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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 25ª. VARA 

CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL. 

 

 

Autos nº 1526926-27.2019.8.26.0050 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no 

uso de suas atribuições legais, através do Promotor de Justiça que esta 

subscreve, não se conformando com a sentença de fls. 791/802 que julgou 

parcialmente procedente o pleito formulado na inicial acusatória, vem, 

tempestivamente, interpor 

 

RECURSO DE APELAÇÃO 

 

com fundamento no artigo 593 do Código de Processo Penal, 

requerendo seu recebimento e regular processamento, intimando-se a parte 

contrária para apresentar resposta ao presente recurso, com consequente 

remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Instância para 

conhecimento e apreciação, CUJAS RAZÕES SEGUEM EM ANEXO. 

 

 

São Paulo, 13 de Dezembro de 2019. 
 
 
 
 

Paulo Rogério B. Costa 
86º Promotor de Justiça Criminal 

 
 
 

Mateus A. S. Morais 
Estagiário do Ministério Público 
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AUTOS nº 1526926-27.2019.8.26.0050 

APELANTE: JUSTIÇA PÚBLICA 

APELADOS: DAVID DE OLIVEIRA FERNANDES e VALDIR BISPO DOS 

SANTOS 

 

EGRÉGIO TRIBUNAL 

COLENDA CÂMARA 

DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA 

 

RAZÕES DE RECURSO DE APELAÇÃO 

 

1 – DOS FATOS 

 

Os APELADOS foram processados como incursos no artigo 

1º, incisos I e II, c/c. §4º, inciso II da Lei Federal nº 9.455/97, c/c. artigo 70, 

“caput”, c/c. artigo 148, §1º, inciso IV, c/c. artigo 218-C, §1º, c/c. artigo 69, 

“caput”, todos do Código Penal, tendo em vista que eles, durante o exercício de 

suas funções de seguranças, a qual exercia no supermercado local dos fatos, 

lograram por apreender o adolescente/vítima (provimento nº 32/2000), após o 

mesmo ter cometido o ato infracional equiparado ao crime de furto de barras de 

chocolates. 

 

Assim, após a legitima apreensão do menor infrator, ora 

vítima, os APELANDOS o levaram para a sala “F.L.V.” que ficava aos fundos do 

supermercado, e lá o cecearam de sua liberdade, bem como a despiram, a 

amarraram, colocaram uma mordaça na vítima e passaram a golpeá-la com um 

chicote feito de fios elétricos trancando, desferindo diversos açoites no corpo da 

vítima, que se achava sem condições de se defender, causando intenso 

sofrimento físico e mental na vítima. 
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Não satisfeitos como o sofrimento físico e mental causado na 

vítima, os APELANDOS filmaram toda ação criminosa, registrando as imagens 

da vítima em condições vexatórias e de nítido sofrimento, este causado em 

decorrência dos diversos açoites desferidos contra seu corpo. 

 

Em seguida, os APELADOS divulgaram as imagens dos 

crimes praticados com o fito de causa humilhação na vítima, pois ela se 

encontrava despida e em nítida condição de sofrimento físico e mental. 

 

Veio a decisão de fls.343/346 que recebeu a Denúncia em 

seu inteiro teor. 

 

A defesa se pronunciou nos autos. 

 

Por fim, o Douto Juízo proferiu a sentença de fls. 791/802 

onde houve o acolhimento integral da imputação do artigo 218-C, parágrafo 

primeiro do Código Penal  

 

Contudo, houve por bem desclassificar os demais fatos para 

a imputações previstas nos artigos 129, “caput” e 148, §2° todos do Código 

Penal. 

Por não se concordar com essa desclassificação, foi 

interposto o presente recurso de Apelação. 

 

2 – DO MÉRITO:  

 

Em que pese os respeitáveis fundamentos da Douta 

Sentença, todavia diverge-se desta quanto a tipificação dos fatos decorrente dos 

açoites e ao cárcere privado. 
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 Assim a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau deve 

ser parcialmente reformada para capitular os fatos decorrentes dos açoites e ao 

cárcere privado nos exatos termos da Denúncia, qual seja, como incursos no 

artigo 1º, incisos I e II, c/c. §4º, inciso II, da Lei Federal nº 9.455/97, mantendo-

se ainda a imputação do artigo 148, parágrafo primeiro, inciso IV do Código 

Penal, em concurso material de delitos. 

 

 Com efeito, na decisão recorrida o Juízo de primeiro grau 

julgou no sentido de não reconhecer a relação de guarda/poder existente entre 

os APELADOS e a vítima, ponderando que para a configuração do crime de 

tortura tal relação é elementar, e que esta não se verificou fotos narrados na 

inicial acusatória. 

 

 Assim, sob esse fundamento o Juízo de primeira instancia 

não reconheceu o crime de tortura, por entender que não havia relação de 

guarda/poder entre os APELADOS e a vítima. 

 

Porém, tal entendimento não deve prevalecer, posto que 

restou comprovado a relação de guarda/poder existente entre os APELADOS e 

a vítima. 

Com efeito, os APELADOS detinham a vítima sob sua 

guarda/poder, vez que os APELADOS mantiveram um contato inicial com a 

vítima de forma legitima ao apreendê-la durante a prática de ato infracional 

equipado ao crime de furto. 

 

 Assim, materializou-se a premissa do artigo 301 do Código 

de Processo Penal, na qual qualquer do povo pode prender aquele que é 

surpreendido na prática de crime. 

 

Portanto, após a ação legitima de apreenderem o menor 

infrator, ora vítima, deveriam os APELADOS comunicarem os fatos a respectiva 

Autoridade Policial, o que não o fizeram. 
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 Assim, tendo a vítima sob sua guarda/poder, os 

APELANTES decidiram por aplicar lhe um castigo, como consequência dos 

furtos praticados por ela, para tanto desferiram diversos açoites com um chicote 

feito de fios elétricos trançados. 

 

Tanto assim o é, que o APELADO Valdir Bispo dos Santos, 

em sede de Audiência de Instrução Debate e Julgamento confessou a prática 

desses fatos, bem como que eles se deram em decorrência da apreensão da 

vítima que estava subtraindo barras de chocolate no local. 

 

Inequívoco se encontra o dolo necessário para a configuração 

da tortura castigo, posto que os APELADOS mantinham a vítima sob sua 

guarda/poder e, só então, decidiram por lhe aplicar um castigo cruel e vil, como 

punição pelos furtos praticados pela vítima.  

 

Nesse sentido tem entendido a jurisprudência que para a 

configuração do crime de tortura o castigo pode se dar por qualquer razão: 

 

“[...] Se a ação do agente foi motivada pelo desejo 

de corrigir, muito embora o meio utilizado para 

tanto tenha sido desumano e cruel, tem-se a 

configuração do delito de maus-tratos. Porém, se 

a conduta do agente demonstra que a sua 

intenção era submeter a vítima a sofrimento 

atroz, físico ou mental, para obtenção de 

qualquer coisa ou para servir de castigo por 

qualquer razão, como, em tese, é o caso dos 

autos, então, estamos diante do crime de 

tortura. [...]” RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 

N° 1.0687.09.069836-0/001 - Comarca de Timóteo 
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- Recorrente: Ministério Público Estado Minas 

Gerais - Recorrido: Elias Izabel - Relator: DES. 

JÚLIO CÉSAR LORENS (grifo nosso). 

 

Ora, como é possível inferir do entendimento jurisprudencial 

acima exposto, o dolo necessário para a configuração do crime de tortura está 

em submeter a vítima, que se encontra sob sua guarda/poder, a um intenso 

sofrimento físico ou mental, o que se encontra presente nas provas constantes 

dos autos, em especial nas imagens de fls. 97/117 que mostram com riqueza de 

detalhes a barbárie sofrida pela vítima. 

  

Com efeito, da análise dos autos e deu seu robusto conjunto 

probatório, em especial às declarações prestadas pela vítima em sala de 

audiência, que detalhou o modus operandi dos APELADOS durante a prática da 

tortura, ficou claro que a motivação dos açoites perpetrados no corpo da vítima 

era uma consequência, ou seja castigo cruel e desproporcional, por ter a vítima 

subtraído barras de chocolate do supermercado onde os APELADOS 

trabalhavam como segurança. 

 

Assim, restou comprovada a relação de autoridade entre os 

APELADOS e a vítima, posto que esta se achava apreendida por aqueles, após 

o flagrante do ato infracional equiparado ao crime de furto de barras de 

chocolate. 

 

No mesmo sentido quanto ao dolo dos autores tem entendido 

os Tribunais: 

 

“Apelação criminal. Tortura. Maus tratos. 

Elementos volitivos. Conjunto probatório farto. 

Sofrimento. Tortura caracterizada. Absolvição 

impossível. - Não se pode cogitar nem a absolvição 

nem a desclassificação do delito de tortura para o 
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de maus tratos, uma vez que o conjunto probatório 

demonstra que o elemento volitivo foi o de fazer a 

vítima sofrer. As circunstâncias não justificam um 

castigo tão cruel e desumano para entendê-lo 

como preservação e bem para a vida da filha. 

Improvimento do recurso que se impõe.’’ (TJMG, 

Ap. Crim. 1.0467.03.900298-6/001, Rel. Des. 

Antônio Carlos Cruvinel, j. em 10.08.04.)” 

 

 

“Ementa: Crime de tortura. Materialidade e autoria. 

Comprovação. Desclassificação para crime de 

maus tratos. Impossibilidade. Condenação 

mantida. - Resta afastado o pedido de absolvição, 

bem como a desclassificação do delito de tortura 

para o de maus tratos, quando o conjunto 

probatório demonstra que o elemento volitivo foi 

fazer as vítimas sofrerem, caracterizando-se a 

tipicidade do crime de tortura prevista no art. 1º, II, 

da Lei 9.455/97. (TJMG, Ap. Crim. 

1.0408.02.001591-8/001, Rel. Des. Walter Pinto da 

Rocha, j. em 08.08.07.)” 

 

Pelo exposto, tem-se que os APELADOS, inicialmente, 

agiram de forma legítima ao apreenderem o menor, ora vítima, em flagrante, 

durante a prática de ato infracional equiparado ao crime de furto de barras de 

chocolate.  

 

Porém, após manterem a vítima sob sua guarda/poder não 

comunicaram os fatos à Autoridade Policial, e decidiram por levarem a vítima 

para os fundos do Supermercado, privando-a de sua liberdade, em seguida 

despindo-a, amordaçando-a e açoitando-a, como forma de castiga-la pela 



 

 5ª Promotoria de Justiça 

Criminal da Capital 
 

 
 
 

subtração das barras de chocolate, tendo os APELADOS filmado e divulgado os 

crimes por eles praticados contra a vítima. 

 

3 – QUANTO À TIPIFICAÇÃO DOS FATOS 

 

Em consequência, quanto aos fatos consistentes no açoite e 

a privação de liberdade da vítima, tem-se que integram crimes autônomos, posto 

que os açoites integram o crime de tortura e a privação de liberdade o cárcere 

privado, este com aumento de pena em razão da vítima ser menor de 18 anos. 

 

Assim, estes  fatos devem ser classificados como incursos no 

artigo 1º, incisos I e II, c/c. §4º, inciso II da Lei Federal nº 9.455/97, c/c. artigo 70, 

“caput”, c/c. artigo 148, §1º, inciso IV, c/c. artigo 218-C, §1º, c/c. artigo 69, 

“caput”, todos do Código Penal, nos exatos termos da Denúncia 

 

4 – DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: 

 

Cumulativamente, pleiteia o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADODE SÃO PAULO, que na primeira fase da dosimetria da pena seja 

aumentada em ½ da pena base. 

 

Com efeito, há que se observar as consequências do crime 

na vida da vítima, que carregará em suas costas os traços físicos e as marcas 

cravadas em sua pela dos açoites proferidos pelos APELADOS, como foi 

possível ver durante a Audiência de Instrução, quando do momento em que a 

vítima levantou sua camisa e mostrou suas cicatrizes. 

 

Some-se ainda as consequências psicológicas de ter sido 

vítima de crime bárbaro e hediondo, que ficaram demostradas no videio feito 

pelos APELADOS, onde é possível notar os gritos da vítima, mormente os 
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lancinantes açoites desferidos em seu corpo, bem como a exposição decorrente 

das imagens em redes sociais. 

 

Ora, observa-se haver maior reprovabilidade da conduta em 

face da forma degradante que se infligiu a tortura (mediante açoites) 

notadamente as marcas deixadas e que foram mostradas e registradas em 

audiência.  

 

Não bastando, a vítima teve de ser incluída em programa de 

proteção em decorrência dos fatos, fator que causou transtornos irreparáveis no 

cotidiano da vítima. 

  

Assim, somente o aumento em ½ da pena base refletirá 

adequadamente a reprovabilidade da conduta, quanto às consequências 

causadas na vida da vítima decorrente dos crimes. 

 

Por fim, requer-se seja dado PROVIMENTO AO RECURSO 

em apreço, a fim de que se reforme a sentença para que seja reconhecida a 

imputação de tortura nos termos do artigo 1º, incisos I e II, c/c. §4º, inciso II, da 

Lei Federal nº 9.455/97, bem como a imputação do artigo 148 parágrafo primeiro 

inciso IV do Código, nos termos da Denúncia.  

 

Requer-se ainda que na primeira fase da dosimetria da pena 

seja aumentada em ½ da pena base ante a maior reprovabilidade dos fatos, 

como acima exposto. 

   São Paulo, 13 de Dezembro de 2019. 
 
 

Paulo Rogerio B Costa 
86º Promotor de Justiça Criminal 

 
 

Mateus A. S. Morais 
Estagiário do Ministério Público 


