RELATÓRIO

Perante a Comarca de Boqueirão/PB, Marianna de Brito Paxu,
qualificada na inicial, fora representada por ato infracional análogo à conduta típica do
art.147 c/c art. 71 (oito vezes), do Código Penal.

Segundo se depreende no termo circunstanciado (fl.),  no dia 01
de novembro de 2017, por volta das 15h40min, no colégio de serviço de convivência e
fortalecimento  de  vínculos,  situado  no  centro  do  Município  de  Boqueirão/PB,  a
adolescente Marianna de Brito Paxu, conhecida como “Guria”, portava uma faca de
cozinha em sua mochila, ocasião em que, teria ameaçado de morte a professora Maria
do Socorro de Araújo e a coordenadora Rogélica Cardoso da Costa, assim como alguns
alunos e a uma guarnição da Polícia Militar, dizendo que "Ia pegar todo mundo". 

Consta, ainda, que no dia 06 de novembro de 2017, em um outro
colégio, a representada, por meio de gestos e palavras, ameaçou de mal grave (morte),
a vítima Maria Luíza Barbosa Ribeiro, utilizando-se de um vídeo de violência, onde
uma pessoa era morta com um tiro na cabeça, tendo afirmado a referida adolescente
que "Quem me caguetou eu vou fazer isso", de modo a querer forçar a vítima a assumir
que teria lhe "entregado a professora". 

Por fim, no dia 10 de novembro de 2017, a representada se dirigiu
até a frente da residência de sua genitora Maria Adélia, e passou a bradar o seguinte
“Você vai me pagar sua puta, piranha! Eu vou te pegar! Teu ex marido não soube fazer
contigo  mas  eu  sei  fazer  bem-feito!  Se  eu  não pegar  você,  pego seus  filhos!  Vou
queimar sua moto! Não vou deixar você em paz. Se eu voltar pro abrigo, do lado de
fora tem meus comparsas para fazer contigo”. 

Representação pelo exame médico legal de insanidade mental da
adolescente infratora, Marianna de Brito Paxu (fls. 02-03).

Determinado a instauração de incidente de insanidade metal (fl.
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38-39/v.
 O Ministério Público ofereceu representação contra Marianna de

Brito Paxu, incursionando sua conduta, em analogia, nas iras do art. 147, do CP (fls.
69/72). 

Audiência de Instrução e Julgamento (fl. 85-A).

Laudo Psiquiátrico constatou que a adolescente possuía, ao tempo
da ação, capacidade plena de entender o caráter criminoso do fato. (fls. 87/91).

A  referida  adolescente  foi  diagnosticada  com  transtorno  de
personalidade CID 10 F 60.2. 

Alegações finais (fls. 102-106 e 107-109).

Após,  o  MM Juiz  prolatou a  sentença (fls.  131-140),  julgando
procedente a representação quanto à prática de ato infracional análogo ao crime do art.
147 do CP, quando aplicou a adolescente infratora,  Mariana de Brito Paxu, a medida
socioeducativa de internação definitiva, por prazo indeterminado, não superior a três
anos, com observância das regras do art. 122 e segs. do ECA.

Irresignada,  apelou  a  Defensoria  Pública  (fl.  154),  dentro  do
prazo de 10 (dez) dias conferido pelo art. 198, II, do ECA, alegando, em suas razões
(fls. 155-161), que a adolescente deveria ser absolvida. Subsidiariamente, apontou a
desproporcionalidade da medida socioeducativa aplicada, requerendo a incidência de
uma medida mais branda, devendo ser aplicada a liberdade assistida, c/c medidas de
proteção previstas nos incisos III, IV e V, do Art. 101 do ECA, pugnando para que a
reprimenda seja feita através de acompanhamento pela rede socioassistencial da cidade
de Boqueirão/PB, através do CRAS, CREAS e CONSELHO TUTELAR.

Contrarrazões ministeriais às fls. 214-230, pelo não provimento
do recurso.

Instada a se manifestar, o douto Procurador de Justiça, Francisco
Sagres Macedo Vieira, opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 207-213).

Por  dispensar,  nos  processos  afetos  ao  Juizado  da  Infância  e
Juventude, a intervenção de Revisor em sede recursal (art. 198, III, do ECA), pedi dia
para julgamento (fl. xxx).

É o relatório.
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VOTO

1. Do Juízo de admissibilidade recursal:

O recurso é tempestivo e adequado, eis que se trata de apelação
infracional, cujo rito segue o sistema recursal do Código de Processo Civil (ECA 198,
caput,  in fine1), e sua interposição se deu dentro do prazo legal de 10 (dez) dias, nos
moldes do inciso II2 do art. 198 do ECA, em face de sentença judicial pedagógica.
Além disso, não se exige o preparo, ante a dicção do inciso I3 do mesmo dispositivo
menorista.

Portanto, conheço do presente apelo infracional.

2. Do mérito recursal:

Conforme relatado, a i. Defesa busca a reforma da sentença para
que a representada seja absolvida, sob o argumento de que não existem, nos autos,
provas insuficientes a demonstrar a autoria do ato infracional em face deles. De forma
subsidiária,  demonstra irresignação quanto à aplicação da medida socioeducativa de
internação, por entender que é injusta, rogando pela sua  substituição, no sentido de
aplicar uma medida mais branda.

Eis,  em  síntese,  os  termos  da  pretensão  recursal,  os  quais,
entrementes, não merecem prosperar. E, para tanto, dou as minhas razões:

2.1. Da pretensão absolutória:

Segundo a sentença de fls.  131-140, a adolescente, Mariana de
Brito Paxu, atualmente com 14 (quatorze) anos de idade, foi condenada em razão da
prática de atos infracionais análogos aos crimes previstos no Art. 147, c/c Art. 71 e Art.
331, todos do Código Penal, fato praticado em detrimento de várias vítimas (elencadas
na representação), ocorridos entre os dias 01 e 10 de novembro de 2017, no município
de Boqueirão/PB.

De início, pugna a defesa pela absolvição da adolescente. 

Todavia,  não  há  como  acolher  tal  pleito,  eis  que  as  provas

1 ECA - 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:

2 ECA - Art. 198.  [...]; II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o
Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias.

3 ECA - Art. 198. [...]. I - os recursos serão interpostos independentemente de preparo;
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colacionadas demostram cabalmente as práticas delitivas imputadas a adolescente.

Cumpre registrar,  inicialmente,  que a sentença de fls.  131-140,
atendeu ao teor do art. 381, III, do CPP4, visto conter as indicações dos motivos fáticos
e  jurídicos  que  ocasionaram  a  condenação  da  adolescente,  perfazendo,  assim,  o
silogismo esperado (subsunção legal),  de  forma que não foi  prolatada ao vazio do
acaso.

Quanto à capitulação imputada a representada, mister se deter na
dicção do ato infracional similar ao tipo do art. 47 do Código Penal:

“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou
gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-
lhe mal injusto e grave:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.”

O caso em comento é de fácil deslinde, não comportando maiores
delongas quanto à elucidação da autoria e da materialidade infracionais em face da
adolescente, ora apelante, eis que o MM. Juiz prolatou a sentença em conformidade
com os aspectos fáticos e probatórios discorridos nos autos, de maneira convincente à
luz  da  legislação  e  da  jurisprudência  vigentes,  pois  bem  se  debruçou  em  todo  o
percurso processual, valendo-se, para os fins pedagógicos, de várias fontes probantes,
dentre elas, o Boletim de Ocorrência Policial (fl. 04); Boletim de Ocorrência  de fls.
06; Auto de Apreensão e Apresentação fl.  05; Termos de Declaração de fls.  07/10;
Boletim de  Ocorrência   de  fl.  11/12 e  demais  provas,  deixando claro,  pois,  que  a
recorrente praticara ato infracional análogo ao crime do art. 147 do CP.

Além do mais, o magistrado seguiu à risca a linha garantista e fez
uso  do  livre  convencimento  motivado  disposto  no  art.  155  do  CPP (princípio  da
persuasão racional do juiz), talhando sua sentença com critérios objetivos e dentro do
ideal de justiça, pois bem sopesou os elementos do processo, consoante o quadro fático
probatório que lhe foi apresentado, formando, assim, o seu juízo de valor, motivo pelo
qual se afasta a tese pela absolvição, como pretendido pela Defesa.

Para  tanto,  vê-se  que  a  materialidade  infracional  encontra-se,
satisfatoriamente,  comprovada  através  dos  elementos  colhidos  no  procedimento
especial,  consubstanciado pelo Boletim de Ocorrência  Policial  (fl.  04);  Boletim de
Ocorrência  de fls. 06; Auto de Apreensão e Apresentação fl. 05; Termos de Declaração
de fls. 07/10;   Boletim de Ocorrência  de fl. 11/12 e demais provas colacionadas aos
presentes autos.
4 Art. 381. A sentença conterá:

[...];
III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão.
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Já a autoria se revela, retilineamente, em face da apelante, visto
que os copiosos elementos colhidos no procedimento especial e na instrução criminal
dão  como  certo  a  gravidade  e  subjetividade  dos  atos  infracionais  praticados  pela
adolescente, notadamente contra professores de sua escola, alunos e até mesmo contra
uma  guarnição  da  polícia  militar  que  foi  chamada  para  apaziguar  a  situação.
Posteriormente, a adolescente também ameaçou de morte sua própria genitora e seus
irmãos. 

Acerca dessa afirmação, basta se ater à vasta prova oral angariada
ao  longo  dos  autos,  notadamente,  pelos  testemunhos  contidos  no  termo
circunstanciado,  prestados pelas vítimas Maria  Délia  Andrade de Brito e  Maria do
Socorro de Araújo, foram confirmados em juízo, como se vê na mídia de fl. 85-A, para
tanto vejamos trechos das declarações prestadas pelas vítimas.

Maria Delia Andrade de Brito, mãe da adolescente: 

“(…)  que  ficou  sabendo  por  uma  ligação  que  a
menor  estava  no  hospital  e  estava  pedindo  a  sua
presença, onde ficou sabendo que a mesma estava
com  uma  faca,  ameaçando  as  professoras  da  sua
escola (...) que a menor tinha o costume de ficar em
automutilação com a finalidade de chamar a atenção
(...)  que  tinha  conhecimento  que a  mesma andava
com pessoas ligadas a facções criminosas (...) que
por diversas vezes a adolescente passou em frente de
sua casa a ameaçando (...) que a adolescente tinha
costume de agredir os outros irmãos mais novos (...)
que a mesma a ameaçou dizendo “Gilvan não soube
fazer,  mas eu sei  fazer  bem feito”,  lembrando das
seis facadas que Maria Délia sofreu (...) que se voltar
para o abrigo, aqui fora teria os parceiros para fazer
o serviço (...)”.

Maria do Socorro de Araújo, por sua vez, afirmou: 

“(…) que a adolescente veio com uma faca para a
escola  escondida  na  mochila,  porém,  colocou  a
mochila em uma outra aluna (...) que viu o ocorrido
e  alertou  a  cozinheira,  que  ao  pegar  a  mochila
constatou a  presença da faca (...)  que a aluna que
estava  com  a  bolsa,  disse  que  a  menor  infratora
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estava com muito ódio da Maria do Socorro e que a
faca era para ela (...) que ao perceber a ausência da
faca, a menor ficou revoltada, querendo agredir os
outros  professores  que  se  encontravam  no  local,
momento em que a Polícia Militar chegou ao local
(...)  que  a  menor  ficou  em  automutilação,  com a
finalidade de acusar os policiais de agressão (...) que
sabia que a menor andava acompanhada de pessoas
perigosas (...) que a menor passava em frente de sua
casa, com a finalidade de lhe intimidar (...)” 

 
Assim, vê-se que as esclarecedoras palavras das vítimas colhidas

nas  duas  referidas  esferas  públicas  restam  amplamente  contundentes,  com  provas
robustas das condutas delitivas praticadas pela apelante, não havendo que se falar de
absolvição, devendo ser mantida a sentença. Veja-se:

“Correta  a  sentença  que  julgou  procedente  a
representação, amparada em provas robustas, como a
confissão  judicial  de  um  dos  representados,  as
declarações  da  vítima,  que  reconheceu  os  menores
como autores  do ato infracional,  e  o  depoimento da
testemunha policial.” (TJDF – APR 2016.09.1.008850-
0 – Rel.  Des.  Jesuíno Aparecido Rissato – DJDFTE
17/10/2016)”.

Ademais,  ao  ser  ouvida,  a  apelante/representada,  confessou,
parcialmente, os atos infracionais praticados, conforme verifica-se às fls. 10 e 96.

Observar-se, ainda, que o profissional subscritor do laudo de fls.
176/179, do setor de psiquiatria forense, consignou: 

“(…)  a  adolescente  em  questão  dadas  as
informações  obtidas  no  transcorrer  da  citada
avaliação  psiquiátrica,  a  mesma  é  dotada  de  um
comportamento  mental  inadequado  que  já  perdura
desde longas datas, caracterizando assim um estado
de  personalidade  comprometida,  caracterizando-se,
por  indiferença  e  insensibilidade,  diante  dos
sentimentos  alheios,  atitudes  persistentes  de
irresponsabilidades e desprezo por normas e regras e
obrigações  sociais,  baixa  tolerância  a  frustração  e
baixo humor para a deflagração de agressividade e
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violência  e  incapacidade de experimentar  culpas  e
grande dificuldade de aprender com experiências ou
punições que a ela é aplicada”. 

Outrossim,  consta  nos  autos  que  o  Douto  Magistrado,  para
justificar  a  imposição da medida mais gravosa,  fez toda uma retrospectiva da vida
pregressa da adolescente ora imputada, desde os fatos que geraram sua saída do seio
familiar, sua inserção em família substituta e as razões pelas quais esta não prosperou,
além  das  diversas  tentativas  de  tratamento  da  imputada  através  da  rede
socioassistencial e das instituições localizadas em João Pessoa/PB. 

Verificando-se, o histórico problemático da adolescente/apelante,
eis que, a mesma fugiu por diversas vezes dos vários locais de acolhimento/tratamento,
influenciado outras jovens adolescentes que lá eram acolhidas para também fugir e
com  ela  praticar  atos  infracionais  semelhantes  aos  crimes  de  furto,  ameaça  aos
funcionários das instituições de tratamento, prática de prostituição, porte de arma de
fogo, dentre outros elencados nos autos.

Outrossim,  diante  da  impossibilidade  de  manutenção  da
adolescente em qualquer unidade de acolhimento da Capital, por colocar em risco a
integridade física dos coordenadores e funcionários das unidades, foi determinado o
retorno da jovem à cidade de Boqueirão/PB para ficar sob os cuidados de seu avô
paterno, como última tentativa de reintegração familiar e fortalecimento de vínculos. 

No entanto,  pouco tempo depois,  o CREAS local informou da
impossibilidade de manutenção deste vínculo ante ao comportamento de recorrente, a
qual  não  obedecia  ordens  e  fugia  constantemente  da  residência  de  seu  avô,  tendo
passado  deliberadamente  a  morar  com  integrantes  do  PCC,  ligados  à  prática  de
homicídios  e  tráfico  de  drogas  e  em  troca  da  hospedagem  passou  a  manter
relacionamentos sexuais com tais pessoas. 

 Ressalte-se,  que já foram feitas  várias tentativas frustradas de
reinserção da jovem no seio familiar, não sendo esta medida indicada. 

Ademais, a inserção em família substituta também é inviável e
desaconselhável,  sendo  estas  últimas  possibilidades  desaconselháveis  ante  a
personalidade dissimulada e o transtorno de personalidade que acomete a jovem (CID
19  F  60.2).  Também  é  inconcebível  o  acolhimento  em  unidade  especializada  de
atendimento, diante das expulsões de três destas unidades em curtíssimo espaço de
tempo, embasadas em atos de violência físicas, verbal e ameaças de morte perpetradas
pela  jovem  contra  funcionários,  além  de  desobediência,  constantes  fugas,
envolvimento com prostituição, porte de arma de fogo, furtos, influência negativa de
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outras reeducandas, dentre outras coisas. 

Por  fim,  registre-se  que  é  de  pleno  conhecimento  das
autoridades locais o homicídio ocorrido na cidade de Boqueirão/PB, onde vítima e
assassinos fazem parte de facções que disputam o tráfico de drogas nesta cidade,
tendo a jovem ora recorrente,  sido obrigada (sob ameaças de morte)  a facilitar a
entrada dos criminosos na residência da vítima para que esta fosse executada. Tal
situação faz com que a jovem imputada seja testemunha chave deste crime, além de
ter participado, o que implica em um risco fundamentado à sua vida. 

Diante  de  todo  este  contexto,  decidiu  o  magistrado,  de  forma
fundamentada, que a aplicação da medida de internação seria a mais adequada ao caso
concreto. 

Logo, outro caminho não resta senão a manutenção da sentença
ora  atacada,  conforme  amplamente  demonstrado,  é  a  mais  adequada  diante  da
excepcionalidade do caso, haja vista que não tem cunho unicamente socioeducativo,
revestindo-se, também, de caráter protetivo. 

Por conseguinte, não prospera o intento recursal pela reforma da
sentença para absolver a adolescente infratora, pois as provas dos autos são lúcidas em
apontar a culpabilidade deles como narrada na representação e confirmada na sentença.

A conduta  em estudo  se  encaixa  em uma  legislação  específica,
incidindo, pois, no art. 122, I, do ECA, cuja redação diz que a medida de internação só
poderá  ser  aplicada  quando  se  tratar  de  “ato  infracional  cometido  mediante  grave
ameaça ou violência a pessoa”. Tal hipótese encontra-se evidenciada nos autos.

Por  tal  motivo,  denota-se  que  a  medida  socioeducativa  de
internação  foi  justa  para  atingir  o  seu  caráter  pedagógico,  atendendo,  assim,  ao
preconizado no art. 122, I, do ECA, 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.”

Assim, o ato praticado pela recorrente foi, devidamente, analisado
de acordo com as provas dos autos, não existindo nenhum erro ou injustiça no tocante à
medida imposta, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Apelação Criminal n° 0000579-69.2017.815.0741                                                                             CMBF - Relator           
   9



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Ex positis, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de
Justiça, nego provimento ao recurso, para manter a sentença tal como lançada.

É o meu voto.

Presidi ao julgamento, com voto, dele também participando, além
de mim, Relator, o Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, Revisor e o Dr.
Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir o Desembargador Arnóbio
Alves Teodósio).

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

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 08
(oito) dias do mês de maio do ano de 2018.

João Pessoa, 10 de maio de 2018

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                   - Relator -
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