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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  0013042-07.20014.815.0011  –  5ª  Vara
Criminal da Comarca de Campina Grande

RELATOR : O  Exmo.  Dr.  Marcos  William  de  Oliveira
(Juiz  de  Direito  convocado para  substituir  o  Exmo Des.  Arnóbio  Alves
Teodósio)
APELANTE : Marcone Epaminondas Ribeiro da Silva
ADVOGADOS : Priscila André Freire e Anderson Almeida
APELADA : Justiça Pública
ASSIST. DA ACUSAÇÃO : Luciano dos Santos Sousa e outros

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIMES  DE
ESTELIONATO QUALIFICADO (CINCO VEZES)
EM CONCURSO MATERIAL.  Artigo 171,  §2º,  I,
por cinco vezes, c/c o 69, ambos do Código Penal.
Pedido de absolvição. Possibilidade para apenas um
dos crimes.  Denúncia  não faz  referência a uma
das vítimas e os prejuízos foram arcados por outra.
Pretensão  de  reconhecimento  da  continuidade
delitiva.  Inviabilidade.  Habitualidade  criminosa.
Recurso parcialmente provido.

- Diante da prova segura e judicializada da autoria
e  da  materialidade  pelos  quatro  crimes  de
estelionato qualificado, é impossível absolver o réu.
Contudo,  é  necessário  absolvê-lo  por  um  dos
delitos  tendo  em  vista  que  a  denúncia  não  fez
referência a uma das vítimas, bem como porque
quem arcou com os prejuízos foi outra vítima, fato
esse já devidamente sopesado. 

- Conforme a reiterada jurisprudência do Superior
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Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal,
a comprovação da habitualidade ou reiteração na
prática  do  delito  obsta  o  reconhecimento  da
continuidade delitiva. 

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
PARCIAL AO APELO,  para absolver o réu do crime praticado contra a
vítima Viviane  Farias  Silva,  ficando  a  pena definitiva  em  05 anos  de
reclusão, além de  48 dias-multa,  em harmonia parcial com o parecer
ministerial.

RELATÓRIO

Perante  a  5ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de Campina
Grande, Marcone Epaminondas Ribeiro da Silva, qualificado nos autos, foi
denunciado  como incurso  nas  sanções  do  art.  180,  caput  (por  quatro
vezes) c/c art. 69, ambos do Código Penal, porque, segundo a prefacial
acusatória (fls. 02/04):

“(...) que, no dia 07 de março de 2014, nesta cidade, o
denunciado  “Obteve,  para  si,  vantagem  ilícita,  em
prejuízo  alheio,  induzindo  às  vítimas  Luciano  dos
Santos  Souza,  Cícero  Carlos  de  Araújo,  Lucélio  dos
Santos Sousa e Felipe Gonçalves dos Santos, a erro,
mediante artifício”
Historiam  os  autos,  que  o  denunciado  abordou  as
vítimas  Luciano  dos  Santos  Souza,  Cícero  Carlos  de
Araújo e Felipe Gonçalves dos Santos, em dias e locais
distintos,  informando  fraudulentamente  as  mesmas,
que  possuía  algumas  casas  da  CEHAP,  situadas  no
conjunto Ronaldo Cunha Lima, para vender, pelo valor
de  R$  2.000,00  (dois  mil  reais),  maisR$  200,00
(duzentos  reais)  para  a  regularização  da  referida
documentação,  sendo  assim  fechada  a  negociação,
recebendo o denunciado, 50% (cinquenta por cento) do
valor  acordado  com  as  mesmas,  sem,  no  entanto,
entregue-lhe qualquer imóvel.
Já em relação à vítima LUCELIO DOS SANTOS SOUSA,
o  modus  operandi  utilizando  pelo  denunciado  foi
diverso,  tendo  o  denunciado  oferecido  a  vítima,  um
apartamento, no Residencial Dona Lindú II, localizado
no bairro de Bodocongó, nesta cidade, pelo valor de R$
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5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais, no entanto, o
referido  imóvel  já  possuía  proprietário  legalizado  e
encontrava-se indisponível para venda, fato que indiziu
a vítima a adimplir junto ao denunciado a quantia de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). (…)”. - sic.

Denúncia recebida em 26 de janeiro de 2015 (fl. 45).

Finda a instrução criminal, o douto juiz primevo julgou
procedente  a  denúncia  e,  dando  nova  definição  jurídica  ao  tipo,  nos
termos do art. 383, do CPP, condenou o réu como incurso nas sanções do
artigo  171,  §2º,  I,  por  cinco  vezes,  c/c  art.  69,  ambos  do  CP,  à
reprimenda definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, no
regime inicial semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa (fls. 92/99).

Irresignada,  a  defesa  interpôs  apelação  (fl.  111),
pugnando,  em  suma,  pela  absolvição,  ad  argumentum insuficiência
probatória  e,  de  forma  subsidiária,  pleiteia  pelo  reconhecimento  da
continuidade delitiva.

Contrarrazões  ministeriais  às  fls.  126/130,  rebatendo
os  argumentos  defensivos  e  rogando  pela  manutenção  da  sentença
condenatória em todos os seus termos. 

Nesta instância revisora, a Procuradoria de Justiça, em
parecer  da lavra  do insigne Dr.  José Roseno Neto – 2º Procurador  de
Justiça  Criminal  –,  manifestou-se pelo  provimento parcial  do apelo,
para: 1) desconsiderar o crime praticado contra a vítima Viviane Farias,
por  se  tratar  de  mesmo  fato  da  condenação  do  ofendido  Lucélio  dos
Santos Sousa, não havendo denúncia em relação aos prejuízos sofridos
por ela; 2) reconhecer a regra de concurso de crimes do crime continuado
em  relação  aos  delitos  praticados  contra  Luciano,  Cícero  e  Felipe,
mantendo-se o concurso material com o crime praticado contra Lucélio.

É o relatório.

VOTO:  Exmo.  Dr.  Marcos  William  de  Oliveira
(Relator)

 
Ab  initio,  conheço  do  recurso  interposto,  pois,

presentes os requisitos de admissibilidade.

Como relatado alhures, o apelante foi condenado, por
cinco vezes, pelo delito de estelionato qualificado, em concurso material,
praticados contra as vítimas Luciano dos Santos Souza, Cícero Carlos de
Araújo, Lucélio dos Santos Sousa, Felipe Gonçalves dos Santos e Viviane
Farias Silva, por ter auferido vantagem ilícita em prejuízo dessas vítimas,
vendendo imóvel alheio como se fosse próprio.
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In  casu,  pugna  a  defesa,  pela  absolvição,  ao
argumento, em suma, de insuficiência probatória.

Todavia, o pleito deve ser acolhido apenas em relação
ao estelionato praticado contra a vítima Viviane Farias Silva. Vejamos.

A  materialidade  e  autoria  delitiva  dos  estelionatos
restaram evidenciadas pelas Certidões de Ocorrências (fls. 07/09), pelo
Recibo de Pagamento (fl. 16) e, notadamente, pela prova oral colhida.

A vítima Luciano dos Santos Sousa, na fase policial
(fl. 07), afirmou que:

“(…) efetuou a compra de uma residência localizada em
um conjunto residencial entre o Rocha Cavalcante e o
Cinza, conhecido como conjunto Ronaldo Cunha Lima,
casa esta que ainda não teria sido construída, também
não sabendo o local de endereço residencial, efetuada
a  compra ao  senhor  MARCONI  EPAMINONDAS
RIBEIRO DA SILVA (…), pago o valor de R$ 3.000,00
adiantado e mais R$ 1.100,00 no mês de janeiro, que
segundo  MARCONI  este  dinheiro  era  para  dar  como
gratificação a seu contato na CEAP a fim de que em 15
dias a casa fosse lhe entregue, e com mais seis meses
ele declarante deveria lhe pagar R$ 1.000,00 reais, só
que  todas  as  casas  já  foram  entregue  e  o  senhor
EPAMINONDAS desapareceu e ate esta data não deu
noticia, (…)”.

Em juízo, mídia digital anexa (fl. 66), asseverou que o
irmão Lucélio era quem conhecia o apelante, tendo este o procurado com
a  proposta  de  venda  de  uma  casa.  Esclareceu,  também,  que  o  réu
ofereceu uma casa que havia sido sorteado pela CEAP e que estava a
repassando. Disse que chegou a mostrar a casa, só que esta não estava
pronta. Afirmou que pegou os documentos para levar para o cartório para
fazer a transferência e, após isso, sumiu.

A vítima  Cícero Carlos  de Araújo,  no inquérito  (fl.
08), asseverou:

“(...) no mês de janeiro  efetuou a compra de uma
casa no conjunto RONALDO CUNHA LIMA, (…) efetuada
a compra ao senhor MARCONI EPAMINONDAS RIBEIRO
DA SILVA no valor de R$2.200.00, sendo que no ato da
compra deu o sinal de R$1.200.00 e ficando mais R$
1.000.00 para pagar em seis meses, pois este dinheiro
seria para o senhor EPAMINONDAS pagar como forma
de  gratificação  a  funcionários  da  CEAP,  só  que
descobriu  que  se  tratava  de  um  golpe,  (…)  que
compareceu  na  CEAP  e  em  conversa  com  o  senhor
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EVANDRO LIMA, advogado da CEAP, que confirmou o
golpe,  pois  não  existe  registro  de  que  MARCONI
EPAMINONDAS  RIBEIRO  DA  SILVA  tivesse  algum
vínculo com a CEAP. (...)”.

Em  juízo,  recurso  audiovisual  (fl.  66),  afirmou  que
entregou uma quantia de dinheiro ao apelante para que este repassasse
um imóvel.

A vítima Lucélio dos Santos Sousa, na delegacia (fl.
09), esclareceu que:

“(…) no mês de janeiro de 2013 efetuou a compra de
um apartamento no DONA LINDÚ II, localizado nas
proximidades  da  UML  em  Bodocongó  em  Campina
Grande, comprou ao senhor MARCONI EPAMINONDAS
RIBEIRO  DA  SILVA,  onde  naquela  ocasião  o  senhor
EPAMINONDFAS lhe dizia que o citado apartamento era
uma  senhora  que  estava  se  separando  e  o  imóvel
estava  a  vendo  aos  seus  cuidados,  naquela
oportunidade  ele  declarante  gostou  do  citado
apartamento  fechando  o  negocio  no  valor  de
R$5.500.00,  entregando  no  ato  da  compra  a
importância de 2.500.00 ao senhor EPAMINONDAS, no
dia seguinte o senhor EPAMINONDAS entregou a chave
do apartamento avisando que esperassem um pouco
para  a  CIPRESA  empresa  construtora  liberasse  a
documentação,  passado  vários  dias  e  o  senhor
EPAMINONDAS não compareceu, ele declarante foi ate
a  EMPRESA  CIPRESA  e  lá  chegando  tomou
conhecimento que se tratava de golpe, (…)”.

Complementou suas declarações na Delegacia, dizendo
que registou a Ocorrência Policial em seu nome, porém o apartamento era
para a vítima Viviane Farias Silva, sua cunhada, tendo esta assinado o
contrato  de  aquisição  do  imóvel  enquanto  que  ele  apenas  efetuou  o
pagamento dos valores com cheque (fls. 19/20).

Em sede judicial, DVD anexo (fl. 66), disse que a casa
foi oferecida e repassada para sua cunhada Viviane. Afirmou que um casal
amigo  do  réu  tinha  se  divorciado  e  que  estes  repassariam  a  casa.
Esclareceu que o apelante disse que tinha as casas para vender e fez
negócio  com ele.  Pagou o  imóvel  em objetos  e  a  cunhada  pagou em
dinheiro, sendo os cheques no seu nome. Teve um prejuízo em torno de
R$5.400,00.

O ofendido,  Felipe Gonçalves dos Santos,  na fase
policial (fl. 27), disse:

“(…)QUE MARCONE também  ofereceu uma casa ao
depoente,  dizendo  que  uma  amiga  também  estava
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querendo vender uma casa, que caso o depoente se
interessasse,  ele  poderia  conversar  com  essa  amiga
para fazer o negócio, tendo inclusive ligado para esta
suposta pessoa do telefone do próprio depoente; (…)
QUE, inclusive,  o depoente foi  convencido a também
entrar no negócio, dando, da mesma forma, mil e cem
reais a MARCONE,mas que não registrou os fatos; QUE
MARCONE recebeu o dinheiro e sumiu, sem entregar
nenhuma casa; (…)”.

Na fase judicial (fl. 66) afirmou que o apelante ofereceu
um imóvel que possuía em um Conjunto Habitacional, apresentando esse
bem e disse que o passaria, momento em que fez a negociação. Visitou o
local do imóvel, fazendo a documentação para fazer a transferência.

Viviane  Farias  Silva,  em  juízo,  asseverou  que  é
cunhada da vítima Lucélio e que foi apresentada ao apelante através de
Lucélio, tendo este oferecido uma casa para venda e depois disse que este
tinha  um apartamento  para  repassar.  Que  acabou  se  interessando  no
apartamento. Que quem fez os cheques foi Lucélio. Que não recebeu o
apartamento.

A testemunha  Rafael Rubens de Medeiros (fll. 66),
em  sede  judicial,  afirmou  que  o  apartamento  que  o  apelante  estava
repassando era seu, todavia não o colocou à venda. Que nunca viu o réu e
que só descobriu que o acusado estava usando seu imóvel para aplicar os
golpes quando recebeu a intimação da polícia, comprando inclusive que o
apartamento era seu.

A testemunha Antônio Olivan Montenegro da Silva,
na fase judicial, asseverou que trabalhava com a vítima Lucélio e que tem
conhecimento  de  que  o  acusado  vendeu  casas  às  vítimas  Lucélio  e
Luciano, mas que estes não receberam os imóveis.

Por  sua  vez,  o  apelante  Marcone  Epaminondas
Ribeiro da Silva  negou as  acusações,  alegando apenas  que fez  uma
negociação  com  o  irmão  de  Luciano,  o  Lucélio.  Disse  que  tinha  uma
inscrição de um imóvel na CEHAP, repassando esta para Lucélio. Aduziu
que não recebeu dinheiro das vítimas e que apenas agenciava as casas.

Todavia,  sua  negativa  não  se  sustenta  diante  das
provas coligidas aos autos.

Diante desse cenário, não há dúvida de que o acusado,
auferiu  vantagem  ilícita  em  prejuízo  das  vítimas  Luciano  dos  Santos
Souza,  Cícero  Carlos  de  Araújo,  Lucélio  dos  Santos  Sousa  e Felipe
Gonçalves dos Santos, vendendo coisa alheia como própria, pelo que resta
impossível absolvê-lo pelos quatro crimes do artigo 171, §2º, inciso I, do
Código Penal, conforme postulou.
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Assim,  o  pleito  de  absolvição  deve  ser  acolhido  em
relação à vítima Viviane Farias Silva. Isso porque, em primeiro lugar, a
denúncia não faz referência a ela, bem como porque quem arcou com o
prejuízo foi a vítima Luciano dos Santos Sousa, seu cunhado, fato esse
pelo qual o apelante restou condenado, conforme acima explanado.

Subsidiariamente,  pleiteia  o  recorrente  o
reconhecimento da continuidade delitiva.

Entretanto, a tese defensiva não merece acolhida.

Analisando  detidamente  os  autos,  os  elementos  de
prova demonstram que o apelante, de fato, faz da prática de crimes um
meio  de  vida,  tratando-se,  pois,  de  um  criminoso  profissional,  não
podendo, assim, ser beneficiado pelo instituto da continuidade delitiva.

Como é cediço, os requisitos para o reconhecimento do
crime continuado são, além da pluralidade de condutas delituosas, que os
crimes sejam da mesma espécie e praticados nas mesmas circunstâncias
de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes.

Todavia,  no presente caso observa-se que o acusado
pratica o crime de estelionato de forma habitual.

Cumpre ressaltar  que tal  questão  é  controvertida  na
jurisprudência,  em que se discute que o Código Penal  adotou a teoria
objetiva  pura,  devendo ser  reconhecida a  continuidade delitiva  sempre
que presentes os requisitos objetivos de caráter temporal, espacial, e do
modus operandi.

Entretanto,  o  Supremo  Tribunal  Federal  firmou
entendimento  no  sentido  de  que  haverá  descaracterização  do  crime
continuado  quando,  independentemente  das  circunstâncias  objetivas,  a
natureza  dos  fatos  identifique  a  reiteração  criminosa,  indicadora  da
delinquência habitual ou profissional.

A propósito:

“Ementa:  HABEAS  CORPUS.  PENAL.  PACIENTE
CONDENADO  POR  DOIS  CRIMES  DE  ESTUPRO.
ALEGAÇÃO  DE  CONTINUIDADE  DELITIVA.  NÃO
OCORRÊNCIA  DAS  CONDIÇÕES  OBJETIVAS  E
SUBJETIVAS.  IMPOSSIBILIDADE  DE  REVOLVIMENTO
DO  CONJUNTO  PROBATÓRIO  PARA  ESSE  FIM.
REITERAÇÃO  CRIMINOSA.  AÇÕES  AUTÔNOMAS.
ORDEM DENEGADA. I – O decisum ora atacado está em
perfeita  consonância  com  o  entendimento  firmado
pelas  duas  Turmas  desta  Corte,  no  sentido  de  que
“não basta que haja similitude entre as condições
objetivas  (tempo,  lugar,  modo  de  execução  e
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outras  similares).  É  necessário  que entre  essas
condições  haja  uma  ligação,  um  liame,  de  tal
modo  a  evidenciar-se,  de  plano,  terem sido  os
crimes  subsequentes  continuação  do  primeiro”,
sendo certo,  ainda,  que  “o  entendimento  desta
Corte é no sentido de que a reiteração criminosa
indicadora  de  delinquência  habitual  ou
profissional  é  suficiente  para  descaracterizar  o
crime  continuado”  (RHC  93.144/SP,  Rel.  Min.
Menezes Direito). II - A jurisprudência deste Tribunal é
pacífica no sentido da impossibilidade de revolvimento
do  conjunto  probatório  com  o  fim  de  verificar  a
ocorrência  das  condições  configuradoras  da
continuidade  delitiva.  III  -  Ordem  denegada”. (HC
114725,  Relator(a):   Min.  RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
04/06/2013,  PROCESSO  ELETRÔNICO  DJe-
114  DIVULG  14-06-2013  PUBLIC  17-06-
2013). Negritei.

In casu, a prova colhida demonstra que o réu desejava
praticar  cada  um  dos  delitos  de  estelionato,  possuindo  desígnios
autônomos.  Restou incontroverso que o  apelante  desejava e tinha por
objetivo  deliberado  atingir  bens  jurídicos  de  vítimas  distintas  e  o  fez
enganando cada uma delas individualmente.

Assim,  não  há  falar-se  que  o  recorrente  tenha
aproveitado das facilidades circunstancialmente encontradas para repetir
as condutas, restando demonstrado, na verdade, que ele era obstinado à
prática delituosa.

Deste modo, muito embora os delitos sejam da mesma
espécie, praticados com pequenos intervalos de tempo e com o mesmo
modo  de  execução,  cada  crime  deve  ser  considerado  como  uma
empreitada completa que se repete porque o agente age criminosamente
por profissão, demonstrando, na verdade,  uma conduta dirigida para a
habitualidade delitiva, passível de uma reprimenda mais gravosa, de modo
a atender o princípio inscrito no artigo 69 do Código Penal.

É  imperioso  observar  que  a  habitualidade  é
incompatível com a continuidade, haja vista que o crime continuado, onde
há sucessão  circunstancial  de  crimes,  favorece o  acusado,  enquanto  a
habitualidade,  que envolve uma sucessão planejada,  impõe reprovação
maior.

Sobre o tema, leciona o festejado Guilherme de Souza
Nucci:

Não se aplica o crime continuado ao criminoso habitual
ou profissional, pois não merece o benefício - afinal, busca valer-se de
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instituto fundamentalmente voltado ao criminoso eventual. Note-se que,
se fosse aplicável, mais conveniente seria ao delinqüente cometer vários
crimes, em seqüência, tornando-se sua "profissão", do que fazê-lo vez ou
outra. Não se pode pensar em diminui o excesso punitivo de quem faz do
delito  um autêntico  meio  de  ganhar  a  vida.  (NUCCI,  Guilherme  de
Souza. Código Penal Comentado. Ed. RT, 7ª ed, p. 418).

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado do
Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL.    HABEAS   CORPUS   SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO  ESPECIAL.   NÃO CABIMENTO.  EXECUÇÃO
PENAL.  ROUBOS.  CONTINUIDADE DELITIVA.  ART.  71
DO CÓDIGO  PENAL.  REQUISITOS. TEORIA OBJETIVO-
SUBJETIVA.  HABITUALIDADE  DELITIVA.
RECONHECIDA.   AUSÊNCIA   DE   UNIDADE   DE
DESÍGNIOS. MODUS OPERANDI  DIVERSOS.  REVISÃO.
NECESSIDADE  DE  AMPLO  REEXAME  DO  ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.   INVIABILIDADE   NA   VIA
ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I  -  A  Terceira  Seção  desta  Corte,  seguindo
entendimento firmado pela Primeira  Turma  do  col.
Pretório  Excelso,  firmou  orientação no sentido de não
admitir a impetração de habeas corpus em substituição
ao  recurso  adequado,  situação  que  implica o não-
conhecimento  da  impetração,   ressalvados   casos
excepcionais   em   que,   configurada  flagrante
ilegalidade  apta  a  gerar  constrangimento ilegal, seja
possível a concessão da ordem de ofício.
II  -  Segundo a jurisprudência do Pretório Excelso e
deste  Superior  Tribunal   de   Justiça,  para  efeito  de
reconhecimento  da  continuidade  delitiva,   é
indispensável  que  o  réu tenha praticado as condutas
delituosas  em  idênticas  condições  de  tempo,  lugar,
maneira de execução  e  outras  semelhantes, e, ainda,
que exista entre elas um liame a indicar a unidade de
desígnios do agente. (Precedentes).
III   -  In  casu,  o  Tribunal  de  origem afastou  a
continuidade delitiva ante  o  reconhecimento da
habitualidade delitiva do paciente, o que indica a
ausência  de  unidade  de  desígnios  entre  os
crimes.
IV  - Ademais, o d. Juízo da Execução consignou que o
modus operandi e  a motivação dos crimes apurados
nos  Processos  n.  001/2130065863-9  e
001/2130059757-5 seriam diversos dos demais delitos
e também entre si, não sendo possível a incidência da
regra do crime continuado.
V - Rever esse entendimento para reconhecer a figura
da  continuidade  delitiva   demandaria,
necessariamente, amplo revolvimento do acervo fático-
probatório   dos   autos,  procedimento  que,  a  toda
evidência,  é  incompatível  com  a  estreita  via  do
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mandamus”. (HC  360.703/RS,  Rel.  Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
10/11/2016, DJe 29/11/2016). Destaquei.

Destarte, não há como ser reconhecida a continuidade
delitiva, visto que as circunstâncias que envolvem os delitos não indicam a
continuação, mas sim a reiteração do crime pelo criminoso habitual.

Assim, restando o apelante condenado pelos delitos de
estelionato  qualificado,  por  04  (quatro)  vezes, em  concurso  material,
praticados contra as vítimas Luciano dos Santos Souza, Cícero Carlos de
Araújo,  Lucélio dos Santos Sousa, Felipe Gonçalves dos Santos e sendo
absolvido pelo crime praticado contra a vítima Viviane Farias Silva, fica
a reprimenda final em um total de 05 (cinco) anos de reclusão e 48 dias-
multa,  a ser cumprida em regime semiaberto, conforme estipulado em
sentença.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO
APELO, apenas para absolver o réu do crime praticado contra a vítima
Viviane Farias Silva, ficando a pena definitiva em 05 anos de reclusão,
além de 48 dias-multa.

Expeça-se mandado de prisão.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara
Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  convocado,
com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Sr. Des. Arnóbio
Alves Teodósio), João Benedito da Silva, revisor, e Carlos Martins
Beltrão Filho. 

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões "Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello Filho" da Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça,
em João Pessoa, 27 de julho de 2017.

Dr. MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
Juiz de Direito convocado

RELATOR


