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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

 A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000520-35.2009.815.0071 – Vara Única 
da Comarca de Areia

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Representante do Ministério Público Estadual
APELADO : Jocelino Magno de Souza Medeiros
ADVOGADOS : Walcides Muniz e Júlio César de Oliveira Muniz

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TORTURA. 
Art. 1º, inciso II e §4º, inciso I, da Lei 9.455/97. 
Sentença  absolutória.  Recurso  do  Ministério 
Público pleiteando a condenação. Impossibilidade. 
Ausência  de  elementos  probatórios  que 
demonstrem  inequivocamente  a  perpetração  da 
tortura pelo apelado. Incidência do princípio do in 
dubio  pro  reo.  Confirmação  da  absolvição. 
Recurso desprovido.

-  Embora  a versão da vítima confira  indícios da 
ocorrência do delito, as provas nos autos não são 
seguras,  mormente se considerar que as lesões 
sofridas por ela podem ter sido originadas da sua 
recusa  em sair  da  cela  ou  até  mesmo  do  seu 
transporte  do  estabelecimento  prisional  para  o 
Pelotão. Sendo o melhor caminho a seguir é o da 
absolvição  do  denunciado,  observando-se  o 
princípio de que na dúvida o réu será beneficiado.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados. 

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

RELATÓRIO

Perante a Vara Única da  Comarca de Areia, Jocelino 
Magno de Souza Medeiros, qualificado nos autos, foi denunciado como 
incurso nas penas do art. 1º, inciso II e §4º, inciso I, da Lei 9.455/97 
(Lei de Tortura).

Quanto aos fatos, narra a prefacial acusatória (fls. 
02/03) que no dia 18 de abril de 2009, após uma tentativa de fuga de 
presos da Cadeia Pública de Areia/PB, o denunciado, na qualidade de 
policial militar, retirou a vítima, Marcone Edson Pereira da Silva, da cela 
onde se encontrava recolhido e, em seguida, promoveu uma série de 
espancamentos, agredindo-a com golpes de cassetete nas suas mãos e 
solas dos pés, tapas e pisões na cabeça, além de levar o ofendido até a 
sede do Pelotão de Polícia,  onde o algemou com as mãos para cima, 
passando a repetir as agressões durante o dia, e estendendo até o dia 
seguinte.

Consta, ainda, que as agressões só vieram a cessar 
com a visita de um membro da Pastoral Carcerária do Estado, que tirou 
fotos  para  constatar  as  agressões  (fls.  10/13),  tudo  motivado  pela 
eventual tentativa de fuga da vítima.

A denúncia foi recebida em 25 de outubro de 2012 (fl. 
04) e ratificada à fl. 134.

Regularmente processado, ao final sobreveio a 
sentença de fls. 200/202, julgando improcedente a pretensão punitiva 
estatal, absolvendo o réu, com base no art. 386, inciso VII do Código de 
Processo Penal.

Inconformado com a decisão absolutória, apelou o 
Ministério Público (fl. 207). Em suas razões recursais (fls. 210/218), 
pugna o representante do Parquet  pela condenação do denunciado nos 
termos da exordial acusatória, aduzindo que  a  materialidade  está 
devidamente  comprovada  através  dos  depoimentos  testemunhais, 
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declarações da vítima e fotografias anexas aos autos.

O  apelado apresentou contrarrazões (fls. 220/225) 
rebatendo os argumentos expostos pelo apelante, requerendo a 
manutenção do decisum recorrido.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer 
da lavra do insigne Procurador de Justiça, Dr. Paulo Barbosa de Almeida, 
opina pelo desprovimento do recurso ministerial (fls. 229/233).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
(Relator)

Em primeiro lugar, cumpre destacar que os 
pressupostos essenciais de admissibilidade do recurso encontram-se 
devidamente preenchidos.

Quanto aos fatos, narra a prefacial acusatória (fls. 
02/03) que no dia 18 de abril de 2009, após uma tentativa de fuga de 
presos da Cadeia Pública de Areia/PB, o denunciado, na qualidade de 
policial militar, retirou a vítima, Marcone Edson Pereira da Silva, da cela 
onde se encontrava recolhido e, em seguida, promoveu uma série de 
espancamentos, agredindo-a com golpes de cassetete nas suas mãos e 
solas dos pés, tapas e pisões na cabeça, além de levar o ofendido até a 
sede do Pelotão de Polícia,  onde o algemou com as mãos para cima, 
passando a repetir as agressões durante o dia, e estendendo até o dia 
seguinte.

Consta, ainda, que as agressões só vieram a se cessar 
com a visita de um membro da Pastoral Carcerária do Estado, que tirou 
fotos  para  constatar  as  agressões  (fls.  10/13),  tudo  motivado  pela 
eventual tentativa de fuga da vítima.

Pugna  o  Parquet pela  reforma  da  sentença  e, 
consequentemente, pela condenação do réu como incurso nas sanções 
do artigo 1º, inciso II e §4º, inciso I, da Lei 9.455/97 (Lei de Tortura), 
sob o argumento principal de que a materialidade restou devidamente 
comprovada  através  dos  depoimentos  testemunhais,  declarações  da 
vítima e fotografias anexas aos autos.

Contudo,  examinando  detidamente  o  conjunto 
probatório, não encontrei a necessária certeza para a prolação de um 
decreto condenatório em desfavor do apelado.

Para  a  caracterização  do  delito  em  questão,  urge 
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restar  sobejamente  configurado que a vítima foi  submetida a  intenso 
sofrimento físico ou mental, com emprego de violência ou grave ameaça, 
como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, 
por alguém que detinha sua guarda, poder ou autoridade.

No entanto, embora tenha a vítima – Marcone Edson 
Pereira  da Silva -,  na fase inquisitorial  (fls  18/18v.)  afirmado que foi 
agredida com golpes de cassetete nas suas mãos, que levou um tapa no 
ouvido e que pisaram em sua cabeça, não há provas inequívocas de que 
isso tenha acontecido.

O  Laudo  de  Constatação  de  Ferimentos  ou  Ofensa 
Física  (fls.  26/28),  foi  elaborado,  muitos  dias  após  o  ocorrido,  não 
revelando qualquer agressão.

As fotos acostadas aos autos (fls. 14/17), demonstram 
algumas lesões na vítima, contudo não se tem a certeza necessária se os 
ferimentos detectados no corpo de Marcone foram, de fato, provenientes 
das torturas por ele relatadas.

Ocorre que, conforme contado pela própria vítima, na 
Delegacia, houve uma tentativa de fuga da cadeia local. E, além dessa 
fuga, ficou comprovado que o ofendido, ainda, recusou-se a sair da cela 
em que estava. Veja-se:

O  recorrido,  Jocelino  Magno  de  Souza  Medeiros, 
esclareceu, em juízo (fls. 167/169):

“(...) Que, no momento em que foi chamado à Cadeia,  
para conter a tentativa de fuga, os demais detentos  
saíram da cela, mas Marcone negou-se a sair, dizendo  
que ninguém o tiraria dali; Que foi necessário o uso  
da  força  física  para  retirá-lo,  inclusive  foi  o  
interrogado quem o retirou(...)”.

No  mesmo  sentido,  disse  a  testemunha  da  defesa, 
Alessandro Correia dos Santos (fl. 166), tendo inclusive trabalhado na 
Cadeia Pública no dia do fato:

“(...)  Que  é  policial  militar  e,  no  dia  18/04/2009,  
encontrava-se de plantão, na Cadeia Pública local; (…)  
Que não viu,  em nenhum momento,  o cabo Magno 
agredindo Marcone, na Cadeia Pública; que o preso foi  
retirado da Cadeia e levado para o Pelotão para os  
procedimentos de praxe; (...)”.

Sobre o comportamento da vítima na prisão, contou a 
testemunha Laudionor Domingos da Mota (fl. 164):
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“(...) Que se recorda do preso Marcone e sabe dizer  
que  ele  tinha  péssimo  comportamento  carcerário,  
inclusive  chegou  a  passar  por  todas  as  celas  da 
cadeia, pois sempre criava confusão com os demais  
presos;  Que,  em outra  tentativa  de  fuga,  Marcone  
adaptou um cabo de vassoura, tornando-o um espeto  
e tentou lesionar o declarante; (…)”.

E, sobre os ferimentos do ofendido, disse:

“(...)  Que,  após  a  tentativa  de  fuga,  o  depoente  
chegou  a  ver  o  preso  Marcone  e  não  presenciou  
nenhuma lesão no mesmo (…)”.

O ofendido, conforme certidão do Oficial de Justiça às 
fls. 157v., à época da intimação, estava foragido, não ratificando suas 
declarações em juízo.

As testemunhas da acusação (fls.  158/162),  apenas 
reproduziram o que ouviram do ofendido, tendo fotografado as lesões 
presentes  em seu corpo (fls. 14/17 e DVD anexo – fl. 186), e uma delas 
inclusive, atestou sobre as qualidades profissionais do apelado. Veja-se:

Em juízo,  o  padre Adauto Tavares  Gomes (fl.  158), 
disse:

“(...) que, quando chegaram ao local, viram o buraco  
que o preso que tentou fugir, fez na parede da cela;  
(…) Que, se algum detento falou sobre as agressões  
atribuídas ao acusado contra a vítima, o depoente não 
ouviu  (…)  conheceu de  perto  o  trabalho  do policial  
Jocelino  Magno  e  nunca  ouviu  falar  que  ele  
espancasse preso; Que sabe dizer que Magno é um 
bom policial, inclusive é muito prestativo;”.

Assim, se  por  um lado  a  versão  da  vítima  embora 
confira indícios da ocorrência do delito, essa não encontra prova segura 
nos autos, mormente se considerar que as lesões sofridas por ela podem 
ter sido originadas da sua recusa em sair da cela ou até mesmo do seu 
transporte do estabelecimento prisional para o Pelotão.

Ocorre que o conjunto probatório não fornece 
segurança necessária para aferir a condenação, fazendo-se prudente 
manter a absolvição do acusado.

Nesse sentido, é a jurisprudência:
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“DIREITO  PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE 
TORTURA TIPIFICADO NO ART. 1.º, I, ALÍNEA A C/C §  
4.º,  I  E  III  DA  LEI  N.º  9.455/97.  POLICIAIS  
MILITARES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO A CONDENAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  ELEMENTOS 
PROBATÓRIOS  QUE  DEMONSTREM 
INEQUIVOCAMENTE  A  PERPETRAÇÃO  DA  TORTURA 
PELOS  APELADOS.  MATERIALIDADE  NÃO 
PLENAMENTE  COMPROVADA.  INCIDÊNCIA  DO 
PRINCÍPIO  IN  DUBIO  PRO  REO.  CONFIRMAÇÃO  DA 
ABSOLVIÇÃO.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE  DE 
JUSTIÇA.  DECISÃO  DE  PRIMEIRO  GRAU  MANTIDA. 
RECURSO IMPROVIDO”. (TJ-RN   , Relator: Juiz 
Henrique  Baltazar  (Convocado),  Data  de 
Julgamento: 19/03/2010, Câmara Criminal)

Por  todo  o  exposto,  a  prova  produzida  não  foi 
suficiente  para  fundamentar  uma  condenação,  razão  pela  qual  a 
sentença  recorrida  deve  ser  mantida  pelos  seus próprios  e  jurídicos 
fundamentos, sem desmerecer o trabalho brilhante, corajoso e o zelo do 
eficiente Promotor de Justiça.

Com essas considerações, em harmonia com o parecer 
ministerial, NEGO  PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente, em 
exercício, da Câmara Criminal e Relator,  dele participando os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da 
Silva (com jurisdição limitada), revisor, e Luiz Sílvio Ramalho 
Júnior. 

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

Sala de Sessões da Câmara Criminal 
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 04 de 
dezembro de 2014.

DES. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
                  RELATOR


