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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0007602-30.2014.815.0011  –  5ª  Vara  Criminal  da
Comarca de Campina Grande/PB
RELATOR: O Exmo. Des. Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: João de Assis da Silva e Alexandra de Souza
DEFENSORA: Gizelda Gonzaga de Morais
APELADO: Representante do Ministério Público Estadual

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E
MAUS TRATOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM
RELAÇÃO A LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA
FORA  DOS  PADRÕES  LEGAIS  PARA  PENA
APLICADA AOS MAUS TRATOS.  AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX,
DA  CF  E  AO  ART.  381,  III,  DO  CPP.
OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 

- É nula a sentença desprovida de fundamentação de
fato e de direito, ante a flagrante violação ao art. 93,
IX, da CF e ao art. 381, III, do CPP. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados. 

Acorda a Câmara Criminal  do Egrégio Tribunal  de  Justiça  do
Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em DAR PROVIMENTO AO RECURSO  DE
OFÍCIO, para anular a sentença, em desarmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante a 5ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande/PB,
João  de  Assis  da  Silva  e  Alexandra  de  Souza,  qualificados  nos  autos,  foram
denunciados como incursos nas penas dos artigos 129, § 9º e art. 136, § 3°, ambos do
Código Penal brasileiro, à luz da lei 11.340/06. 

Quanto aos fatos, narra a prefacial acusatória (fls. 02/04) que:

"Das investigações policiais que embasam a presente peça
vestibular,  infere-se que as vítimas Ana Maria de Souza
Lima e Ana Clara de Souza, menores de idade, sofreram
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maus-tratos  e  violência  doméstica  por  parte  dos
denunciados João de Assis da Silva e Alexandra de Souza,
padrasto e genitora das vítimas.

O inquérito  foi  instaurado  mediante  portaria  em virtude
Boletim de ocorrência que noticiou possíveis práticas de
violência doméstica e maus-tratos cometidos pelo padrasto
e  genitora  das  vítimas,  fatos  ocorridos  na  residência  do
casal  localizada  na  Rua  Maria  Cartaxo,  n°  204,  bairro
Velame, nesta cidade.

Apurou-se,  que  as  vítimas  viviam  em  condições
desumanas  e  degradantes,  com  privação  de  cuidados
básicos  e  alimentação,  inclusive  com  ferimentos  pelo
corpo, conforme consta nos Relatórios anexados aos autos
de fls. 07/09, fls. 10/12, fls. 13/15, o que estava colocando
em risco a integridade física e emocional das vítimas.

Informa a peça inquisitiva que o denunciado, abusando do
direito  de  corrigir  para  fins  de  educação,  submetia  as
vítimas menores de idade de forma contínua e reiterada, a
maus  tratos  físicos  e  morais,  causando-lhes  intenso  e
angustiante sofrimento físico e mental.

Relata  o  procedimento  inquisitorial  que  a  denunciada
Alexandra de Souza, genitora das vítimas é absolutamente
omissa  em relação aos  maus  tratos  e  agressões  sofridas
pelas vítimas, sendo negligente com relação aos cuidados
básicos  das  filhas,  no  que  se  refere  à  alimentação,
higienização, educação e saúde. Desta forma, é conivente
com o denunciado ratificando tudo que o companheiro faz
com as vítimas. ".

A denúncia foi recebida em 03 de junho de 2014 (fl. 62). 

Regularmente processado, ao final sobreveio a sentença de fls.
89/91, com o seguinte conteúdo:

“Diante  do  exposto,  JULGO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE  a  Pretensão  Punitiva  do  Estado  para
CONDENAR  JOÃO  DE  ASSIS  DA  SILVA  E
ALEXANDRA DE SOUZA,  anteriormente  qualificados,
nas penas do art. 136, § 3º do Código Penal, e ABSOLVÊ-
LOS do  crime contido  no  art.129,  §  9°,  do  CP,  com
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fulcro no art.  386,  inciso  VII  do Código de Processo
Penal  .” (grifei)

Na  aplicação  da  dosimetria  dos  sentenciados  o  magistrado
estabeleceu individualmente o seguinte:

“Nos termos do art.  59 e 68, do, Código Penal,  passo a
dosar-lhe a pena:

Quanto a primeira vítima:

Culpabilidade: foi considerável e concreta, merecedora de
reprovação  social;  Antecedentes:  são  bons;  Conduta
social: não há nada nos autos que desabone a sua conduta;
Personalidade: se  revela  violenta;  Circunstâncias: lhes
foram  favoráveis;  Consequências: não  foram  danosas;
Comportamento da vítima:  em nada contribuiu  para  a
conduta ilícita do agente.

Assim, considerando os motivos sobreditos,  fixo a pena
base em 02 (dois) anos de reclusão.

Considerando  a  causa  de  aumento,  correspondente  ao
art.136, § 3°, aumento a pena em 1/3 (um terço), ou seja,
08  (oito)  meses,  perfazendo um total  de 01(um) ano e
08(oito)  meses  de  reclusão(sic),  pena  essa  que  torno
definitiva  à  míngua  de  outras  circunstâncias  e  causas  a
considerar.

Quanto a segunda vítima:

Culpabilidade: foi  considerável  e  concreta,  merecedora
de reprovação social;  Antecedentes: são bons;  Conduta
social: não há nada nos autos que desabone a sua conduta;
Personalidade: se  revela  violenta;  Circunstâncias: lhes
foram  favoráveis;  Consequências:  não  foram  danosas;
Comportamento da vítima: em nada contribuiu  para  a
conduta ilícita do agente. 

Considerando  a  causa  de  aumento,  correspondente  ao
art.136, §3°, aumento a pena em 1/3(um terço), ou seja, 08
(oito)  meses,  perfazendo  um  total  de  01(um)  ano  e
08(oito)  meses  de  reclusão(sic),  pena  essa  que  tomo
definitiva  à  míngua  de  outras  circunstâncias  e  causas  a
considerar.
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DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES 

Tendo  sido  os  crimes  praticados  em concurso  material,
passo a somar as penas cominadas perfazendo um total de
05  (CINCO)  ANOS  E  04  (QUATRO)  MESES  DE
RECLUSÃO, pena essa que torno definitiva.

Estabeleço como regime inicial de cumprimento da pena,
O  SEMIABERTO,  cuja  pena  deverá  ser  cumprida  em
estabelecimento a critério do Juízo das Execuções Penais.
”

Inconformados com a decisão, apelou a defesa (fl. 120). Nas suas
razões  recursais  (fls.  124/126),  pugna  o  representante  da  Defensoria  Pública  pela
absolvição dos denunciados, aduzindo que não há provas suficientes para embasar um
juízo condenatório. Contudo, faz referência a outro tipo penal, vejamos:

“(… não se observa nos autos a certeza absoluta, por
mais que se esmiúce, não é possível aferir prova capaz
de comprovar que o acusado corrompeu ou mesmo
tenha facilitado a corrupção de menores”.

O Parquet de primeiro grau apresentou contrarrazões rebatendo
os argumentos expostos pelos apelante, requerendo a manutenção do decisum recorrido
(fl. 133/135).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra
dA insigne Procuradora de Justiça, Dra. Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo,
opina pela manutenção da sentença(fls. 147/151).

É o relatório.
 

VOTO: Exmo. Des. Carlos Martins Beltrão Filho(Relator)

Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento,
conheço do recurso apresentado. 

O recurso interposto pela representante da Defensoria Pública,
não ataca a sentença no ponto crucial, ou seja, a flagrante violação ao art. 93, inciso
IX,  da  Constituição  Federal,  bem  como  ao  art.  381  do  CPP,  eis  que  a  sentença
encontra-se desprovida de fundamentação legal. 
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Os autos demonstram que os denunciados foram absolvidos do
crime contido no art.129, §9°, do CP, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de
Processo Penal. Restando apenas a pena prevista no art. 136, § 3º, do Código Penal,
que estabelece o seguinte:

“Art. 136 - Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob
sua  autoridade,  guarda  ou  vigilância,  para  fim  de
educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a
de  alimentação  ou  cuidados  indispensáveis,  quer
sujeitando-a  a  trabalho  excessivo  ou  inadequado,  quer
abusando de meios de correção ou disciplina:

Pena - detenção, de dois meses a um ano, ou multa.

§ 1º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave:

Pena - reclusão, de um a quatro anos.

§ 2º - Se resulta a morte:

Pena - reclusão, de quatro a doze anos.

§ 3º  -  Aumenta-se a pena de um terço,  se  o crime é
praticado  contra  pessoa menor de  14  (catorze)  anos.
(Incluído pela Lei nº 8.069, de 1990)”. (grifei)

Ao iniciar a dosimetria, o sentenciante aplicou a seguinte pena
base para o tipo:

“Assim, considerando os motivos sobreditos, fixo a 
pena base em 02 (dois) anos de reclusão.”

A pena estabelecida no art. 136, do Código Penal é: “detenção,
de dois meses a um ano, ou multa”. 

E,  se  não  bastasse  tudo  isso,  ao  aplicar  a  causa  de  aumento
estabelecida no art. 136, § 3º, do Código Penal, afirmou que após majorar a pena em
1/3 (um terço), a pena definitiva seria de 01(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
quando deveria expressar 02 (dois) anos e 08(oito).

Vale  ressaltar,  que se o sentenciante  aplicasse  a  pena máxima
para o tipo descrito no art.136, do Código Penal, (um ano de detenção) e, aplicasse a
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causa de aumento do § 3º, do Código Penal, a pena seria de 1 (um) ano e 04 (quatro)
meses de detenção.

Constata-se de plano que o magistrado aplicou pena diversa da
estabelecida para tipo sem nenhuma fundamentação legal.

Sabe-se que é dever do julgador, indicar os motivos de fato e de
direito que dão sustentáculo à decisão, a teor do art. 381, inciso III, do CPP: 

"Art.  381.  A sentença  conterá:  III  a  indicação  dos
motivos  de  fato  e  de  direito  em  que  se  fundar  a
decisão". 

Sobre o tema em debate, veja-se o ensinamento do doutrinador
GUILHERME DE SOUZA NUCCI: 

"Fundamentação: é o cerne, a alma ou a parte essencial da
sentença.  Trata-se  da  motivação  do  juiz  para  aplicar  o
direito ao caso concreto da maneira como fez, acolhendo
ou rejeitando a pretensão de punir  do Estado. É preciso
que conste os motivos de fato (advindos da prova colhida)
e os motivos de direito (advindos •da lei, interpretada pelo
juiz),  norteadores  do  dispositivo  (conclusão).  É  a
consagração, no processo penal, do princípio da persuasão
racional ou livre convencimento motivado. Registre-se o
ensinamento  de  Marco  Antônio  Marques  da  Silva:  'a
sentença penal, para assegurar o cumprimento de todos os
princípios  constitucionais,  e  por  atingir,  no  caso  de
condenação, a dignidade da pessoa humana, necessita ser
clara e os argumentos devem estar contidos nas provas dos
autos,  não podendo ser interpretados por analogia ou de
forma extensiva, como ocorre em muitos casos". (Acesso à
justiça pena e Estado Democrático de Direito, p. 104) (in
Código de Processo Penal Comentado. 3. ed. São Paulo:
RT, 2004. p. 618/619). 

A propósito, colaciono o entendimento jurisprudencial:

"RECURSO  ESPECIAL.  PENAL.  CRIME  DE
EXTORSÃO.  ANÁLISE  DE  DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.  VIA  IMPRÓPRIA.  ARGUIDA
VIOLAÇÃO  AO  ART.  381,  INCISOS  II  E  III,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.  PROCEDÊNCIA.
RECURSO  PROVIDO.  1.  Na  via  do  recurso  especial,
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destinada à  uniformização da interpretação da legislação
infra  constitucional,  é  vedada  a  análise  de  possível
violação a dispositivos da Constituição da República,cuja
competência está adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal
Federal. 2. É nula a sentença condenatória, por ausência de
fundamentação, quando não há exteriorização dos fatos e
motivos que embasaram a convicção do julgador acerca da
existência  do  crime  e  dos  indícios  suficientes  de  sua
autoria.  3.  Recurso  especial  provido".  (STJ  Relator:
Ministra  LAURITA  VAZ,  Data  de  Julgamento:
04/12/2012, T5 - QUINTA TURMA). Destaquei.

Destarte, resta evidenciada a falta de fundamentação, justamente
porque o magistrado aplicou na pena base, o dobro da pena máxima estabelecida para
o tipo sem nenhum sustentáculo legal. 

Ante  o exposto,  em desarmonia  com o parecer  ministerial,  de
ofício,  DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença, determinando que
outra seja proferida, com fundamentação adequada.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão
Filho, Presidente da Câmara Criminal e relator, dele participando o Exmo. Sr. Des.
Márcio Murilo da Cunha Ramos e o Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Álvaro  Cristino
Pinto Gadelha, 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, 22 de
março de 2018.

João Pessoa, 23 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
Relator
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