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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO  E
SEQUESTRO EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, § 2º,
I, II E V, C/C ART. 148, C/C ART. 70, “CAPUT”, TODOS
DO CÓDIGO PENAL).  CONDENAÇÃO DE AMBOS OS
RÉUS. IRRESIGNAÇÕES. 1. PONTOS EM COMUM: 1.1.
TESE  DE  INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  INCONTESTES.
PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS COM OS
DEMAIS  ELEMENTOS  DE  PROVA.  CONJUNTO
PROBATÓRIO  COESO.  INVIABILIDADE  DE
ACATAMENTO  DO  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.  1.2.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO, PARA
QUE  O  DELITO  DE  SEQUESTRO  SEJA ABSORVIDO
PELO  DE  ROUBO. IMPOSSIBILIDADE.  CONDUTAS
INDEPENDENTES.  2.  DOS  PLEITOS  DISTINTOS:  2.1.
DO RÉU FELIPE ALVES DE ALMEIDA: 2.1.1. REDUÇÃO
DAS PENAS-BASE, EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS  FAVORÁVEIS.  RECONHECIMENTO  DAS
ATENUANTES  DA  COAÇÃO  E  CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.  DOSIMETRIA  DA  PENA
DEVIDAMENTE  ANALISADA EM  TODAS  AS  FASES.
DESCABIMENTO.  2.1.2. MODIFICAÇÃO  DO  REGIME
INICIAL  DE  CUMPRIMENTO  DE  PENA  PARA  O
SEMIABERTO.  INVIABILIDADE  DO  PEDIDO.
MANUTENÇÃO  DA  REPRIMENDA  EM  QUANTUM
SUPERIOR  A  OITO  ANOS  DE  RECLUSÃO.  2.2.  DO
APELO  DO  RÉU  CRISTIANY TEOTÔNIO  LACERDA:
2.2.1. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO
MAJORADO  CONSUMADO  PARA  A  MODALIDADE
TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE
DA RES FURTIVA COMPROVADA. 2.2.2. REDUÇÃO DAS



PENAS-BASE,  EM  FACE  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS  FAVORÁVEIS.  APLICAÇÃO  ACIMA  DO
MÍNIMO  DEVIDAMENTE  JUSTIFICADA.
DESPROVIMENTO DOS APELOS.

–  Em  crimes  contra  o  patrimônio,  a  palavra  da  vítima  tem
especial relevância, devendo ser considerada como fundamento
suficiente  a  ensejar  a  condenação,  mormente  quando
corroborada pelos demais elementos havidos na instrução.

– No presente caso, não há que se falar em absorção do crime de
sequestro pelo de roubo, vez que,  apesar de serem crimes de
mesmo gênero, são espécies delituosas distintas. Ademais, não
havia nenhum nexo de dependência entre as condutas praticadas,
tendo em vista que os acusados poderiam apenas ter roubado o
carro da vítima, sem que restringissem sua liberdade.

 – Não se pode cogitar a desclassificação do roubo consumado
para a forma tentada, considerando que o ato se aperfeiçoou com
a inversão da posse do veículo da vítima para os envolvidos.

–  Impostas  as  penas-bases  um  pouco  acima  do  mínimo
legalmente cominado, com observância do art. 59 do CP e não
verificado  equívoco  manifesto  tanto  na  dosimetria  quanto  na
aplicação do critério trifásico, não prospera o pleito pela redução
das penas aplicadas, bem como a modificação do regime inicial
de  cumprimento  de  pena  para  um  menos  gravoso,  com  a
manutenção do quantum fixado.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento aos apelos.

RELATÓRIO

Felipe Alves de Almeida e Cristiany Teotônio Lacerda, vulgo
“PATACA” ou “POPÓ”, interpuseram recursos apelatórios (fls.404 e fls. 428) em face
da sentença de fls. 388/396, da lavra do MM. Juiz da 3ª. Vara Regional de Mangabeira,
Manoel  Gonçalves Dantas  de Abrantes,  que os  condenou ao cumprimento de penas
privativas de liberdade, definitivamente fixadas em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão e mais  30 (trinta)  dias-multa,  para  cada  um,  em regime  inicialmente
fechado, eis que condenados pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º.,
I, II e V, do Código Penal) e sequestro (art. 148, do CP), em concurso formal de crimes
(art. 70, caput, do CP), pelos fatos assim narrados na denúncia (fls. 02/04):

“(…) De acordo com o inquérito policial anexo, os denunciados subtraíram,
para si ou para outrem, o veículo da marca VW, modelo Golf, ano 2010/2011,
de  cor  vermelha  e placa  MQC – 7756 – PB,  mediante  violência  e  grave
ameaça à pessoa, com emprego de arma, em concurso de pessoas,  visto a
convergência  de  vontades,  e  mantendo  as  duas  vítimas  em  poder  dos
increpados, restringindo a liberdade de ambas.



Contam os autos policiais que, no dia 12 de março de 2013, por volta das
11hs30min, Marcos Ramom Alves Freitas saía da residência de sua namorada
Ramoniza da Silva Bezerra a qual se localiza por trás do UNIPÊ, no Bairro
Água Fria, quando foram surpreendidos por dois indivíduos, até então não
identificados,  os  quais  tomaram  o  veículo  pertencente  à  primeira  vítima,
enquanto os denunciados davam apoio aos outros dois comparsas, seguindo-
os no veículo Ford Focus de propriedade do segundo denunciado.
Consoante a peça informativa, os dois veículos seguiram pela BR, em direção
ao Município de Campina grande, e ambos pararam em uma estrada de terra,
momento em que as vítimas foram obrigadas a trocar de carro, indo para o
Ford Focus o qual FELIPE ALVES dirigia, e CRISTIANY (PATACA) estava
no banco da frente.
Logo após, FELIPE ALVES,  que dirigia o Ford Focus, começou a dar giros
em volta dos contornos (…) com o fim de conseguir se distanciar do carro
pertencente  à  vítima,  que  seguiu  em direção  àquela  municipalidade,  com
destino à Cidade de Patos/PB.
(…) 
Quando estavam na estrada que dá acesso à Água Mineral Indaiá, as vítimas
foram ordenadas a descerem do carro, porém, antes, foram amordaçadas e
capuzes improvisados com a camisa dos denunciados, colocados na cabeça
de ambas que entraram no mato, por imposição dos increpados e ameaças de
morte proferidas por estes (...)”.

Irresignados, os condenados interpuseram recursos apelatórios.
Nas suas razões (fls. 469/479), Felipe Alves de Almeida busca a absolvição, alegando
estar presente a excludente da culpabilidade da coação moral irresistível, vez que foi
obrigado a participar  da ação criminosa comandada por Cristiany Teotônio Lacerda.
Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do princípio da consunção, para que o delito de
sequestro seja absorvido pelo crime de roubo.

Por fim, requer a redução das penas-base fixadas, em face das
circunstâncias judiciais favoráveis, além do reconhecimento das atenuantes da coação e
confissão espontânea, previstas no art. 65, III,  “c”  e  “d”, do CP. Com a redução da
pena,  pugna  ainda,  pela  modificação  do  regime  inicial  de  cumprimento  para  o
semiaberto.

Por  seu  turno,  o  corréu  Cristiany  Teotônio  Lacerda,  vulgo
“PATACA” ou “POPÓ”, defende em suas razões (fls. 434/458) a tese de que a prova é
frágil quanto à sua participação em ambos os crimes, pugnando pelo reconhecimento do
princípio in dubio pro reo e consequente absolvição. 

Alternativamente, requer a desclassificação do crime de roubo
consumado  para  a  modalidade  tentada.  Pretende  ainda,  à  aplicação  do princípio  da
consunção, para que o crime de sequestro seja absorvido pelo crime de roubo.

Em conclusão,  roga pela  redução das  penas-base fixadas,  em
face das circunstâncias judiciais favoráveis.

Nas contrarrazões das fls. 482/489, a Promotoria de Justiça  se
manifestou pela integral manutenção da sentença proferida e, consequentemente, pelo
desprovimento dos recursos apelatórios apresentados.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça Estadual, através do
Procurador  José  Roseno  Neto,  no  seu  parecer  das  fls.  492/496,  opinou  pelo
desprovimento dos apelos.



É o relatório.
VOTO:

Por  atenderem  a  todos  os  pressupostos  de  admissibilidade,
conheço de ambos os recursos.

Como as  insurgências  recursais  apresentam alguns pontos  em
comum, passos às suas análises de forma conjunta, deixando os argumentos distintos
para exame em separado, nos termos seguinte:

– Pleito absolutório

O réu Felipe Alves  de  Almeida,  alega  que  foi  coagido  pelo
corréu a praticar a conduta ilícita, na condição de mero condutor do veículo. Requer,
assim,  o  reconhecimento  da  coação  moral  irresistível,  exclusão  da  culpabilidade  e
consequente absolvição. 

Em seu interrogatório prestado em juízo (mídia – fls. 348-A), o
réu Felipe afirmou que seu veículo foi utilizado para dar suporte ao roubo cometido por
Cristiany e dois elementos que não conhecia.  Alegou que não sabia sobre o assalto,
tendo apenas guiado o seu veículo, seguindo o carro roubado pela BR 230, onde em
determinado local as vítimas foram transportadas para seu carro. Que o automóvel da
vítima foi levado por Cristiany e os outros dois elementos. Que em certo momento a
vítima passou mal e ele permitiu que levantasse a cabeça, por isso foi reconhecido. Que
como os dois indivíduos estavam armados, foi coagido a participar da empreitada. 

A versão dada pelo citado réu, de que foi forçado pelo colega a
praticar o crime não restou amparada em nenhuma prova constante dos autos, parecendo
mais uma tentativa de fugir da responsabilidade penal que lhe recai. Ademais, a vítima
Ramoniza, de forma firme e clara, contradiz a tese levantada pelo réu Felipe, ao dizer
que  ele  teve  participação  ativa  na  prática  criminosa,  tendo  inclusive  a  ameaçado
verbalmente e sendo o responsável pela entrega de dinheiro aos dois elementos que ele
diz não conhecer.

Já  o  réu  Cristiany  Teotônio  Lacerda,  defende  a  tese  de
insuficiência de provas e negativa de autoria, pugnando também pela sua absolvição.

Na  esfera  policial,  o  réu  Cristiany  negou  a  participação  na
empreitada criminosa, atribuindo a ação ao corréu Felipe (fls. 47/48). Contudo, após o
reconhecimento por uma das vítimas (fls. 53/54) e a acareação com o primeiro apelante
(fls. 55/57), confessou ter praticado os crimes:

“(…) que ele foi planejado por Felipe, que escolheu o carro a ser roubado e
os homens que abordariam a vítima, sendo sua função apenas de pegar o
carro e levá-lo até Patos. Felipe e os dois elementos receberam R$ 2.800,00
pela encomenda do carro, ficando ele com R$ 3.000,00 (...)”(fls. 58/59).

Já em juízo, voltou atrás nas declarações prestadas, dando outra
versão aos fatos, defendendo a tese de negativa de autoria. Vejamos:

“(…) que Felipe lhe telefonou oferecendo a venda um veículo Golf por R$
6.000,00  para  que  assumisse  o  restante  das  prestações  do  financiamento,
tendo viajado de Conceição até João Pessoa, onde dormiu na casa daquele, já
que mantinha negócios e relações de amizade com o pai dele. Felipe falou



que iria entregar o veículo às 11h00 no posto Trevo, em Santa Rita, onde o
recebeu, sendo-lhe dito que o recibo e o carnê seriam entregues depois. Ele
levou  o  veículo  até  Patos  onde  negociou  com um amigo  de  São  Paulo,
chamado Ednaldo, que veio a falecer com a família em um acidente, mas
antes tocou fogo no veículo ao saber que era roubado. Ele disse que três dias
antes fez a transferência de R$ 3.000,00 para a conta de uma amiga de Felipe
para  garantir  a  compra  do  veículo  (fls.  290/294)  (…)”(trecho  retirado  da
sentença de fls. 391v).

No ponto,  como bem observado pelo julgador,  a  versão dada
pelo réu Cristiany, também carece de respaldo probatório:

“(…) Primeiro, ele foi reconhecido por uma das vítimas como a pessoa que
recebeu o veículo no matagal. Segundo, não trouxe ele qualquer testemunho
das pessoas com quem disse estar no dia do roubo, como o taxista. Terceiro,
não comprovou ter feito o depósito da quantia de R$ 3.000,00 em qualquer
conta. Quarto, na presença de seu advogado, Dr. Tarik Gomes Pereira, ele
confessou na esfera policial  que praticou o roubo, contando com detalhes
toda a ação criminosa (...)”(fls. 391v). 

Do  cotejo  dos  elementos  contidos  no  presente  caderno
processual, vê-se que a sentença lançada às fls. 388/396, bem analisou os fatos, à luz da
prova produzida e, como consequência, impôs aos réus a necessária e devida reprovação
pelos delitos por eles praticados. 

A materialidade  e  autoria  dos  crimes  restaram  comprovadas
pelos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas, confissão de um dos acusados
e reconhecimento por uma das vítimas.

Perlustrando os autos, verifica-se que, quando ouvidas em Juízo,
as vítimas Marcos Ramon Alves Freitas e Ramoniza da Silva Bezerra, ratificando as
declarações prestadas ainda na fase pré-processual, revelaram detalhes sobre as ofensas
sofridas  apontando  os  apelantes,  de  forma  harmônica  e  coesa,  como  sendo  os
responsáveis pelas empreitadas criminosas operadas em desfavor do casal.

Apenas  para  efeitos  ilustrativos,  destaco  trechos  da  sentença
com as declarações prestadas pelas vítimas na mídia de fls. 348-A:

“(…)  A vítima  RAMONIZA DA SILVA BEZERRA disse  que,  como  de
costume, pegou carona com seu namorado, tendo ido ao seu apartamento de
onde  saiu  para  comprar  comida.  Quando  ela  chegou  no  carro  no  qual  o
namorado  a  esperava  em  frente  ao  seu  prédio  dois  indivíduos  chegaram
correndo, armados de revólveres, anunciaram o assalto, mandando entrar no
carro e seguir  caminho, passando a fazer  ameaças e torturas psicológicas,
mencionando que já tinham passado pelo sertão e os conheciam. Com um
lacre, os assaltantes amarraram suas mãos e os levaram para uma mata (…)
Cristiany chegou para pegar o carro e ela reclamou que estava presa no cinto
de segurança, mas ele disse que ela o estava irritando (…) Cristiany se evadiu
com o carro do namorado, tendo ela avistado a placa do carro que foi lhes
pagar.  Depois  foi  colocado um pano na sua cabeça e ela  foi  colocada no
carro, mas como passou a sentir mal foi retirado o pano da cabeça, vendo a
pessoa de Felipe,  que lhe ameaçou caso o denunciasse.  Ele a deixou e o
namorado em outra mata, de onde saiu de carona em um caminhão deixando-
os no posto da Polícia Rodoviária (…) viu Felipe fazendo o pagamento de R$
1.000,00 para os dois assaltantes e lhes entregando uma mochila com roupas.
Durante o sequestro, os dois primeiros colocaram armas nas suas cabeças e
Felipe  disse  que  não  fizessem  algum  ‘pantim’.  Na  delegacia  reconheceu
ambos os réus como autores do crime (…) Ela teve que fazer tratamento com



psicólogo para recuperar o transtorno. Embora não tenha visto Felipe com a
arma, ele era muito agressivo, dizendo que se olhassem para ele os mataria
(fls. 390/390v).

“(…) A vítima MARCOS RAMOS ALVES DE FREITAS disse que após
terminar  a  aula  foi  deixar  a  namorada  próximo  ao  UNIPÊ,  subindo  no
apartamento dela, mas desceu com a mesma para comprar comida. Assim que
entraram no carro duas pessoas correram de uma esquina e lhe abordaram
dizendo que queriam o carro,  sendo colocado no banco de trás e um dos
assaltantes  assumiu  a  direção.  Duas  pessoas  que  estavam  dando  apoio
ligaram para um dos assaltantes e este lhe passou o telefone, sendo-lhe dito
que ficasse tranquilo que só queria o carro (…) Foi colocado um capuz na sua
cabeça, tendo um dos assaltantes dito que poderia reconhecer alguém (…)
Eles  foram  levados  para  outro  carro,  enquanto  um   dos  assaltantes  saiu
levando  seu  veículo.  O  carro  ficou  dando  voltas  na  BR,  com constantes
ameaças pelos assaltantes.  Os assaltantes  disseram que ficassem quietos e
Felipe  falou:  ‘sem  pantim,  sem  pantim’(sic).  Como  a  namorada  estava
passando mal foi  pedido que lhe retirasse o capuz, ficando ela de cabeça
baixa,  mas  chegou  a  ver  os  assaltantes.  Eles  foram soltos  perto  da  água
mineral  Indaiá (…) O seu veículo não foi localizado até agora. Ramoniza
visualizou  o  rosto  de  Felipe  e  a  aplaca  do  veículo,  que  foi  informada  à
polícia, chegando-se à pessoa de Felipe, cuja avó morava na mesma rua em
que  ele  morava.  Na  delegacia,  a  sua  namorava  reconheceu  ambos  os
acusados como os autores do crime, ressaltando que viu Cristiany armado(fls.
390v/391). 

Como visto, as vítimas afirmaram categoricamente que ambos
os  réus  tiveram  participação  ativa  na  prática  criminosa,  que  foram  conduzidas  no
veículo  subtraído  e  também em outro  veículo  (de  propriedade  do  réu  Felipe),  que
circularam durante horas pela rodovia e foram deixadas amordaçadas em lugar ermo.
Relataram ainda, que os réus as ameaçavam o tempo todo, verbalmente e apontando
armas para suas cabeças.

Ademais, em crimes contra o patrimônio,  a palavra da vítima
tem especial relevância, devendo ser considerada como fundamento suficiente a ensejar
a condenação. 

Em tal sentido:

“FURTO  QUALIFICADO.  INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.  NÃO
CONFIGURADA. NEGATIVA DE AUTORIA E VERSÃO APRESENTADA
NÃO COMPROVADA.  RES  FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO
RÉU.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA PROVA.  No  cotejo  entre  a  fala  do
acusado, isento de compromisso e de produzir prova contra si próprio e da
vítima e testemunha que podem responder por suas afirmações em faltando
com a verdade, de se valorar a palavra destes últimos. DOSIMETRIA DA
PENA. Aumento pelas consequências do crime. Prejuízo material sofrido pela
vitima que não pode servir  para aumento da pena por fazer  parte  do tipo
penal. Qualificadora de concurso de agentes que não restou comprovada em
juízo.  RECURSO  DA  ACUSAÇÃO  NÃO  PROVIDO.  RECURSO  DA
DEFESA  PARCIALMENTE  PROVIDO”  (TJSP;  APL  0000436-
07.2008.8.26.0445;  Ac.  8774413;  Pindamonhangaba;  Terceira  Câmara  de
Direito Criminal; Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro; Julg. 01/09/2015;
DJESP 09/09/2015).

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  PROVAS
ROBUSTAS.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.  DEPOIMENTOS  POLICIAIS.
VALORAÇÃO  DE  PROVAS.  LIVRE  CONVENCIMENTO  MOTIVADO.
RECURSO  DESPROVIDO.  1.  As  provas  dos  autos  são  suficientes  para



embasar  um  Decreto  condenatório  pelo  crime  de  roubo  simples  (art.
157,.caput. , do Código Penal). 2. A palavra da vítima, em crimes contra o
patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de
importante  força  probatória,  sendo  apta  a  embasar  Decreto  condenatório,
quando  confrontada  entre  si  e  pelas  demais  provas  dos  autos.  3.  Os
depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de
relevante  eficácia  probatória,  idôneos  a  embasar  o  Decreto  condenatório,
principalmente quando corroborados em juízo e em plena consonância com as
demais  provas  colacionadas  aos  autos.  4.  Pelo  sistema  de  livre
convencimento  motivado,  o  julgador  é  livre  na  formação  de  seu
convencimento, não estando comprometido por qualquer critério de valoração
da  prova,  podendo  optar  livremente  por  aquela  que  lhe  parecer  mais
convincente.  5.  Recurso  desprovido.  (TJDF;  Rec 2015.03.1.013954-7;  Ac.
906.400; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos;
DJDFTE 23/11/2015; Pág. 192). (Grifei).

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  COMPROVADAS.  PALAVRA  DAS
VÍTIMAS.  RECONHECIMENTO  NA  DELEGACIA  E  EM  JUÍZO.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  CAUSA DE  AUMENTO.  EMPREGO  DE
ARMA.  AUSÊNCIA  DE  APREENSÃO  E  PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.  RECURSO  DESPROVIDO.  1.  Mantém-se  a
condenação  do  apelante  pelo  crime  de  roubo  circunstanciado  quando  a
materialidade  e  autoria  do  delito  encontram-se  amplamente  demonstradas,
especialmente pela palavra das vítimas, que o reconheceram em sede policial
e em juízo. 2. A falta de observância às formalidades previstas no artigo 226
do  Código  de  Processo  Penal  não  invalida  o  reconhecimento  de  pessoa
realizado  de  forma  diversa,  em  especial  se  confirmado  em  juízo,  sob  a
garantia  do  contraditório  e  da  ampla  defesa,  como ocorreu  nos  presentes
autos. 3. De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça, inclusive já unificada pela Terceira Seção daquela Corte, a apreensão
e a perícia sobre a arma não são necessárias para a incidência da causa de
aumento correspondente, pois o seu emprego pode ser comprovado por outros
elementos de convicção, inclusive por meio da palavra da vítima. 4. Recurso
desprovido. (TJDF; Rec 2014.05.1.014771-6; Ac. 906.401; Segunda Turma
Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; DJDFTE 23/11/2015; Pág.
192).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PALAVRA DA VÍTIMA.
PROVA TESTEMUNHAL.  AUTORIA COMPROVADA.  EMPREGO  DE
ARMA  BRANCA.  MAJORANTE  MANTIDA.  PENA  DE  MULTA.
NECESSIDADE DE REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE
PRISÃO  DOMICILIAR.  MATÉRIA  ATINENTE  AO  JUÍZO  DA
EXECUÇÃO. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume
especial  relevância,  ainda mais  quando endossada pela prova testemunhal.
Quando a prova oral indica seguramente o emprego de arma na execução do
crime de roubo, efetivamente utilizada para ameaçar a vítima, servindo como
meio  de  intimidação,  dificultando  que  se  esboçasse  qualquer  reação.  é
imperativo  o  reconhecimento  da  majorante  do  art.  157,  §2º,  I,  do  CP.
Atendendo o princípio da proporcionalidade, a pena de multa deve ser fixada
em  patamar  equivalente  ao  da  sanção  privativa  de  liberdade,  pois  a
fundamentação para determinação de ambas é idêntica (sistema trifásico do
art. 68 do CP). O pedido de prisão domiciliar é matéria atinente à execução
penal,  sendo descabida qualquer manifestação nesse sentido pelo Juízo da
condenação.  (TJMG;  APCR  1.0079.14.068828-8/001;  Rel.  Des.  Cássio
Salomé; Julg. 12/11/2015; DJEMG 20/11/2015). (Grifei).

As testemunhas  que  depuseram em favor  dos  acusados  nada
esclareceram  acerca  dos  crimes  em  si,  limitando-se,  apenas,  a  tecer  declarações
positivas acerca das condutas pessoais dos increpados, conforme tinham conhecimento
prévio (fls. 285/288 e mídia de fls. 348-A).



Do  modo  posto,  considerando  que,  no  caso  em  apreço,  as
palavras das vítimas se encontram devidamente corroboradas ao colacionado aos autos,
revelando-se firmes e seguras desde a fase policial até as prestadas em juízo, entendo
que merecem ser recepcionadas com especial valor para a elucidação dos fatos, ainda
mais  porque  as  teses  absolutórias  levantadas  pelos  réus  se  encontram  isoladas,
revelando-se contraditórias relativamente ao conjunto probatório dos autos. 

Entendo,  pois,  que  o  Juízo  recorrido,  ao  concluir  pela
condenação dos increpados, agiu acertadamente, devendo, então, ser mantida a sentença
condenatória prolatada, em tal aspecto. 

–  Aplicação  do  princípio  da  consunção,  para  que  o  delito  de  sequestro  seja
absorvido pelo de roubo

Conforme se vê dos autos, as vítimas foram restringidas na sua
liberdade, ficando em poder dos assaltantes por horas, dentro de um veículo, até que
foram deixadas numa mata.

No presente caso, não há que se falar em absorção do crime de
sequestro  pelo  de  roubo,  vez  que,  apesar  de  serem  crimes  de  mesmo  gênero,  são
espécies delituosas distintas. Ademais, não havia nenhum nexo de dependência entre as
condutas praticadas, tendo em vista que os acusados poderiam apenas ter roubado o
carro  da  vítima,  sem que restringissem sua  liberdade.  Inclusive,  com relação a  sua
namorada, também vítima, Ramoniza da Silva Bezerra, ocorreu apenas o sequestro, vez
que dela, nada foi subtraído.

Como bem explanado pelo magistrado:

“(…) Para a perpetração do ilícito em questão, basta a ocorrência do dolo
genérico,  consistente  na  vontade  de  suprimir  a  liberdade  da  vítima,
independentemente  das  razões  que  a  determinam  (…)  Houve  evidente
coautoria nos crimes de roubo e sequestro,  em que ambos os acusados se
associaram aos dois assaltantes não identificados para praticar o roubo do
carro  da  primeira  vítima,  sequestrando-a juntamente com a  segunda,  com
divisão de tarefas(fls. 392V/393).

Nesse sentido:

“CRIMINAL.  RESP.  ROUBO  DUPLAMENTE  QUALIFICADO  POR
EMPREGO  DE  ARMA  DE  FOGO  E  CONCURSO  DE  PESSOAS.
SEQÜESTRO E CÁRCERE PRIVADO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO
DE  DOCUMENTO  FALSO.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
CONSUNÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  CONDUTAS  AUTÔNOMAS.
CONDENAÇÃO EM CONCURSO MATERIAL. RECURSO PROVIDO. O
princípio da consunção pressupõe a existência de um nexo de dependência
das  condutas  ilícitas,  para  que  se  verifique  a  possibilidade  de  absorção
daquela menos grave  pela  mais  danosa.  Evidenciado,  na hipótese,  que os
crimes de roubo qualificado, seqüestro e cárcere privado, falsidade ideológica
e uso de documento falso, se afiguram absolutamente autônomos, inexistindo
qualquer  relação  de  subordinação  entre  as  condutas,  resta  inviabilizada  a
aplicação do princípio da consunção, devendo o réu responder por todas as
condutas,  em concurso material.  Recurso provido, nos termos do voto do
Relator”(REsp  509.921/PA,  Rel.  Ministro  GILSON  DIPP,  QUINTA
TURMA, julgado em 23/03/2004, DJ 02/08/2004, p. 492)

“PROCESSUAL  PENAL.   HABEAS   CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE



RECURSO ESPECIAL. NÃO  CABIMENTO.  PEDIDO  DE  ABSORÇÃO
DOS  CRIMES  DE ROUBO PELO DE EXTORSÃO.    DELITOS    DE
ESPÉCIES    DISTINTAS.    REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
CONTINUIDADE  DELITIVA.  IMPOSSIBILIDADE.  CONCURSO
MATERIAL.  EXTORSÃO  QUALIFICADA.  PENAS  PREVISTAS PELO
LEGISLADOR.  PROPORCIONALIDADE.  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   -   "Tendo  a   autoridade  apontada como coatora
consignado que os delitos  de  roubo  teriam ocorrido em contexto distinto do
crime de extorsão  mediante  sequestro,  o que não autorizaria a aplicação do
princípio  da  consunção,  não  há  que  se falar em constrangimento ilegal  a
ser reparado por este Sodalício" (HC n. 268.946/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Jorge Mussi, DJe de 17/9/2013). III  -  Os crimes de roubo e extorsão, apesar
de  serem do mesmo gênero,  são  espécies   delituosas   diferentes,  não  se
configurando, portanto,   a  continuidade  delitiva,   mas  sim  o concurso
material (precedentes do STF e do STJ). IV  -  Não  há  que  se  falar  em
inconstitucionalidade do preceito secundário  do  art. 158, § 3º, do Código
Penal por suposta violação ao   princípio   da   proporcionalidade,  uma  vez
que   a   extorsão  qualificada  atenta  não  apenas  contra  o  patrimônio,  mas
também contra a  liberdade  individual,  razão  pela qual o legislador previu
pena  mais  severa.  Habeas  corpus  não  conhecido”(HC  343.976/SP,  Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe
19/09/2016)

Superado o exposto, passo à análise dos argumentos divergentes
de cada apelo. Vejamos:

DO RÉU FELIPE ALVES DE ALMEIDA:

 – Redução das penas-base aplicadas; reconhecimento das atenuantes da coação e
da  confissão  espontânea;  e  consequente  modificação  do  regime  inicial  de
cumprimento de pena para o semiaberto

Pugna o réu, em seu apelo, pela redução das penas-base que lhe
foram imputadas, ao argumento de que o juízo sentenciante valorou excessivamente e
de forma injustificável as circunstâncias judiciais analisadas. Alega, ainda omissão  na
segunda fase da dosimetria, pois o magistrado deixou de reconhecer as atenuantes do
art. 65, III, “c” e “d”, do CP. E com a redução da pena, pugna pela modificação do
regime inicial para o semiaberto.

 
Tais pelitos não merecem prosperar. Senão vejamos.

A dosimetria para o acusado Felipe Alves de Almeida foi feita
nos seguintes termos:

“(…) 
2.1. EM RELAÇÃO AO ROUBO CONTRA MARCOS RAMON ALVES
FREITAS
 –  CULPABILIDADE:  o  acusado  também  agiu  com  elevado  grau  de
reprovabilidade de conduta, pois tinha consciência do caráter ilícito de seu
ato, ao se associar ao primeiro e outros dois elementos para cometer o roubo
com premeditação, pois o veículo encomendado para ser roubado e entregue
a outrem já tinha sido escolhido;



 – ANTECEDENTES DO RÉU: o réu não tem antecedentes criminais;
 – CONDUTA SOCIAL: é considerada boa pelas testemunhas que arrolou;
 – MOTIVOS DO CRIME: o crime foi cometido com o intuito de atender a
uma encomenda de elemento desconhecido que queria um veículo com as
características do que foi roubado;
–  PERSONALIDADE  DO  AGENTE:  pela  análise  superficial  da
personalidade do réu demonstrada ao tempo do crime,  percebe-se que foi
ousado na prática criminosa, embora seja bastante jovem;
–  CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME:  as  circunstâncias  em que o  roubo
aconteceu, com utilização de arma de fogo e mediante sequestro das vítimas,
demonstram que o réu  estava  disposto a tudo para conseguir  consumar o
crime;
–  CONSEQUÊNCIAS DO CRIME:  foram relevantes,  pois  além de não
terem sido recuperados os bens subtraídos, houve o trauma das vítimas de
serem assaltadas, ficando algum tempo em poder dos assaltantes com uma
arma apontada para elas;
– COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: as vítimas não contribuíam para que o
crime se realizasse (…)”(fls.395/395v) - Destaquei.

Diante das circunstâncias acima delineadas, fixou a pena-base
em 6  (seis)  anos  e  6  (seis)  meses  de  reclusão,  atenuando-a  em  seis  meses  pela
circunstância atenuante da menoridade penal. Pela causa de aumento do concurso de
agentes, elevou a pena em 1/3 (um terço),  totalizando oito anos de reclusão, a qual
tornou definitiva na ausência de circunstâncias agravantes ou de causas de diminuição
de pena. 

Condenou o réu, ainda, a pena de multa no valor de 30 (trinta)
dias-multa, considerando as circunstâncias judiciais analisadas.

“(…) 2.2. EM  RELAÇÃO  AO  SEQUESTRO  DE  RAMONIZA  DA
SILVA BEZERRA
–  CULPABILIDADE:  o  acusado  agiu  com  considerável  grau  de
reprovabilidade  de  conduta,  pois  a  vítima  foi  ameaçada  com arma  e  foi
abandonada  em  lugar  ermo  após  passar  várias  horas  com  sua  liberdade
cerceada;
 – ANTECEDENTES DO RÉU: o réu não tem antecedentes criminais;
 – CONDUTA SOCIAL: é considerada boa pelas testemunhas que arrolou;
 – MOTIVOS DO CRIME: o crime foi cometido concomitantemente com o
roubo do veículo do namorado da vítima, sendo praticado para evitar que ela
pudesse comunicar o roubo à polícia;
–  PERSONALIDADE  DO  AGENTE:  pela  análise  superficial  da
personalidade do réu demonstrada ao tempo do crime,  percebe-se que foi
ousado na prática criminosa;
–  CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME:  as  circunstâncias  em que o  roubo
aconteceu, com utilização de arma de fogo, demonstram que o réu estava
disposto a tudo para conseguir consumar o crime;
– CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: foram relevantes, pois houve o trauma
da vítima de ser sequestrada, ficando algum tempo em poder dos assaltantes
com uma arma apontada para ela;
–  COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítimas não contribuiu para que o
crime se realizasse (…)”(fls. 395v) – destaquei.

Com relação ao sequestro da vítima Ramoniza,  fixou a pena-
base em  1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,  atenuou em 3 (três) meses pela
circunstância atenuante da idade inferior a 21 anos, tornando-a definitiva em 1 (um) ano
e 5 (cinco) meses de reclusão, na ausência de circunstâncias agravantes ou de causas de
aumento e de diminuição de pena.

Aplicou ainda,  o concurso formal entre os crimes de roubo e



sequestro,  aumentando  em 1/6  a  pena  maior,  no  caso,  de  roubo,  conforme a  regra
contida no art. 70,  caput, do CP, restando definitiva em 9 (nove) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão. O regime inicial de cumprimento de pena aplicado foi o fechado. 

Considerando  o  conjunto  das  circunstâncias  judiciais  acima
elucidado,  verifico  que  a  dosimetria  da  pena  determinada  pelo  magistrado não  foi
danosa  ao  réu,  tampouco  exacerbada  ou  desproporcional,  mas  justa  e  adequada  à
reprimenda das condutas por ele perpetradas contra as vítimas.

No que diz respeito as causas atenuantes citadas pelo réu, quais
sejam, coação e confissão espontânea,  entendo que não houve omissão por parte do
julgador, na verdade tais atenuantes não devem incidir no caso, uma vez que o mesmo
negou a participação no delito, alegando ter sido coagido, porém tal excludente não foi
recepcionada, diante das provas colacionadas.

Assim,  impostas  as  penas-bases  um pouco acima do mínimo
legalmente cominado, com observância do art.  59 do CP e não verificado equívoco
manifesto tanto na dosimetria quanto na aplicação do critério trifásico, não prospera o
pleito  pela  redução  das  penas  aplicadas.  E,  consequentemente,  não  há  como  se
modificar o regime inicial de cumprimento de pena adotado na sentença, pelo quantum
mantido.

Por fim, cabe ressaltar que o concurso de crimes aplicado pelo
juiz de 1º grau foi entre o de roubo (art. 157, do CP) e o de sequestro (art. 148, do CP) e
não entre  o de  roubo e o delito  de constrangimento ilegal  (art.  146,  do CP),  como
afirmado  pelo  réu  às  fls.477/478.  O  que  ocorreu  foi  um  simples  erro  material  na
sentença, por claro equívoco de digitação.

 Portanto, onde se lê: “(…) crime de sequestro previsto no art.
146 do Código Penal (...)”(fls. 389), leia-se:  “crime de sequestro previsto no art. 148
do Código Penal”.

DO RÉU CRISTIANY TEOTÔNIO LACERDA:

 –  Desclassificação do crime de roubo majorado consumado para a modalidade
tentada

Afirma o réu que não houve roubo consumado, mas apenas o
tentado, uma vez que em nenhum momento ficou na posse do veículo subtraído em
proveito próprio, já que as vítimas foram convidadas a sair do carro. 

Ora,  ao contrário do que foi  alegado pela  defesa,  o crime de
roubo majorado foi consumado sim, pois se exauriu todas as suas fases, inclusive a
subtração do veículo da primeira vítima, que até hoje não recuperou o bem roubado. 

O fato do automóvel subtraído não ter ficado na posse do réu e
sim com os comparsas não identificados, não implica que houve apenas tentativa, até
porque a subtração no crime de roubo pode ser  em proveito próprio ou de outrem,
consoante previsão do art. 157, do CP: “Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para
outrem,  mediante  grave  ameaça  ou violência  a  pessoa,  ou  depois  de  havê-la,  por
qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”(grifo nosso).



Nesse sentido:

“HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO MAJORADO. MOMENTO
CONSUMATIVO.  INVERSÃO  DA  POSSE  DO  BEM.
RECONHECIMENTO  DA  TENTATIVA.  NECESSIDADE  DE  EXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.  ILEGALIDADE  NÃO  DEMONSTRADA.
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
recomendável a concessão da ordem de ofício. II - A via do writ somente se
mostra  adequada  para  a  análise  da  dosimetria  caso  se  trate  de  flagrante
ilegalidade  e  não  seja  necessária  uma  análise  aprofundada  do  conjunto
probatório. Vale dizer, ‘o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido
de que, em sede de habeas corpus, não cabe qualquer análise mais acurada
sobre a dosimetria da reprimenda imposta nas instâncias inferiores, se não
evidenciada  flagrante  ilegalidade,  tendo  em vista  a  impropriedade  da  via
eleita’ (HC n. 39.030/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves, DJU de
11/4/2005). III - Em relação ao momento consumativo, no âmbito desta
Corte e do Supremo Tribunal Federal, prevalece o entendimento de que
os crimes de roubo e furto se consumam no instante em que o agente se
torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo
prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem. IV -
No presente caso, denota-se que o entendimento emanado pelo Tribunal
de origem se encontra em conformidade com a jurisprudência pacífica e,
inclusive, sumulada, deste Superior Tribunal de Justiça, pois, conforme
foi  consignado,  houve  a  inversão  da posse,  o  que é  suficiente  para a
consumação do crime de roubo, independentemente de ser ela mansa e
pacífica. V - Outrossim, para se reconhecer a existência de tentativa seria
necessário analisar  de forma profunda o deslinde dos fatos,  bem como as
provas amealhadas aos autos e os elementos utilizados pelo Tribunal a quo
para assim concluir, tarefa inviável em habeas corpus. Habeas Corpus não
conhecido”  (HC  337.772/SP,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA
TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 23/08/2017).

Ademais,  a  inversão  da  posse  da  res  furtiva, mediante  grave
ameaça, já é o suficiente para a consumação do crime do roubo, mesmo porque o réu
não permaneceu com o bem por incontestável divisão de tarefas, conforme se viu das
provas colhidas. 

Assim, não se pode cogitar, no caso em pauta, a desclassificação
do roubo consumado para a forma tentada, considerando o ato se aperfeiçoou com a
inversão da posse do veículo da vítima para os envolvidos.

– Redução das penas-base aplicadas

Pede  também  o  réu,  a  revisão  das  penas-base  aplicadas,
alegando que as circunstâncias judiciais favoráveis não foram consideradas na fixação.

Vejamos a dosimetria como analisada:

“1. ACUSADO CRISTIANY TEOTÔNIO LACERDA
1.1. EM RELAÇÃO AO ROUBO CONTRA MARCOS RAMON ALVES
FREITAS
 – CULPABILIDADE: o acusado agiu com elevado grau de reprovabilidade



de conduta, pois tinha consciência do caráter ilícito de seu ato, tendo saído da
cidade  de  Conceição  para  praticar  o  roubo  em  João  Pessoa,  com
premeditação,  pois o veículo encomendado para ser roubado e entregue a
outrem já tinha sido escolhido, inclusive o veículo subtraído era do filho de
pessoa que o acusado mantinha relações comerciais e de amizade, chegando a
dormir um na casa do outro ;
 – ANTECEDENTES DO RÉU: o réu não tem antecedentes criminais;
 – CONDUTA SOCIAL: é considerada boa pelas testemunhas que arrolou;
 – MOTIVOS DO CRIME: o crime foi cometido com o intuito de atender a
uma encomenda de elemento desconhecido que queria um veículo com as
características do que foi roubado;
–  PERSONALIDADE  DO  AGENTE:  pela  análise  superficial  da
personalidade do réu demonstrada ao tempo do crime,  percebe-se que foi
ousado na prática criminosa;
–  CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME:  as  circunstâncias  em que o  roubo
aconteceu, com utilização de arma de fogo e mediante sequestro das vítimas,
demonstram que o réu  estava  disposto a tudo para conseguir  consumar o
crime;
–  CONSEQUÊNCIAS DO CRIME:  foram relevantes,  pois  além de não
terem sido recuperados os bens subtraídos, houve o trauma das vítimas de
serem assaltadas, ficando algum tempo em poder dos assaltantes com uma
arma apontada para elas;
– COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: as vítimas não contribuíam para que o
crime se realizasse (…)”(fls. 394/394v) - Destaquei.

Diante das circunstâncias acima delineadas, fixou a pena-base
em 6  (seis)  anos  e  6  (seis)  meses  de  reclusão,  atenuando-a  em  seis  meses  pela
circunstância atenuante da confissão espontânea. Pela causa de aumento do concurso de
agentes, elevou a pena em 1/3 (um terço),  totalizando oito anos de reclusão, a qual
tornou definitiva na ausência de circunstâncias agravantes ou de causas de diminuição
de pena. 

Condenou o réu, ainda, a pena de multa no valor de 30 (trinta)
dias-multa, considerando as circunstâncias judiciais analisadas.

“(…)  1.2.  EM  RELAÇÃO  AO  SEQUESTRO  DE  RAMONIZA  DA
SILVA BEZERRA
–  CULPABILIDADE:  o  acusado  agiu  com  considerável  grau  de
reprovabilidade  de  conduta,  pois  a  vítima  foi  ameaçada  com arma  e  foi
abandonada  em  lugar  ermo  após  passar  várias  horas  com  sua  liberdade
cerceada;
 – ANTECEDENTES DO RÉU: o réu não tem antecedentes criminais;
 – CONDUTA SOCIAL: é considerada boa pelas testemunhas que arrolou;
 – MOTIVOS DO CRIME: o crime foi cometido concomitantemente com o
roubo do veículo do namorado da vítima, sendo praticado para evitar que ela
pudesse comunicar o roubo à polícia;
–  PERSONALIDADE  DO  AGENTE:  pela  análise  superficial  da
personalidade do réu demonstrada ao tempo do crime,  percebe-se que foi
ousado na prática criminosa;
–  CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME:  as  circunstâncias  em que o  roubo
aconteceu, com utilização de arma de fogo, demonstram que o réu estava
disposto a tudo para conseguir consumar o crime;
– CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: foram relevantes, pois houve o trauma
da vítima de ser sequestrada, ficando algum tempo em poder dos assaltantes
com uma arma apontada para ela;
–  COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítimas não contribuiu para que o
crime se realizasse (…)”(fls. 394v/395) – destaquei.

Com relação ao sequestro da vítima Ramoniza,  fixou a pena-
base em  1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão,  atenuou em 3 (três) meses pela



circunstância atenuante da confissão, tornando-a definitiva em 1 (um) ano e 5 (cinco)
meses de reclusão, na ausência de circunstâncias agravantes ou de causas de aumento e
de diminuição de pena.

Aplicou ainda,  o concurso formal entre os crimes de roubo e
sequestro,  aumentando  em 1/6  a  pena  maior,  no  caso,  de  roubo,  conforme a  regra
contida no art. 70, caput, do CP, restando definitiva em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses
de reclusão. O regime inicial de cumprimento de pena aplicado foi o fechado. 

De  fato,  o  quantum cominado  pelo  Magistrado  sentenciante
mostrou-se  adequado  e  consonante  com  as  circunstâncias  judiciais  negativas
consideradas por aquele, merecendo, pois, ser mantido.

Desse modo, ao contrário do alegado pela defesa, a sanção foi
imposta em desfavor do réu com observância ao preconizado no art. 59 do CP e não há
equívoco manifesto tanto na dosimetria quanto na aplicação do critério trifásico, por
isso, não prospera o pleito pela redução das penas aplicadas.

Com tais argumentos e em harmonia com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AOS APELOS, mantendo a decisão desafiada em todos os
seus termos.

Considerando a determinação contida na sentença, sem recurso
por parte  do Ministério  Público,  expeça-se a guia só após o trânsito em julgado da
decisão.

Expeçam-se mandados de prisão, após o decurso do prazo de
Embargos de declaração, sem manifestação.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Carlos Martins  Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,
dele  participando  também  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio
Murilo da Cunha Ramos, relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor e Marcos William
de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador).

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor joaci Juvino da Costa
Silva, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy
de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 20 de março de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


