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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL n°  0000720-68.2014.815.0911  – Comarca  de  Serra
Branca/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Ana Lúcia Farias Trajano e Ayrton Farias Trajano
ADVOGADO: José Francisco Trajano (OAB/PB 8.197)
APELADA: Justiça Pública
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Ana Maria Marculino de Araújo 
ADVOGADO:  Jairo Tadeu Araújo de Luena Pereira (OAB/PB 19.537) e Moacir
Amorim Mendes (OAB/PB 19.570)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL.
ART.  129  “CAPUT” DO  CP.  SEQUESTRO  E
CÁRCERE  PRIVADO.  ART.  148,  DO  CP.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO.  AUSÊNCIA DE  PROVAS.  NÃO
ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  PALAVRA  DA  VÍTIMA
CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS  CARREADOS  AOS  AUTOS.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  PEDIDO
ALTERNATIVO.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  ART.  146  DO
CÓDIGO  PENAL.   IMPOSSIBILIDADE.
SUPRESSÃO OU RESTRIÇÃO DA LIBERDADE
FÍSICA  DA  VÍTIMA,  INVIABILIZANDO  O
DIREITO DE IR  E VIR.  NÃO ACOLHIMENTO.
REDUÇÃO  DA  PENA.  NÃO  ACOLHIMENTO.
DOSIMETRIA JUSTA E CORRETA DAS PENAS
CORPORAIS  PARA  CADA  RÉU.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

1. Se as elementares do delito de sequestro e cárcere
privado  foram  todas  preenchidas,  correta  a
condenação nos moldes do art. 148, "caput", do Código
Penal.

2.  Considerando, pois,  que os apelantes não apenas
pretendiam constranger a ofendida a fazer ou deixar
de fazer o que a lei não determina, mas sim lograram
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êxito  em  privá-la  de  sua  liberdade,  por  tempo
considerável,  tem-se  como  configurado  o  delito  do
caput  do  art.  148  do  Código  Penal,  e  não  aquele
previsto no art. 146 do mesmo codex.

3. Considerando que a fixação das penas apresentam-
se,  no  presente  caso,  em  quantidade  necessária  e
suficiente para reprovação e prevenção dos delitos, há
que  se  manter  a  sanção  cominada  nos  termos  da
sentença.

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

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do
voto do Relator.

RELATÓRIO

Perante a Comarca de Serra Branca/PB, Ana Lúcia Farias Trajano e
Ayrton  Farias  Trajano,  foram  denunciados  pela  prática  dos  crimes  tipificados  nos
artigos 157, § 2°, incisos II e V; art. 129; 147 e 148, todos do Código Penal, na forma
dos arts. 29 e 69, do mesmo Estatuto Repressivo. 

Segundo a denúncia, no dia 13 de agosto de 2014, por volta das
20h20min,  na cidade de Serra Branca-PB, os denunciados teriam subtraído para si,
mediante violência, coisas alheias móveis (celular e brinco) pertencentes a Ana Maria
Marculino de Araújo, mantendo a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade; os
acusados ainda teriam ofendido a integridade corporal da mesma vítima, causando-lhe
lesões corporais de natureza leve, ferindo-a com galhos de urtiga e cortando os seus
cabelos. Além disso, os mesmos denunciados teriam ameaçado a vítima, por palavras, de
causar-lhe mal injusto e grave. (fls. 02-04). 

Recebimento da denúncia, com ordem de citação para apresentação
de defesa escrita, no dia 28/09/2014 (fl. 71).

Citação pessoal dos acusados às fls. 73/v e 74/v. 
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Apresentação da defesa escrita, às fls. 75/76.

Ato contínuo, o MM. Juiz a quo designou audiência de instrução
e julgamento (mídia de fl. 112), momento em que foram ouvidas as testemunhas, a
ofendida e, por fim, realizado o interrogatório dos réus. 

Concluída  a  instrução  e  oferecidas  as  alegações  finais  pelo
Ministério Público (fls. 116-121); pelo Assistente de Acusação (fls. 125/126) e pela
Defesa (fls. 128-137), o MM Juiz singular julgou procedente, em parte, a denúncia,
para absolver o acusado dos crimes tipificados nos arts. 147 e 157§ 2º, II e V, ambos
do Código Penal, condenando-os, nos termos dos arts. 129, ‘caput” e 148, ambos do
Código Penal, da seguinte forma:

ANA LÚCIA FARIAS NUNES foi condenada a uma pena de 01
(um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e outra de 05 (cinco) meses de detenção e
AYRTON FARIAS TRAJANO a uma pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de
reclusão e outra de 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção, por infringirem o
art. 129, caput e art. 148, todos do Código Penal (fls. 144-151/v). 

 Inconformados, recorreram os réus (fl.155), pugnando em suas
razões (fls. 165/171), pela absolvição, aduzindo que não há provas suficientes para a
condenação. Subsidiariamente, pela desclassificação do crime de sequestro para o de
constrangimento ilegal.

Nas contrarrazões de fls. 176/178, o Representante do Ministério
Público local pugnou pelo não provimento do recurso, para confirmar, integralmente,
a sentença guerreada.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu  pronunciamento,
opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 1187/191).

Lançado o relatório (fls. 193-193/V), os autos foram conclusos ao
Revisor, que, com ele concordando, pediu dia para julgamento (fl. 194).

Eis o breve relatório.

VOTO
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1. Do Juízo de Admissibilidade Recursal:

O recurso é tempestivo e adequado, eis que se trata de apelação
criminal  cuja  interposição  se  deu  dentro  do  prazo  legal  de  05  (cinco)  dias,  em
irresignação à sentença penal condenatória. Além disso, não depende de preparo, por
se referir à ação penal pública, em observância à Súmula n° 24 deste E. TJ/PB.

Portanto, conheço do recurso.

2. Do mérito:

2.1. Do pleito absolutório – alegada ausência de provas:

Conforme  relatado,  os  apelantes  aduzem  que  não  há  provas
suficientes para uma condenação, visto que a condenação se deu sem prova material,
baseando-se apenas nas declarações da vítima, no que buscam pela absolvição.

Eis,  em  suma,  os  termos  das  pretensões  recursais,  os  quais,
entrementes, não merecem prosperar, consoante as razões adiante expendidas:

Os apelantes, Ana Lúcia Farias Trajano e Ayrton Farias Trajano,
foram condenados  nos  termos  do  art.  129,  “caput”  e  art.  148  do  Código  Penal.
Vejamos:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde
de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.

“Art.  148  -  Privar  alguém  de  sua  liberdade,
mediante sequestro ou cárcere privado:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos”.

O  caso  em  comento  é  de  fácil  deslinde,  não  comportando
maiores delongas quanto à elucidação da autoria e materialidade delitivas, uma vez
que  o  MM.  Juiz  a  quo prolatou  a  sentença  objurgada  em conformidade  com os
aspectos fáticos, jurídicos e probatórios discorridos nos autos, de forma convincente,
pois  bem  se  debruçou  em  todo  o  percurso  dos  autos,  valendo-se,  justificada  e
fundamentadamente, para o fim condenatório, de várias fontes probatórias, que vão
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das esclarecedoras palavras da vítima prestadas tanto no âmbito policial (fls. 04-06),
como em juízo (fls. 112), até a correlata sintonia com a prova testemunhal, deixando
claro, pois, que os recorrentes praticaram os crimes de lesão corporal e de sequestro
privado como narrado na inicial de fls. 02-04.

Além  do  mais,  o  emérito  magistrado  seguiu  à  risca  a  linha
garantista e fez uso do livre convencimento motivado disposto no art.  155 do CPP
(princípio da persuasão racional do juiz), talhando sua sentença de forma humanitária e
imparcial, com critérios objetivos e dentro do ideal de justiça, de acordo com o quadro
fático que lhe foi apresentado, eis que o analisou à luz das provas angariadas, formando,
assim, o seu permitido juízo de valor.

A  verdade  é  tanta  que  o  Pretor  singular  após  análise  das
capitulações  punitivas  descritas  na  denúncia  e  os  fatos  colacionados  no  processo,
absolveu os réus dos crimes tipificados nos arts. 147 e 157 § 2º, II e V, ambos do Código
Penal.

Assim,  ao  perlustrar  os  autos,  observa-se  que,  de  fato,  os
acusados,  mantiveram a  vítima em seu  poder,  restringindo  sua  liberdade  e  ainda
ofenderam  a  integridade  corporal  da  mesma,  causando-lhe  lesões  corporais  de
natureza leve, ferindo-a com galhos de urtiga e cortando os seus cabelos. 

Além  disso,  os  acusados  ainda  ameaçaram  a  vítima,  por
palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, fatos que se deram no dia 13 de agosto de
2014, por volta das 20h2Omin., na cidade de Serra Branca-PB.

Por  conseguinte,  ao  compulsar  os  autos,  verifica-se  que  a
materialidade delitiva é cristalina, conforme se depreende do Laudo de Ofensa Física
(fls. 13/14), o qual afirma a existência de ofensa física causada à vítima, ocasionada
por planta (urtiga) causadora de dermatite de contato; bem como através do auto de
apreensão e apresentação (fls. 18), no qual consta uma mecha de cabelo pertencente à
vítima. As fotos de fls. 20/32 robustecem as provas, as quais retratam o locam em que
se deram os fatos.

A autoria, de igual modo, encontra-se inconteste, em que pese a
negativa  do  acusado,  as  declarações  da  vítima  retratam  com  detalhes  os  fatos
narrados na peça inicial:
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Para melhor análise desse contexto fático, eis as declarações da
vítima,  prestadas  na  Delegacia  (fls.  08-10)  e  em  juízo  (fl.  112),  descrevendo  a
dinâmica do evento, a qual constitui o cerne da versão acusatória. Vejamos:

A vítima, em suas declarações em juízo, afirmou que: 

"(…) que, no dia dos fatos, o acusado, seu aluno,
aguardava-lhe de farda em frente à escola, dizendo
que  desejava  falar  com a  declarante;  que  foi  em
direção ao seu aluno/acusado e  que de logo este
tomou seu celular  e  a  puxou para  dentro  do  seu
veículo  Strada,  sentando  a  declarante  no  banco
traseiro;  que  a  mãe  do  acusado  (também
denunciada)  estava  dentro  do  veículo;  que
conduziram  o  veículo  ate  próximo  à  estrada  de
Cordeiros,  na  estrada  de  "motocross";  que
desceram do carro e a acusada puxou uma tesoura,
dizendo que iria  cortar  o  cabelo da declarante,  o
que fez naquele momento;  que feriu  a declarante
nos braços,  na  barriga  e no rosto com galhos de
urtiga; que foi ameaçada de morte pelo acusado, o
qual jurou matar a declarante, caso esta contasse o
ocorrido ao seu pai  ou na Delegacia;  que a todo
momento da ação delituosa o acusado segurava os
seus braços; que a abordagem se deu na frente do
Colégio; que nunca teve problemas com o acusado
no Colégio, em sala de aula (..)" 

 Em crimes cometidos as escuras, como é o caso do sequestro, a
palavra da vítima, desde que se apresente segura, coesa e condizente com as demais
provas  dos  autos,  pode  render  ensejo  à  condenação,  mesmo que  o  agente  negue
veementemente a prática do delito.

 Nesse sentido, os seguintes julgados:

“TJMG-0910660)  APELAÇÃO  CRIMINAL  -
SEQUESTRO  E  CÁRCERE  PRIVADO  -
VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA  -  ABSOLVIÇÃO  -
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IMPOSSIBILIDADE  -  PALAVRA  DA  VÍTIMA
CORROBORADA  PELOS  DEMAIS
ELEMENTOS  PROBATÓRIOS  CARREADOS
AOS  AUTOS  -  CONDENAÇÃO  MANTIDA  -
REDUÇÃO  DA  PENA-BASE  -
INADMISSIBILIDADE  -  DECOTE  DA
AGRAVANTE  DA  REINCIDÊNCIA  -
NECESSIDADE.  RECURSO DO 1º  APELANTE
PROVIDO  PARCIALMENTE  E  DO  2º
APELANTE  NÃO  PROVIDO.  Nos  delitos
ocorridos  no  âmbito  da  violência  doméstica  e
familiar contra a mulher, confere-se especial relevo
à palavra da vítima, sobretudo porque cometido na
clandestinidade,  quando  em  consonância  com  os
demais elementos probatórios. Viável a fixação da
pena-base superior ao mínimo legal, quando existem
circunstâncias  judiciais  desfavoráveis  ao  acusado.
Não há que se falar em agravante da reincidência,
quando a condenação irrecorrível com trânsito em
julgado  para  ambas  as  partes  ocorreu  em  data
posterior  à  dos  fatos.  (Apelação  Criminal  nº
0087562-92.2012.8.13.0647  (1),  6ª  Câmara
Criminal do TJMG, Rel.  Furtado de Mendonça. j.
05.09.2017, Publ. 15.09.2017)”. 

“TJMG-0696083)  APELAÇÃO  CRIMINAL  -
SEQUESTRO  E  CÁRCERE  PRIVADO  -
CONDENAÇÃO  MANTIDA  -  NEGATIVA
ISOLADA DOS RÉUS - PALAVRA DA VÍTIMA
CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS
DE  PROVA -  PENA -  REESTRUTURAÇÃO  -
NECESSIDADE  -  DECOTE  DA  PENA  DE
MULTA FIXADA - NECESSIDADE - AUSÊNCIA
DE  PREVISÃO  LEGAL  NO  PRECEITO
SECUNDÁRIO DA NORMA. (Apelação Criminal
nº  0036933-79.2013.8.13.0518  (1),  5ª  Câmara
Criminal  do  TJMG,  Rel.  Alexandre  Victor  de
Carvalho. j. 20.09.2016, Publ. 26.09.2016)”.
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“TJPA-0070176)  APELAÇÃO  CRIMINAL.
SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (ART. 148,
DO  CÓDIGO  PENAL).  A.  DA  ABSOLVIÇÃO
POR  INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.
IMPROVIMENTO.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  COMPROVADAS  DURANTE  A
INSTRUÇÃO PROCESSUAL, ATESTANDO QUE
O  ACUSADO  MANTEVE  A  VÍTIMA  EM
CÁRCERE PRIVADO, POR MAIS DE UM DIA,
SOB AMEAÇAS. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO
QUANDO  O  CONJUNTO  PROBATÓRIO
COLIGIDO  AOS  AUTOS  SE  MOSTRA
UNÍSSONO,  RESTANDO  A  NEGATIVA  DE
AUTORIA  ISOLADA  NO  CONTEXTO
PROBATÓRIO.  EM  CRIMES  CONTRA  A
LIBERDADE  SEXUAL,  A  PALAVRA  DA
VÍTIMA É DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA PARA
O DESLINDE DA PRÁTICA DELITIVA E DEVE
SER CONSIDERADA NO ESTABELECIMENTO
DA  AUTORIA  DELITIVA,  QUANDO
CORROBORADA  POR  OUTRAS  PROVAS
COLIGIDAS,  COMO  NO  CASO.  Recurso
CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena
em 02 (dois) anos de reclusão em Regime Aberto.
(Apelação nº 00025044220108140401 (170589), 1ª
Turma de Direito Penal do TJPA, Rel. Convocado
Rosi  Maria  Gomes  de  Farias.  j.  14.02.2017,  DJe
16.02.2017).”.

Outrossim, em plena concordância e sintonia com as palavras da
vítima acima transcritas, estão os depoimentos das testemunhas ministeriais ouvidas
em Juízo,  as  quais  confirmaram os fatos  narrados na denúncia  (fls.  2-4),  ficando
esclarecido  que  os  apelantes  foram  os  autores  dos  crimes  de  lesão  corporal  e
sequestro, razão pela qual não há que se falar de insuficiência de provas a ensejar
uma condenação.

Vejamos  trechos  das  declarações  prestadas  pela  testemunha,
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Maria José de Sousa, em juízo (fl. 112):

“(…) que no dia dos fatos, ia saindo da casa de sua
mãe,  que  mora  próximo  ao  Colégio  e  viu  no
momento  em  que  o  acusado  Ayrton  "pegou"  a
vítima e  a  colocou dentro  do  carro;  que não viu
quem estava dirigindo o carro; que no momento do
fato  não  havia  pessoas  na  frente  da  Escola;  que
tinha  conhecimento  do  relacionamento  da  vítima
com o  esposo  da  acusada;  que  soube  através  da
mãe da vítima que os acusados tinham cortado o
cabelo  de  Ana  Maria  e  passado  urtiga  em  seu
corpo; que só viu o acusado pegando no pulso da
vítima  e  a  levando  para  dentro  do  carro;  que  é
amiga  da  vítima  e  tinha  conhecimento  do
relacionamento existente entre a vítima e o esposo
da acusada; que considerou a abordagem de Ayrton
Farias uma atitude normal, por isso não denunciou
o ocorrido; que não sabe aferir à distância de onde
estava  para  onde  se  deu  a  abordagem da  vítima
pelo  acusado;  que  nunca  soube  de  qualquer
entrevero entre a vítima e os acusados.”

Corroborando com o que fora narrado acima, encontra-se as da
testemunha, Keldma Luciana Costa Campos, a qual afirmou na esfera judicial (fl.
112) que:

“(…) que a vítima,  logo depois dos fatos,  estava
visivelmente  em  estado  de  choque;  que  quando
encontrou a  vítima,  estava de casaco com capuz,
com o cabelo repicado; que a vítima tinha muito
zelo pelo seu cabelo; que, ao que sabe, o caso da
vítima  com  o  marido  da  acusada  era  antigo;  a
vítima lhe relatou que o acusado a teria abordado e
a conduzido à força até o carro; que o cabelo da
vítima, após os fatos, estava muito feio; que nunca
ouviu  falar  na  prática  de  outros  crimes  pelos
acusados".
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Resta  claro  nos  autos  que as  declarações  da  vítima prestadas
tanto na esfera  policial,  como em juízo (fls.  08-10 e 112),  não se trata de prova
isolada,  pois  foram,  amplamente,  validada  pelos  elementos  colhidos  na  instrução
criminal.

Outrossim, a ré Ana Lúcia Farias Nunes, em seu depoimento na
esfera policial (fls. 20-21) confessou que havia praticado os delitos. Vejamos:

“(…) “QUE na noite do dia 14/08/2014, por volta
das  20:30,  esteve  na  escola  senador  José
Gaudêncio, e na ocasião, conduzia seu veículo Fiat
Strada  de  cor  preta;  Que  seu  filho  Airton  Farias
Trajano  já  se  encontrava  na  escola  senador  José
Gaudêncio,  onde  cursa  o  EIA;  Que  alega  que
telefonou  do  seu  número  083-9684-3331,  para  o
telefone de seu filho Airton, pedindo para o mesmo
localizar  e  dizer  a  Sra  Ana  Maria  Marcolino  d
Araújo,  professora  da  escola  e  de  Airton,  que  a
interrogada  queria  conversar  com  ela  naquele
momento;  Que alega que Airton não sabia  que a
interrogada  se  encontrava  em  frente  a  escola,
tomando  conhecimento  no  momento  em  que
efetuou  a  ligação  telefônica;  Que  segundo  a
interrogada,  no  dia  anterior,  Airton  teria
presenciado Ana Maria descer do veículo do esposo
da  interrogada,  Sr°  Paulo  Trajano,  e  teria  dito  a
interrogada  que  motivou  sua  ida  à  escola;  Que
alega que no mesmo momento que telefonou para
Airton,  Ana  Maria  ia  chegando  na  escola,  foi
quando Airton deu o recado à Ana Maria e a mesma
se dirigiu até seu veículo espontaneamente, sendo
acompanhada  por  Airton;  Que  o  veículo  estava
estacionado numa rua lateral  à  escola;  Que alega
que Airton abriu a porta do veículo e Ana Maria
sentou  no  banco  de  trás  sendo  que  Airton  em
seguida sentou-se  no banco da frente;  Que nesse
momento,  a  interrogada  tomou o  celular  de  Ana
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Maria e Airton disse que estava ali  para que não
acontecesse nada; Que a interrogada deu partida no
veículo sentido à estrada que dá direção à São José
dos Cordeiros-PB, fazendo conversão em direção a
uma pista de MotoCross; Que ao chegar no local
indicado, a interrogada mandou Ana Maria descer
do  veículo,  momento  em  que  Airton  desceu
também  com  a  interrogada;  Que  alega  que  Ana
Maria estava com medo da interrogada e não reagiu
no momento em que a mesma partiu para cima dela
para  cortar  seu  cabelo  com  uma  tesoura,  em
seguida  a  própria  interrogada  pegou  folhas  de
urtiga e passou no corpo de Ana Maria; Que alega
que  Airton  ficou  apenas  olhando  enquanto  a
interrogada segurava Ana Maria com uma mão e
batia com a outra; Que confessa que disse a Ana
Maria que ela gostava muito do cabelo e iria ficar
sem ele momento em que passou a cortar o cabelo
da mesma; Que alega que pegou uma trincha que se
encontrava  em seu  veículo  e  usou  para  cortar  a
urtiga;  Que  alega  que  Airton  não  participou  das
agressões e ficou apenas observando para proteger
a interrogada, achando que Ana Maria fosse reagir,
pois ele não queria que a mesma fizesse algo com a
interrogada;  Que  como  Ana  Maria  não  reagiu,
Airton não chegou perto; Que depois das agressões,
pegou os objetos de Ana Maria que haviam caído
no  interior  do  veículo,  como  sendo  caderno,
apostila, chave de carro e jogou no chão, próximo à
Ana  Maria;  Que  não  percebeu  que  o  aparelho
celular  e  um  brinco  da  vítima,  ficara  dentro  do
veículo, porém confirma que antes havia retirado o
chip do aparelho celular;  Que afirma que xingou
Ana  Maria  durante  as  agressões  dizendo  para  a
mesma não se meter com a vida dos outros; Que
afirma  que  tinha  conhecimento  que  Ana  Maria
mantinha um caso amoroso com o seu esposo e que
por  várias  vezes  recebeu telefonemas  da  mesma,
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chamando a interrogada de chifruda e entre outros
desaforos; Que afirma que não tinha sossego e por
isso decidiu tomar essa atitude; Que está de posse
do aparelho celular e o brinco da vítima e pretende
fazer devolução pós sua oitiva; Que quanto ao chip,
alega  que  caiu  e  não  foi  encontrado  pela
interrogada e Airton; Que nega que juntamente com
Airton,  tenha exigido que Ana Maria lhe desse a
senha do seu aparelho celular;  Que em momento
algum  Airton  ameaçou  Ana  Maria,  caso  esta
comunicasse o fato na delegacia ou ao seu pai; Que
depois de tudo acionou o seu veículo e foi embora,
deixando Ana Maria no local.” (fls. 38/40). 

No  entanto,  em juízo  (fl.  112),  apresentou  versão  totalmente
discrepante das declarações apresentadas na esfera policial.

Por sua vez, o acusado Ayrton Farias Trajano, ao ser interrogado
em Juízo, negou que tenha "pegado" na vitima, que a tenha conduzido forçadamente
para o interior do veículo que sua mãe conduzia naquele dia, afirmando que a vítima
foi  quem pediu  para  saírem  da  frente  da  Escola,  momento  em que  sua  mãe  os
conduziu para a estrada de São José dos Cordeiros. Ao final, que não se recorda do
que afirmou em sede policial (fl. 112). 

Todavia, as tentativas de eximir-se das responsabilidades penais
que lhes foram imputadas não encontram eco nas provas colhidas nos autos.

Na verdade, é por demais comum no meio forense atitudes dessa
natureza, de tentar inverter alguns pormenores dos acontecimentos fáticos para dar ar
de veracidade e, com isso, seduzir o julgador, no intuito de galgar a absolvição.

                               Destarte, se as elementares dos delitos de lesão corporal e sequestro
foram todas preenchidas, correta a condenação nos moldes dos arts. 129, “caput” e art.
148, ambos do Código Penal.  Portanto, inviável a tese de absolvição, devendo ser
mantida a sentença vergastada.  

2.2.  Da  desclassificação  para  o  crime  de  constrangimento
ilegal:
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Subsidiariamente,  pugnam os recorrentes pela desclassificação
do criem de sequestro, previsto no art. 148, “caput” do Código Penal, para o crime
Constrangimento Ilegal, tipificado no art. 146 do Código Penal.

 Impossível operar a desclassificação da conduta incursionada
como crime de sequestro ou cárcere privado para o delito de constrangimento ilegal,
pois a prova dos autos é clara no sentido de que houve efetiva privação da liberdade
de ir  e vir,  não se caracterizando como mero constrangimento ilegal,  cuja ação é
voltada somente contra a liberdade moral ou psíquica, a fim de que a pessoa faça algo
contrário a lei ou deixe de fazer algo que a lei permite.

 Nesse prospecto, não há nenhuma dúvida de que os apelantes,
de forma livre e consciente, consumou o delito de cárcere privado, porquanto privou
a vítima de sua liberdade durante lapso temporal suficiente a representar ofensa ao
bem
jurídico protegido pela lei penal, ou seja, ao direito de locomoção.

Desse modo, não há falar em desclassificação, eis que o art. 148
do Código Penal exige o dolo genérico consistente na vontade de privar alguém de
sua liberdade, dispensado qualquer fim especial de agir, justamente como aconteceu
no caso em tela.

Impossível,  portanto,  operar  a  desclassificação  da  conduta
insculpida como crime de sequestro e cárcere privado (art. 148 do CP) para o delito
de constrangimento ilegal (art. 146 do CP), pois a prova dos autos é clara no sentido
de que houve efetiva privação da liberdade de ir e vir da vítima, por considerável
período de tempo, não se caracterizando como mero constrangimento ilegal. 

 2.3. Da redução das penas aplicadas:

Ao final, pugna pela redução da pena aplicada a ré Ana Lúcia de
Farias, ao argumento de que o magistrado aplicou pena menor ao réu Ayrton farias
Trajano, sem que houvesse qualquer motivação. 

Todavia, não há como acolher tal pleito.

Consoante  se  verifica,  ANA  LÚCIA  FARIAS  NUNES  foi
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condenada a uma pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e outra de 05
(cinco) meses de detenção e AYRTON FARIAS TRAJANO a uma pena de 01 (um)
ano e 03 (três) meses de reclusão e outra de 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de
detenção, por infringirem o art. 129, caput e art. 148, todos do Código Penal (fls.
144-151/v), aplicando o magistrado as imputações aos apleantes da seguinte forma:

“(…) AYRTON FARIAS TRAJANO: 

Crime de lesão corporal  

A  culpabilidade  se  mostra  normal,  sem  realces
dignos de agravamento. Os antecedentes são bons
(fl.  67).  Nada  há  de  concreto  que  desabone  a
conduta  social  e  a  personalidade  do  acusado. A
motivação do crime é vil, vez que impingido pelo
sentimento  de  vingança.  As  circunstâncias  são
desfavoráveis  ao  acusado,  vez  que  o  delito  foi
praticado à surdina, longe dos olhos de terceiros, a
fim de assegurar o sucesso da empreitada delitiva.
As  consequências  do  crime nada  demonstram de
anormalidade.  No  tocante  ao  comportamento  da
vítima, em nada contribui para o ocorrido. 

Assim, aplico a pena base em 06 (seis) meses de
detenção. O réu era menor de 21 (vinte e um) anos
à época do fato, portanto reconheço esta atenuante
genérica, com base no art. 65, 1, do CP, diminuindo
a reprimenda em 01 (um) mês, perfazendo um total
de 05 (cinco) meses. Por inexistirem circunstâncias
agravantes,  causas  de  aumento  ou  diminuição de
pena  a  serem  consideradas,  transformo  em
definitiva em 05 (cinco) meses de detenção. 

Crime de Sequestro 

A  culpabilidade  se  mostra  normal,  sem  realces
dignos de agravamento. Os antecedentes são bons
(fl.  67).  Nada  há  de  concreto  que  desabone  a
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conduta  social  e  a  personalidade  do  acusado.  A
motivação do crime é vil, vez que impingido pelo
sentimento  de  vingança.  As  circunstâncias  são
desfavoráveis  ao  acusado,  vez  que  o  delito  foi
praticado à surdina, longe dos olhos de terceiros, a
fim de assegurar o sucesso da empreitada delitiva.
As  consequências  do  crime  nada  demonstram de
anormalidade.  No  tocante  ao  comportamento  da
vítima, em nada contribui para o ocorrido. 

Assim, aplico a pena base em 01 (um) ano e 06
(seis) meses de reclusão. O réu era menor de 21
(vinte  e  um)  anos  à  época  do  fato,  portanto
reconheço esta atenuante genérica, com base no art.
65, 1, do CP, diminuindo a reprimenda em 03 (três)
meses, perfazendo um total de 01 (um) ano e 03
(três) meses de reclusão. 

Por  inexistirem  circunstâncias  agravantes,  causas
de  aumento  ou  diminuição  de  pena  a  serem
consideradas, transformo em definitiva em 01 (um)
ano e 03 (três) meses de reclusão, 

- Do Concurso Material de Crimes:  Finalmente,
em sendo aplicável ao caso a regra do art. 69, do
Código  Penal,  concernente  ao  concurso  material,
vez que o réu praticou vários crimes mediante mais
de uma ação, fica este definitivamente condenado a
uma pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e
03  (três)  meses  de  reclusão  e  ainda  outra  de  05
(cinco)  meses  e  20  (vinte)  dias  de  detenção,
executando-se  primeiro  aquela.  Estabeleço  como
regime  inicial  de  cumprimento  da  pena,  o
ABERTO,   nos  termos  do  art.  33,  §2°,  "c"  do
Código Penal, devendo ser cumprido em local a ser
designado pelo Juízo das Execuções Penais.

O  crime  de  lesão  corporal  foi  cometido  com
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violência,  obstando  a  substituição  das  penas  por
restritiva de direitos. 

- Da suspensão da pena:

Por  outro  lado,  entendo  que  o  réu  satisfaz  as
condições previstas para a suspensão da pena, na
forma do art. 77 do Código Penal, razão pela qual,
na forma do art. 78 do mesmo Diploma, aplico-lhe
o  SURSIS  da  pena,  pelo  período  de  dois  anos,
desde que o réu compareça à audiência admonitória
e declare anuência às seguintes condições: 

1-  Não  portar  armas  ou  qualquer  instrumento
ofensivo à integridade física alheia; 
2- Não se ausentar da Comarca por mais de oito
dias  ou  não  mudar  de  residência  sem  prévia
comunicação e autorização do Juízo; 
3- Não frequentar bares, casas de show, prostíbulos
e recintos similares nem ingerir em público bebidas
alcoólicas; 
4-  Comparecer,  pessoal  e  mensalmente,  na  data
designada pelo Juízo da Execução para informar e
justificar suas ocupações; 
5- Prestar serviços à comunidade no primeiro ano
de cumprimento do sursis processual. 

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade,
por força da pena aplicada e inexistência dos outros
requisitos para custódia cautelar. 

ANA LÚCIA FARIAS NUNES,  conhecida  por
"Boneca": 

Do Crime de lesão corporal 

A  culpabilidade  se  mostra  normal,  sem  realces
dignos de agravamento. Os antecedentes são bons
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(fl.  66).  Nada  há  de  concreto  que  desabone  a
conduta  social  e  a  personalidade  da  acusada. A
motivação do crime é vil, vez que impingida pelo
sentimento de vingança. As circunstâncias lhe são
desfavoráveis,  pois  cometeu  o  delito  à  surdina,
longe dos olhos de terceiros, a fim de assegurar o
sucesso  da  empreitada  infracional. As
consequências  do  crime  nada  demonstram  de
anormalidade.  No  tocante  ao  comportamento  da
vítima, em nada contribui para o ocorrido. 

Assim, aplico a pena base em 05 (cinco) meses de
detenção, que  torno  definitiva  na  ausência  de
causas modificativas. 

Do Crime de Sequestro 

A culpabilidade  se  mostra  normal,  sem  realces
dignos de agravamento. Os antecedentes são bons
(fl.  66).  Nada  há  de  concreto  que  desabone  a
conduta  social  e  a  personalidade  da  acusada.  A
motivação do crime é vil, vez que impingida pelo
sentimento de vingança. As circunstâncias lhe são
desfavoráveis,  pois  cometeu  o  delito  à  surdina,
longe dos olhos de terceiros, a fim de assegurar o
sucesso  da  empreitada  infracional. As
consequências  do  crime  nada  demonstram  de
anormalidade.  No  tocante  ao  comportamento  da
vítima, em nada contribui para o ocorrido. 

Assim,  aplico a pena base em 01 (um) ano e 05
(cinco) meses de reclusão, que torno definitiva na
ausência de outras causas modificativas. 

Do Concurso Material de Crimes:

Finalmente, em sendo aplicável ao caso a regra do
art. 69, do Código Penal, concernente ao concurso
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material,  vez  que  o  réu  praticou  vários  crimes
mediante  mais  de  uma  ação,  fica  este
definitivamente  condenado a  uma,  pena privativa
de liberdade de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de
reclusão,  e  ainda a outra de 05 (cinco) meses de
detenção,  executando-se  primeiro  aquela.
Estabeleço como regime inicial,  o  ABERTO, nos
termos  do  art.  33,  §2°,  "c"  do  Código  Penal,
devendo  ser  cumprido  em local  a  ser  designado
pelo Juízo das Execuções Penais.

O  crime  de  lesão  corporal  foi  cometido  com
violência,  obstando  a  substituição  das  penas  por
restritiva de direitos. 

Da suspensão da pena:

Por  outro  lado,  entendo  que  a  ré  satisfaz  as
condições previstas para a suspensão da pena, na
forma do art. 77 do Código Penal, razão pela qual,
na forma do art. 78 do mesmo Diploma, aplico-lhe
o SURSIS da pena, pelo período de três anos, desde
que compareça à audiência admonitória e declare
anuência às seguintes condições: 

1-  Não  portar  armas  ou  qualquer  instrumento
ofensa integridade física alheia; 
2- Não se ausentar da Comarca por mais de oito
dias  ou  não  mudar  de  residência  sem  prévia
comunicação e autorização do Juízo;
3- Não frequentar bares, casas de show, prostíbulos
e recintos similares nem ingerir em público bebidas
alcoólicas; 
4-  Comparecer,  pessoal  e  mensalmente,  na  data
designada pelo Juízo da Execução para informar e
justificar suas ocupações; 
5- Prestar serviços à comunidade no primeiro ano
de cumprimento do sursis processual. 
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Concedo  à  acusada  o  direito  de  apelar  em
liberdade, por força da pena aplicada e inexistência
dos outros requisitos para custódia cautelar”.

Ora, ao perlustrar a sentença de fls. 144-151/v, observa-se que o
MM Juiz monocrático atendeu, literalmente, aos quadros sócio delitivos contidos nos
autos, pois dimensionou a punição dos recorrentes de maneira justa e correta,  até
porque  duas  das  circunstâncias  judiciais  (motivação  e  circunstâncias)  foram
consideradas,  a  eles  desfavoráveis,  razão  pela  qual,  se  afastou  do  mínimo legal,
demonstrando segurança  e  destreza  de  investi-lo  na  reprimenda  adequada  ao  seu
perfil de criminoso, no sentido de promover a justa coibição para não mais praticar
ilícitos penais.

Assim, vejo que a fixação das penas-base atendeu, corretamente,
ao disposto nos arts. 59 e 68 do CP, não merecendo qualquer retoque, até mesmo
porque foi proporcional e compatível com a gravidade e as circunstâncias dos crimes.

Outrossim, verifica-se que, acertadamente, o Douto Magistrado,
em segunda fase, reduziu a pena do réu Ayrton Farias Trajano, ao reconhecer que o
mesmo era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 65,
I do CP, razão pela qual, diminuiu as reprimendas a ele impostas.

Sendo assim, a sentença de fls.  144-151/v,  foi  prolatada após
análise imparcial dos autos, encontrando-se sobejamente provado os crimes de lesão
corporal e sequestro, a teor do que dispõe os arts. 129, caput, e art. 148, ambos do
Código Penal, tendo o eminente Julgador aplicado a dosimetria justa e correta das
penas corporais para cada réu.

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  Parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça, nego provimento aos recursos, para manter, integralmente, a
sentença tal como lançada.

É o meu voto.

Presidi  o  julgamento,  com voto,  dele  participando,  além de
mim,  Relator,  os  Excelentíssimos  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha
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Ramos, revisor e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Joaci Juvino
da Costa Silva, 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 13 (treze) dias do mês de março do ano de 2018.

João Pessoa, 15 de março de 2018

                                 Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                  - Relator -
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