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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL  N°  0001755-46.2015.815.0000 –  Comarca  de
São João do Cariri/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Maria dos Milagres da Silva
ADVOGADO: Jarbas Murilo de Lima Rafael (OAB/PB 10.377)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA  E  FAMILIAR  CONTRA  MÃE.  LESÃO
CORPORAL.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
PRELIMINAR.  NULIDADE  POR  AUSÊNCIA  DE
ALEGAÇÕES  FINAIS.  REJEIÇÃO.  PEÇA
APRESENTADA NO PRAZO LEGAL. DA NULIDADE
POR  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DO  NON
REFORMATIO  IN  PEJUS. ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA  DE  RECURSO  DO  MINISTÉRIO
PÚBLICO. NOVA SENTENÇA QUE FIXA PENA EM
PATAMAR  SUPERIOR  À  DECISÃO
ANTERIORMENTE  ANULADA.  PREJUDICADA  A
ANÁLISE  DO  MÉRITO.   PROVIMENTO  DO
RECURSO.

1.  A  alegação  de  nulidade  por  ausência  de
alegações finais deve ser rejeitada, considerando
que,  no  prazo  oferecido,  a  defesa  apresentou
peça,  inclusive  requerendo  que  a  reprimenda
fosse aplicada no mínimo legal. 

2. Considerando a vedação ao princípio da non
reformatio  in  pejus indireta,  nova  decisão  não
pode  aplicar  pena  superior  àquela  imposta  em
sentença anteriormente anulada.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  de
apelação criminal, acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento ao recurso.
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Perante a Comarca de São João do Cariri/PB,  Maria  dos
Milagres da Silva, qualificada na inicial, foi denunciada pela prática do crime
previsto no art. 129, § 9º, do CP, por haver, no dia 09/01/2012, por volta das
14h30min, na residência localizada na Rua Argemiro Tavares Daniel, nº 15,
Centro, naquela cidade e comarca, agredido com palavras de baixo calão do
tipo “rapariga” e com agressões físicas, Maria de Lourdes da Silva, sua mãe.

Narra  a  peça  acusatória  que  “quando  chegava  um
funcionário da CAGEPA, de nome RICARDO, para efetuar um corte de água
em uma das casas, a denunciada investiu contra a vítima, chamando-a de
“rapariga”  e  atacando-a  com  um  pedaço  de  tijolo,  que  ao  ser
arremessado atingiu-a na coxa. Em seguida, pegou a cabeça da vítima
e bateu  com a  mesma na  parede  por  diversas  vezes,  o  que  veio  a
causar-lhe  as  lesões  descritas  no  laudo de  ofensas  físicas  de  fls.  06,  nos
autos”. - grifos originais.

Às  fls.  25  dos  autos,  consta  impetração  de  medida
protetiva  requerida  pela  vítima  Maria  de  Lourdes  da  Silva,  por  meio  do
advogado José Cloves Ramos de Farias, que foi deferida (fls. 30-31).

Denúncia recebida em 11/04/2012 (fls. 39).

A acusada foi citada (fls. 43) e apresentou defesa prévia
(fls. 45), por meio da Defensora Pública Felisbela Martins de Oliveira.

Concluída a instrução criminal e apresentadas as alegações
finais pelo Ministério Público (fls. 60-62).

As  alegações  finais  juntadas  às  fls.  63  dos  autos,  por
equívoco, foram subscritas  pelo advogado da vítima,  por esta razão foram
desconsideradas  e,  em seguida,  interpostas  outras  (fls.  71-72),  pleiteando
pela improcedência da denúncia.

Após a inquirição de nova testemunha (fls. 80), as partes
ratificaram as alegações derradeiras (fls. 81).

O  MM  juiz  singular  julgou  procedente  a  denúncia  e
condenou a ré Maria dos Milagres da Silva, nas penas do art. 129, § 9º, do CP,
aplicando a reprimenda da seguinte maneira:

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 04 (quatro) meses de detenção. Considerando a agravante genérica pelo
fato da vítima ser maior de 60 (sessenta) anos, elevou a pena em 30 (dias,
dias, tornando definitiva, diante da ausência de outras causas modificativas,
em 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0001755-46.2015.815.0000 C.M.B.F. 2



 
                 Poder Judiciário
                     Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete       Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Irresignada,  a  defesa  recorreu  pugnando  pelo
“reconhecimento  a  nulidade  do  processo  desde  o  seu  nascedouro,  ante  a
ausência de defesa, tendo em vista que a Defesa Técnica da apelante não foi
exercitada ao longo do processo de forma real  e efetiva,  senão de forma
meramente formal” (fls. 86; 94-97).

Contrarrazões ministeriais às fls. 107-111,  pugnando pela
manutenção da sentença condenatória.

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria-Geral  de
Justiça  emitiu  o  parecer  de  fls.  114-116,  opinando pela  improcedência  do
apelo.

Em sessão realizada no dia 28/11/2013 a douta Câmara
Criminal, à unanimidade, deu provimento ao recurso, anulando o processo a
partir das fls. 55.

Transitada  em  julgado  a  decisão  (fls.  124),  os  autos
retornaram a instância a quo, sendo determinada a realização de audiência de
instrução e julgamento (fls. 125).

O  processo  seguiu  regularmente  seu  curso,  tendo  o
magistrado,  após  apresentação  das  alegações  finais,  julgado  procedente  a
denúncia, condenando a acusada Maria dos Milagres da Silva, nas penas do
art. 129, § 9º, do CP, aplicando a pena da seguinte maneira (fls.148-151):

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 02 (dois) anos de detenção. Reconheceu as agravantes da reincidência e
da senilidade, elevando a pena em 01 (um) ano, tornando definitiva, diante da
ausência de outras causas modificativas, em 03 (três) anos de detenção, a ser
cumprida em regime aberto.

Irresignada, a defesa recorreu pugnando, preliminarmente,
pelo reconhecimento de nulidade em razão da afronta ao princípio da  non
reformatio in pejus  e nulidade por ausência de alegações finais. No mérito,
pleiteia  pela  aplicação  da  pena  no  mínimo  legal  e  o  reconhecimento  da
atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP) (fls. 153; 159-165).

Contrarrazões ministeriais às fls. 166-170,  pugnando pela
manutenção da sentença condenatória.

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria-Geral  de
Justiça  emitiu  o  parecer  de  fls.  175-177,  opinando  pelo  acolhimento  da
preliminar de nulidade por afronta ao princípio do non reformatio in pejus.

Conclusos os autos, pedi dia para julgamento.
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É o relatório.

VOTO

1. PRELIMINARMENTE

1.1.  DA  NULIDADE  POR  AUSÊNCIA  DE  ALEGAÇÕES
FINAIS

A recorrente inicia sua irresignação alegando que o processo
foi julgado e ela condenada na ausência das últimas razões da defesa, o que
tornou o processo nulo.

O pedido deve ser rejeitado.

Isso  porque,  da  atenta  leitura  ao  caderno  processo,  em
especial  às  fls.  143,  vemos  que  o  advogado  da  acusada  foi  intimado  para
apresentar as alegações finais e atendeu ao chamado, colacionando aos autos a
peça de fls. 144 onde, inclusive, se manifesta dizendo que tanto a materialidade
como a autoria restaram comprovadas e, por essa razão, se limitava a pleitear
que a pena fosse aplicada no mínimo legal.

No que tange ao pedido de interrogatório, temos que não há
razão de existir, até mesmo porque o ato processual foi devidamente realizado,
conforme se depreende do Termo de Audiência de fls. 138. 

Assim, a preliminar não deve ser acolhida.    

1.2.  DA  AFRONTA  AO  PRINCÍPIO  DA  NON
REFORMATIO IN PEJUS

 
Em sede de preliminar a acusada alega, ainda, que na nova

decisão, o juiz não observou a regra do non reformatio in pejus, pois condenou a
apelante  em  03  (três)  anos  de  detenção,  ou  seja,  muito  superior  a
anteriormente fixada.

Cumpre registrar que o Ministério Público não recorreu da
condenação  imposta  à  ré  na  sentença  de  fls.  82-84.  Assim,  tendo  aquela
sentença sido anulada por esta Corte (fls. 119-120), o  quantum da pena nela
fixada é limitador  para a fixação  de novo apenamento a ser eventualmente
aplicado em novo julgamento, ainda que aquela decisão tenha sido declarada
nula. 

Sobre o assunto, vejamos o entendimento jurisprudencial:
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APELAÇÃO  CRIMINAL.  Crime  de  estelionato  na
forma tentada e quadrilha ou bando, em concurso
material (arts. 171, caput, c/c 61, I, 14, II, e 288,
todos  do  Código  Penal).  Sentença  condenatória.
Recurso da defesa. Nulidade reconhecida de ofício.
Cerceamento  de  defesa.  Falta  de  intimação  do
defensor constituído para apresentar as alegações
finais, aliada à intimação da sentença de advogado
sem  poderes  de  representação.  Violação  aos
princípios  da  ampla  defesa,  do  contraditório,  do
devido processo legal e à regra da livre escolha do
procurador.  Eventual  prolação  de  novo  Decreto
condenatório que não poderá agravar a pena do
réu fixada na sentença, face ao princípio da non
reformatio  in  pejus  indireta. Prescrição  da
pretensão punitiva do estado, na forma retroativa,
a  ser  verificada  com  base  nesta  reprimenda.
Decurso de prazo superior ao exigido entre a data
do  recebimento  da  denúncia  e  a  do  presente
julgamento.  Extinção  da  punibilidade  também
decretada de ofício. Recurso prejudicado. (TJSC -
ACR  2013.083376-0  -  Rel.  Des.  Newton  Varella
Júnior – DJ: 19/03/2015) – grifei

APELAÇÃO.  ARTIGO  129,  PARÁGRAFO  9º,  DO
CÓDIGO PENAL. DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO  DAS  ALEGAÇÕES  FINAIS.  In
causu,  em  audiência  de  instrução  e  julgamento
realizada  em  04/09/2012,  após  oitiva  de  uma
testemunha  de  acusação  e  interrogatório  do
acusado  foi  proferida  decisão  concedendo-lhe  a
liberdade  provisória  e,  finda  a  fase  instrutória,
aberto  prazo  às  partes  em alegações  finais  (fls.
122/125.  Item 00156).  No entanto,  após  a  sua
apresentação pelo ministério público (fls. 150/152.
Item 00190), o causídico constituído pelo acusado,
Dr. Saulo pietrani temperini. Oab/rj 15345-, não foi
intimado, pela imprensa oficial, para apresentação
de  sua  peça  final,  sendo  proferida  sentença
condenatória (fls. 154/158. Item 00195). Assim, e
na  esteira  do  entendimento  dos  tribunais
superiores,  as  alegações  finais  defensivas
constituem  peça  obrigatória  e  essencial  ao
processo  crime,  acarretando  sua  ausência,  em
nulidade absoluta sendo manifesto o prejuízo para
o acusado, razão pela qual necessária a declaração
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de nulidade da sentença. Da prescrição. A sentença
anulada não gera o efeito de interromper o curso
do  prazo  prescricional  e,  apesar  da  nulidade
reconhecida, nova decisão não pode aplicar pena
superior  àquela  imposta  no  2  primeiro  decisum,
tendo em vista a vedação à reformatio  in pejus
indireta. Dai. Transcorrido o prazo prescricional de
03 (três) anos e 05 (cinco) meses do recebimento
da  denúncia  até  11/09/2014.  Impõe-se  o
reconhecimento  da  prescrição  da  pretensão
punitiva  estatal  a  ensejar  a  extinção  da
punibilidade  do  acusado,  com fulcro  nos  artigos
107, inciso IV, e 109, inciso VI, ambos do Código
Penal.  Recurso  provido.  (TJRJ  -  APL  0000176-
20.2011.8.19.0056  -  Relª  Desª  Denise  Vaccari
Machado Paes – DJ: 11/09/2014) - grifei

Assim, reconheço a nulidade da sentença das fls. 148-151,
no  ponto  em que  fixou  a  pena  carcerária  definitiva  de  03  (três)  anos  de
detenção, pois superior ao limitador fixado na sentença nula, o que configura a
reformatio in pejus indireta, expressamente vedada pelo art. 617 do C.P.P.

Fica prejudicada a análise do mérito.

Por  tais  considerações,  dou provimento ao  recurso,
anulando a sentença de fls. 148-151.

É como voto.

Presidiu ao julgamento o Desembargador João Benedito da
Silva, dele participando, além de mim, Relator, os Desembargadores Márcio
Murilo da Cunha Ramos e Joás de Brito Pereira Filho. 

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

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 28 (vinte e oito) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 29 de abril de 2015

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              - Relator -
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