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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL  Nº 0026492-39.2006.815.2002 – 3ª  Vara Criminal  da
Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Severina José da Silva
ADVOGADO: Adailton Raulino Vicente da Silva (OAB/PB 11.612)
APELADO: Ministério Público Estadual

USO  DE  DOCUMENTO  FALSO.  ATESTADO
MÉDICO.  UTILIZADO  POR  RÉ  VISANDO
ADIAMENTO  DE  AUDIÊNCIA.  DENÚNCIA  DO
MÉDICO.  LAUDO GRAFOTÉCNICO.  AUTORIA E
MATERIALIDADE  INCONTESTES.
CONDENAÇÃO.  APELAÇÃO.  NULIDADE  DE
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  FALTA  DE
APRECIAÇÃO ACERCA DE PLEITO SUSCITADO
NAS  ALEGAÇÕES  FINAIS.  INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
FALSIDADE  MATERIAL  DE  ATESTADO.
INEXISTÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DA
AUTORIA DA ADULTERAÇÃO. DESCABIMENTO.
REDUÇÃO  DA  DOSIMETRIA.  FIXAÇÃO
COERENTE  COM  O  FATO  DELITUOSO.
SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

Não  se  configura  cerceamento  do  direito  de  defesa
quando a parte alega haver omissão do magistrado, ao
proferir  seu  decisum,  ao  deixar  de  apreciar  todas  as
teses suscitadas nas alegações finais, sobretudo, quando
o  julgador  reconhece  o  tipo  penal  compatível  com a
prática  delitiva,  afastando  assim  uma  pretensa
desclassificação, da qual é descabida a espécie.

Segundo a doutrina, o delito previsto no §1º do art. 301
do CP pode ser praticado por qualquer pessoa. Porém,
imputa ao agente a conduta de falsificar, no todo ou em
parte, atestado ou certidão, bem como alterar o teor de
certidão ou atestado verdadeiro, a fim de habilitá-lo a
obter algo de interesse público, isenção de ônus ou de
serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem.
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Desse modo, se não há de que a denunciada é a autora
da falsificação do documento de que fez uso, descabe a
desclassificação do crime de  uso  de  documento  falso
para o tipo penal contido no §1º do art. 301 do CP, ante
a ausência de atribuição do agente da conduta.

É de se manter a dosimetria fixada na sentença atacada,
sobretudo,  quando coerente com os fatos aduzidos na
denúncia.

V I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Apelação
Criminal, acima identificados,

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, a unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, mantendo a
sentença em todos os seus termos,  em harmonia com o parecer da Procuradoria de
Justiça.

RELATÓRIO

O Ministério Público, com assento na Terceira Vara Criminal da
Comarca  da  Capital/PB,  ofereceu  denúncia  em  face  de  Severina  José  da  Silva,
conhecida como “Sílvia” ou “Galega” (utilizando-se também os nomes Severina José
da Silva Gomes ou Severina José Gouveia da Silva), como incurso nas penas dos arts.
298  e  304,  c/c  art.  69,  todos  do  Código  Penal,  por  fazer  uso  de  atestado  médico
falsificado, para requerer adiamento da audiência que se realizaria no dia 31/01/2006,
na referida vara.

Consta  na  denúncia  que  a  acusada  requereu,  através  de  seu
advogado o Dr.  Carlos Magno Barcia Araruna, o adiamento alegando problemas de
saúde, apresentando um atestado médico assinado pelo Dr. Adriano de Lima Quirino,
para  se  ausentar  de  suas  atividades  durante  o  período  de  cinco  dias,  a  partir  de
30/01/2006, em decorrência da doença prevista no CID D25 (fls. 48).

Ao tomar conhecimento do fato, através da Direção do Hospital
Santa Thereza, o referido médico comunicou ao juízo, através de petição (fls. 06/07),
que  “o atestado apresentado NÃO foi subscrito por sua pessoa, sendo a assinatura
aposta  sobre  seu  carimbo  grosseira  e  totalmente  divergente  de  sua  assinatura  e
rubrica”  (fl. 07). Informou, ainda, ser especialista “em cirurgia plástica e que o CID-
D25 indicado no documento apresentado não é de sua especialidade, sendo diverso
completamente dos atendimentos cirúrgicos ou clínicos efetuados por ele, e que a ora
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denunciada é completamente desconhecida de sua relação de pacientes atendidos” (fl.
03).

O patrono da acusada afirmou ter sido constituído para trabalhar
em dezessete processos tramitando na justiça contra ela e, que requereu o adiamento a
pedido da constituinte, recebendo o citado atestado das mãos da Senhora Ieda, sem ter
conhecimento da falsificação do documento.

A  denúncia  foi  recebida  em  23/02/2007,  conforme  carimbo
constante no rosto da peça exordial (fls. 02).

Termo de declaração prestada pelo médico perante a autoridade
policial (fls. 49).

Auto de colheita de material para exame gráfico (fls. 52/56).

Laudo Grafotécnico concluindo que  “os grafismos constantes no
“Atestado  Médico”  e  a  rubrica  não  partiram  da  ação  do  punho  escritor  do  Sr.
ADRIANO  DE  LIMA  QUIRINO”  e  que “A  impressão  de  carimbo  presente  no
“Atestado Médico” não foi produzida pelo carimbo padrão” (fls. 85/101).

Expedida  Carta  Precatória  ao  Estado  de  Pernambuco  para
cumprimento da citação da ré (fls. 115/127), esta não foi localizada, ensejando a citação
por edital (fls. 128/130 e 132/136).

Petição  do  advogado  constituído,  Dr.  Carlos  Magno  Barcia
Araruna, renunciando ao mandato, por ausência de pagamentos (fls. 138).

Publicação da citação por edital (fls. 139/141).

No  termo  de  audiência  de  fls.  142,  o  juízo  a  quo nomeou  a
defensoria pública para representar a denunciada e, ante a sua ausência apesar de citada
por edital, suspendeu o processo, bem como, o curso do prazo prescricional e, por fim,
decretou-lhe a prisão preventiva, em 12/08/2008.

Em  09/04/2012,  o  Dr.  Adailton  Raulino  Vicente  da  Silva
peticionou nos autos requerendo habilitação (fls. 144/145). Deferido (fls. 148).

Petição da defesa requerendo a revogação da prisão preventiva e
pedido de trancamento da ação penal (fls. 150/155).
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Às fls. 157, a douta magistrada deferiu o pedido de revogação da
prisão  preventiva,  determinando  o  recolhimento  dos  mandados,  com a  consequente
citação da ré. Nova carta precatória (fls. 161).

Defesa escrita pleiteando sua absolvição (fls. 164/170).

Nova citação por edital, em razão da ré não ter sido localizada no
endereço  informado,  conforme  certidão  de  fls.  07/verso.  Citação  por  edital  (fls.
193/194).

Após  parecer  ministerial  (fls.  198/200 –  volume I  e  fls.  201  –
volume  II),  a  douta  magistrada  decretou  a  prisão  preventiva  da  ré  (fls.  202/204  –
volume II).

Petição da defesa requerendo a revogação da prisão (fls. 207/222).

O  Ministério  Público  opinou  pelo  indeferimento  do  pleito  (fls.
224). Porém, a douta magistrada determinou a intimação da ré, através de seu patrono
legalmente constituído, para informar seu atual endereço (fls. 225). Despacho publicado
no DJE/PB (fls. 226). Por conseguinte, a escrivania certificou que o prazo decorreu sem
qualquer manifestação da parte ré (fls. 226/verso).

Mantido  parecer  de  fls.  224  (fls.  227/verso),  a  Ilustre  Juíza
revogou  a  prisão  preventiva  e,  chamou  o  feito  a  ordem  cancelando  a  suspensão
processual e o curso do prazo prescricional, por entender que a denunciada constituiu
advogado, designando audiência e, por fim, decretando sua revelia (fls. 228).

Petição da defesa juntando comprovante de residência da acusada
(fls. 229/230).

Carta Precatória para oitiva de testemunhas (fls. 231). Termo de
audiência (fls. 257/258).

Petição do Advogado Carlos Magno Barcia Araruna, testemunha
arrolada,  requerendo  dispensa  de  sua  oitiva  na  audiência  designada  pelo  juízo  (fls.
268/269).

Na oitiva de fls. 275, foram ouvidos o médico Adriano de Lima
Quirino e o advogado Carlos Magno Barcia Araruna (em mídia CD – fls. 274).

Declaração subscrita, de próprio punho, pela parte ré requerendo
seja dispensado seu interrogatório (fls. 276).
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Antecedentes criminais (fls. 278/279).

Alegações  finais  pelo  Ministério  Público  (fls.  281/283)  e  pela
acusada (fls. 286/303).

Concluída a instrução processual, o douto Juiz Dr. Rúsio Lima de
Melo proferiu sentença, julgando parcialmente procedente a denúncia e condenando a
senhora Severina José da Silva, pela prática descrita no art. 304 do CP, a cumprir 03
(três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa, em regime aberto, sendo a pena privativa
de  liberdade  substituída  por  duas  restritivas  de  direitos,  uma  na  modalidade  de
prestação  de  serviços  a  comunidade,  pelo  período  da  condenação,  e  prestação
pecuniária de três salários mínimos, a ser definido pelo Juízo das Execuções Penais da
Comarca de João Pessoa/PB.

Tempestivamente, a condenada recorreu a esta Superior Instância
(fls. 314), apresentando suas razões as fls. 317/325, arguindo preliminar de nulidade a
ser  reconhecida,  por  comprovado  cerceamento  do  direito  de  defesa,  quando  o  juiz
deixou de analisar o pedido de desclassificação do crime previsto no art. 304 para o art.
301, §1º do CP, requerido em sede de alegações finais. No mérito, pugna pela referida
desclassificação, baixando-se os autos ao Juizado Especial, sendo-lhe oportunizada a
faculdade prevista no art. 89 da Lei 9.099/1995. Ou, subsidiariamente, reduzir a pena
aplicada.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pede a improcedência do
apelo (fls. 326/327). 

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  encartado  as  fls.
335/341, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o que se tem a relatar.

V O T O

1. DA TEMPESTIVIDADE

A sentença foi registrada em cartório no dia 19/06/2017 (fls. 307),
o Ministério Público tomou ciência no mesmo dia, conforme carimbo com assinatura
aposta  as  fls.  307.  O  advogado  da  acusada  foi  intimado  através  de  nota  de  foro,
publicada no DJE/PB de 22/06/2017 (fls. 315) e o apelo foi interposto em 27/06/2017
(fls. 314). A ré não foi intimada por ser revel (certidão de fls. 314/verso).
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Diante disso, CONHEÇO do presente apelo por ser tempestivo e
adequado.

2. DO RECURSO

Inicialmente,  a  apelante  argui  uma  preliminar  de  nulidade,
alegando cerceamento de defesa, que consiste na falta de analisar quando da prolação
da sentença, de pedido formulado em sede de alegações finais.

2.1. PRELIMINAR DE NULIDADE

Nas razões apelatórias (fls. 317/325), a recorrente aponta nulidade
existente,  acerca da falta de análise,  por parte do magistrado, concernente a tese de
desclassificação do crime previsto no art. 304 para o art. 301, §1º, do Código Penal.

Aduz  que  a  violação  da  norma  prevista  no  art.  93,  X,  da
Constituição  Federal,  caracteriza  nítido  cerceamento  do  direito  de  defesa  da  parte,
ensejando a nulidade da sentença ora discutida.

No que  se  refere  a  nulidade  apontada,  não  merece  prosperar  a
arguição da defesa, pois a sentença analisou detidamente a situação fática dos autos, de
modo a reconhecer, tão somente, a consumação do crime previsto no art. 304 do CP, até
porque, na denúncia o Ministério Público imputou a prática dos arts. 298 e 304, ambos
do CP, enquanto que o juiz condenou, apenas pelo uso de documento falso.

Não  restou  provado nos  autos,  quem poderia  ter  falsificado  ou
alterado o atestado médico usado pela ré, conforme descreveu a denúncia, o que afasta
de um todo o reconhecimento de tal prática delitiva.

O magistrado  a quo reconheceu, tão somente, o crime de uso de
documento falso por parte da ora recorrente, sem se ater sobre quem o teria adulterado
ou falsificado.

A vítima não aponta a autoria da falsificação, apenas veio a juízo
demonstrar que não teria sido ela,  a autora e subscritora do citado atestado, porém,
repita-se, sem apontar a quem poderia atribuir tal autoria, não sendo este o objetivo da
presente ação, tampouco, demonstrado nos autos tal assertiva.

Desse  modo,  o  magistrado  atendo-se  as  provas  carreadas  ao
caderno processual, dispôs de seu livre convencimento motivado para, analisando os
fatos apurados, discernir acerca da capitulação devida ao caso em questão.
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Assim, havendo observância detalhada acerca dos fatos analisados
nos  presentes  autos,  não  vislumbro  a  nulidade  arguida,  tampouco  o  nítido
reconhecimento de crime descrito no art. 301, §1º do Código Penal.

E foi esse o posicionamento da douta Procuradoria de Justiça, em
seu parecer de fls. 335/341, ao mencionar que a “decisão não merece qualquer reparo,
haja vista ter cumprido todos os requisitos legais,  visto que o magistrado apreciou
todas as provas e as valorou, fundamentando as razões que o levaram a decisão quanto
à condenação da apelante pela prática do crime capitulado no art.  304 do Código
Penal” (fls. 336), ressaltando inexistir qualquer nulidade a ser reconhecida.

Diante disso, inexiste nulidade a ser reconhecida por este juízo,
razão pela qual a REJEITO.

2.2. DO MÉRITO

Pugna a recorrente pela rediscussão do pedido de desclassificação,
objetivando  a  baixa  dos  autos  ao  crivo  do  Juizado  Especial,  com  a  consequente
proposta prevista no art. 89 da Lei 9.099/1995. Subsidiariamente, requer a redução da
pena aplicada.

2.2.1. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

Essa  argumentação  já  foi  objeto  da  preliminar  suscitada,  no
entanto, vale fazer mais algumas considerações a respeito.

Examinados  autos,  percebe-se  que  a  discussão  limitou-se  a
declarar se houve ou não falsificação do atestado médico apresentado em juízo, sendo
provado,  através  de  Exame  Grafotécnico  realizado  mediante  colheita  de  material
fornecido  pelo  próprio  Dr.  Adriano  de  Lima  Quirino  (fls.  96/100),  cujo   resultado
concluiu que o atestado colacionado a fl. 92, não proveio do punho do médico Adriano,
bem como sua assinatura constante acima do carimbo aposto no citado documento (fls.
87/88).

Os fatos narrados só buscam afirmar se o atestado foi produzido
pelo Dr. Adriano de Lima Quirino ou não, sendo confirmado pelos peritos do Instituto
de Polícia Científica – Departamento de Criminalística do Estado da Paraíba, não ser de
autoria do citado médico.

Tanto que no termo de declaração prestada pelo profissional da
área de saúde, ao afirmar perante a autoridade policial, disse que o “atestado não fora
emitido pelo declarante, inclusive, o Código da Doença aposta no atestado diz respeito
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a LEIOMIOMA DE ÚTERO e o declarante não é especialista dessa área, pois só faz
cirurgias plásticas” (fls. 49).

Não  há  cogitação  nos  autos  acerca  de  quem  seria  o  autor  da
falsificação,  de  modo  a  afastar  a  possibilidade  de  rediscussão  sobre  a  pretensa
desclassificação requerida.

Nesse ponto, não vislumbro a necessidade de se desclassificar o
tipo penal fixado na sentença, eis que se encontra em total consonância com os fatos
apresentados na denúncia.

A propósito:

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  USO  DE  DOCUMENTO
FALSO  -  HISTÓRICO  ESCOLAR  -  RECURSO
DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS OU POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL -
IMPOSSIBILIDADE  -  DESCLASSIFICAÇÃO  DA
CONDUTA  PARA  FALSIDADE  MATERIAL  DE
ATESTADO  OU  CERTIDÃO  (CP,  ART.301,  §  1º)  OU
PARA O DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (CP,
ART.299)  -  DESCABIMENTO  -  CONDENAÇÃO
MANTIDA -  RECURSO  NÃO  PROVIDO.  1.  Havendo
elementos suficientes para se imputar a prática do crime de
uso de documento falso, cujo dolo restou evidenciado nos
autos,  mediante  a  constatação  de  que  o  histórico  escolar
apresentado  por  ele  ao  DETRAN  não  foi  emitido  pela
instituição de ensino ali  apontada. 2.  A ausência do laudo
pericial  não afasta o crime de uso de documento falso,  o
qual  se  consuma  por  meio  da  simples  utilização  de
documentos comprovadamente falsos. 3. Não há que se falar
desclassificação  para  o  delito  de  falsidade  material  de
atestado ou certidão (CP, art.301, §1º) se as provas dos autos
denotam o uso de documento falso pelo acusado (histórico
escolar),  o  qual  não  se  confunde  com  mera  declaração
atestando ou certificando que o apelante havia concluído o
ensino médio em determinada instituição de ensino, mas de
documento no qual se observa, inclusive, as notas que este
teria obtido em sua jornada escolar. 4. Afasta-se também a
pretensão de desclassificação da conduta  para  o delito  de
falsidade ideológica (CP, art.299), tendo em vista que não
foi a instituição legitimada a fazê-lo que emitiu o histórico
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escolar,  mas,  sim,  um  falsificador.  (TJMG  -   Apelação
Criminal 1.0024.14.298158-8/001, Relator(a): Des.(a) Kárin
Emmerich,  1ª  CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em
14/11/2017,  publicação  da  súmula  em  22/11/2017).
Destaquei.

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  USO  DE  DOCUMENTO
PUBLICO  FALSO  -  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
FALSIDADE  MATERIAL  DE  ATESTADO  OU
CERTIDÃO  -  ELEMENTAR  DO  TIPO  NÃO
CONFIGURADA  -  IMPOSSIBILIDADE.  A  conduta  do
apelante  de  utilizar  documento  falso  para  habitar-se  em
profissão que não possui caráter público se amolda à norma
do art. 304 c/c o art. 297 ambos do Código Penal, eis porque
não é  possível  a  desclassificação da  imputação.  (TJMG -
Apelação  Criminal  1.0024.14.107902-0/001,  Relator(a):
Des.(a)  Fortuna  Grion,  3ª  CÂMARA  CRIMINAL,
julgamento  em  24/10/2017,  publicação  da  súmula  em
01/11/2017).

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  USO  DE  DOCUMENTO
FALSO  -  AUSÊNCIA  DE  EXAME  PERICIAL  -
DESNECESSIDADE  -  AUTORIA E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
-  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  CRIME  DE
FALSIDADE  MATERIAL  DE  ATESTADO  OU
CERTIDÃO - DESCABIMENTO. 1 - A norma processual
penal não adota um sistema hierárquico de provas, ou seja,
não  há  exclusividade  de  uma  ou  outra  modalidade
probatória, sendo certo que consoante o disposto no artigo
167 do Código de Processo Penal, a perícia não será a única
forma de comprovação de eventual  ilícito,  admitindo-se  a
demonstração  por  outros  elementos.  2  -  Se  o  agente
denunciado não é o autor da falsificação do documento de
que  fez  uso,  não  há  que  se  falar  em desclassificação  do
crime de uso de documento falso para o delito de falsidade
material de atestado ou certidão, tipificado no §1º do artigo
301  do  Código  Penal,  sobretudo  quando  provado  que  o
propósito do agente com o uso do documento não envolvia
vantagens de natureza pública. (TJMG - Apelação Criminal
1.0024.12.275461-7/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves,
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7ª  CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em  10/11/2016,
publicação da súmula em 24/11/2016). Grifei.

CRIME  CONTRA  A  FÉ  PÚBLICA.  USO  DE
DOCUMENTO  FALSO.  ATESTADO  MÉDICO.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  IRRESIGNAÇÃO.
APLICAÇÃO  DA  ATENUANTE  DA  CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  PENA  BASE  APLICADA  NO
MÍNIMO  LEGAL.  SÚMULA  231  DO  STJ.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. 1.
Não  há  que  se  falar  em  redução  da  pena  quando  o
magistrado de primeiro grau faz uma análise clara e segura
das  circunstâncias  judiciais,  já  fixando-a  no  mínimo
legalmente  previsto.  2.  Apesar  do  reconhecimento  da
existência de atenuantes (confissão e menoridade),  não há
como reduzir a pena na segunda fase do cálculo, diante da
aplicação  da  Súmula  231  do  STJ.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00006835920138150011,  Câmara  Especializada  Criminal,
Relator  DES.  CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO, j.
em 14-07-2016).

Ressalta-se,  por  oportuno,  que  para  se  configurar  o  crime
capitulado no §1º do art. 301 do CP, é necessário o agente falsificar, no todo ou em
parte, atestado para “prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo
público,  isenção  de  ônus  ou  de  serviço  de  caráter  público,  ou  qualquer  outra
vantagem”.

Segundo Rogério Greco o crime previsto no §1º do art. 301 do CP,
se consuma  “no instante em que o documento falso é criado, independentemente da
sua efetiva utilização, ou seja, mesmo que o agente não o utilize para obter cargo
público, isenção ou ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem,
bastando, portanto, que tenha essa potencialidade lesiva” (Código Penal Comentado.
5ª Edição. Niterói/RJ: Editora Impetus, 2011, p. 850).

Na  mesma  linha  de  raciocínio,  preleciona  Guilherme  de  Souza
Nucci  que:  “Qualquer  outra  vantagem:  por  interpretação  analógica,  o  tipo  penal
fornece exemplos  – cargo público,  isenção de ônus,  isenção de  serviço de  caráter
público  –  para  depois  generalizar,  através  do  processo  de  semelhança.  Portanto,
quando,  em  virtude  do  atestado  ou  da  certidão  falsa,  a  pessoa  obtiver  qualquer
vantagem relativa ao setor público, configura-se o crime” (Código Penal Comentado.
11ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1122).
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Necessário se faz esclarecer acerca da autoria da falsificação, pois
o que restou provado no caderno processual, foi tão somente, a hipótese do atestado não
ter sido elaborado nem assinado pelo então Adriano de Lima Quirino, sem que para
tanto fosse atribuído tal autoria a outrem.

Como  esse  não  foi  o  objeto  discutido  nos  autos,  verifica-se,
apenas, que a ré, ao apresentar o atestado para promover adiamento de audiência da
qual havia sido intimada a comparecer, o fez na ciência de portar documento falso, o
que afasta a hipótese do artigo 301, §1º, do CP, sobretudo, porque assim assumiria a
falsificação do atestado.

Com efeito, a conduta executada pela acusada não se coaduna com
as descritas no tipo penal de falsidade material  de atestado,  com o fim de obter as
situações descritas no tipo penal supramencionado, reiterando-se que apenas apresentou
o documento falso para ver adiada uma audiência.

Portanto, descabe a desclassificação pretendida.

2.2.2. DA REDUÇÃO DA DOSIMETRIA

Quanto  as  penas  e  ao  regime  prisional  impostos  na  sentença,
também não vislumbro a necessidade de qualquer reparo, pois foram fixados tomando
por base a norma contida nos arts. 33, 59 e 68 do CP, suficientes para a reprovação do
ilícito perpetrado, tanto que foi arbitrada bem próximo ao mínimo legal.

Ressalta-se que a fixação da pena é questão que se insere na órbita
de convencimento do magistrado, no exercício de seu poder discricionário de decidir,
sobretudo, quanto a fixação da pena que julgar suficiente na hipótese concreta, para a
reprovação do delito praticado, observando-se os vetores insculpidos nos arts. 59 e 68
do CP e os limites estabelecidos pela norma penal.

Analisando  detidamente  a  dosimetria  da  pena  base  disposta  na
sentença atacada, verifica-se a inexistência de censura, pois a pena atende plenamente
aos comandos descritos na norma penal, dimensionando uma punição justa e coerente
com o crime praticado.

Da  mesma  forma,  todas  as  circunstâncias  foram  corretamente
examinadas  aplicando  a  pena  base  um pouco  acima  do  mínimo  legal,  de  algumas
negativadas,  sem  a  incidência  de  agravantes  e  atenuantes,  nem  de  majorantes  e
minorantes, tornando-a em definitivo em 03 (três) anos de reclusão.
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Com efeito, a sentença condenatória não merece censura, no que
tange à condenação, devendo, portanto, ser mantida em sua integralidade.

Ante  todo  o  exposto,  e  em harmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria  de Justiça,  REJEITO a preliminar  de nulidade e,  no mérito,  NEGO
PROVIMENTO ao apelo, mantendo os termos da sentença.

É o meu voto.

Presidiu  a  Sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal e Relator.
Participaram  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Tércio
Chaves de Moura (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, para substituir o
Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos), como Revisor, e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente aos trabalhos o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em 03
de abril de 2018.

João Pessoa, 04 de abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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