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GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

APELAÇÃO  CRIMINAL Nº  0023447-75.2016.815.2002  –  4ª  Vara  Criminal  da
Capital
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Severino de Oliveira Silva
ADVOGADO(A):  Nayane  Pereira  dos  Santos  Ramalho  e  Rougger   Xavier  Guerra
Júnior 
APELADO: a Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  NA  FORMA
TENTADA.  (ART.  213,  C/C  ART.4,  II,  DO  CP).
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
INEXISTÊNCIA  DE  PROVAS  PARA  LASTREAR  O
DECRETO  CONDENATÓRIO.  NÃO  ACATAMENTO.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DO  DELITO
COMPROVADAS.  DECLARAÇÕES  DA  VÍTIMA
COERENTES  E  HARMONIOSAS.  CONJUNTO
PROBATÓRIO  BASTANTE  A  RESPALDAR  A
CONDENAÇÃO DO RÉU. DESPROVIMENTO.

-  Restando  provadas  a  autoria  e  a  materialidade  delitivas  do
crime previsto no art. 213, c/c o art. 14, II do CP, em sua forma
tentada, inviável o acolhimento do pleito absolutório fundado na
tese de ausência de prova.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

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

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal interposta  por  Severino  de
Oliveira Silva, vulgo “Nino Camarão” em face da sentença das fls. 136/139v, proferida
pela magistrada Dra. Higyna Josita Simões de Almeida, Juíza de Direito em substituição
da 4ª vara Criminal da Capital, que julgou procedente a ação penal, tendo reconhecido
a prática do crime previsto no art. 213, c/c art. 14, II, todos do CP (estupro tentado),
tendo condenado o réu a uma pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida
em regime aberto.

Narra a denúncia ofertada:



“(…) no dia 22 de janeiro de 2016, por vota das 22hs40min, no Bairro
das Indústrias, o denunciado constrangeu, mediante violência e grave
ameaça, a vítima Francileide Patrícia da Silva de Assis, a permitir a
prática de ato libidinoso. Extrai-se das peças inquisitórias que a vítima
retornava de seu trabalho e, ao descer do ônibus 104, foi abordada
pelo denunciado que estava em uma moto vermelha.
O  acusado  disse  para  vítima  se  virar  de  costas,  ocasião  em  que
colocou as  mãos dentro das  roupas íntimas dela,  pegando em suas
nádegas,  dizendo em seguida:  “suba  na  minha  moto,  eu  matei  um
agora, para atirar nos seus pés é ligeirinho demais”. Nesse momento, a
ofendida virou e visualizou todo rosto do réu, que ainda dizia “ deixe
de  pantim e  suba  logo na  moto”.  Porém a  vítima  observou que  o
denunciado não  trazia  arma consigo  e  correu  na  direção  contrária,
gritando por  socorro (…) O vizinho da vítima,  o  Sr.  André Felipe
Bezerra  de  Carvalho,  visualizou  todo  o  fato  ora  narrado  e  tentou
anotar  a  placa  da  moto,  porém,  a  mesma  estava  virada.  A  Sra
Francineide procurou a Delegacia para os devidos procedimentos e,
através do auto de reconhecimento de fl.  07, reconheceu,  de forma
categórica, o acusado como autor do crime (...)”

Diante desse fato, o réu foi incurso na pena dos art. 213, c/c
art. 14, II, todos do CP (estupro tentado).

Recebida  a  denúncia  em  08  de  março  de  2016  (fl.  26),  e
devidamente notificado, o réu apresentou defesa prévia (fls. 28/37).

Inconformado, o réu interpôs apelação criminal (fls. 141). Em
suas razões (fls. 145/167),  alega  preliminarmente,  a  nulidade  do  procedimento  de
reconhecimento do acusado. No mérito,  o recorrente nega a autoria,  alegando que o
reconhecimento  feito  pela  vítima  na  fase  inquisitória  seria  nulo  por  omissão  de
formalidade,  uma vez que o réu foi  colocado junto  a  outras  duas  pessoas  de cor  e
características diversas da sua. Sustenta que o conjunto probatório não é suficiente para
justificar a condenação do acusado; deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.
Por fim, pugna pela absolvição.

O  Ministério  Público  pugnou pela manutenção do decisum
recorrido (fls. 195/201).

A Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Procurador
José Roseno Neto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 206/211).

É o relatório.
VOTO.

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos para a sua
admissão.

O tipo penal, no qual o réu está incurso, preceitua:

Art.  213.  Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça,  a  ter

conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato
libidinoso: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2


Pena  -  reclusão,  de  6  (seis)  a  10  (dez)  anos. (Redação  dada  pela  Lei  nº
12.015, de 2009)

   art. 14. Diz o crime:

[...]
Tentativa

II – tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias
alheias `vontade do agente.

A materialidade restou demonstrada Termo de Reconhecimento
(fl. 98), além das declarações da vítima. 

O  réu  nega  a  autoria,  alegando  inicialmente,  que  o
reconhecimento  feito  pela  vítima  na  fase  inquisitória  seria  nulo  por  omissão  de
formalidade,  uma vez que o réu foi  colocado junto  a  outras  duas  pessoas  de cor  e
características diversas da sua.

Em que pesem os  argumentos  trazidos  pela  defesa,  estes não
merecem prosperar, uma vez que restou demonstrada a autoria do crime, tanto na fase
inquisitória quanto na instrução processual.

Como bem mencionado na sentença recorrida, o reconhecimento
extrajudicial feito pela vítima obedeceu os critérios legais, foi realizado em sala própria,
com pluralidade de suspeitos, tendo a vítima, perante a autoridade policial, reconhecido
a pessoa do réu como sendo o autor do crime (fl. 13). De igual forma, operou-se em
juízo.

Ademais,  quanto  à  matéria,  atente-se  que  o  auto  de
Reconhecimento elaborado na fase inquisitorial é um procedimento informativo, sendo
que  a  inobservância  de  alguma  formalidade  é  insuficiente  para  acarretar  qualquer
nulidade processual  ou macular as provas obtidas sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa; até mesmo porque provas obtidas até o sumário da culpa não possuem o
caráter da definitividade.

Vale salienta que a vítima reconheceu o acusado através de Auto
Reconhecimento (fl. 13) e também em juízo, por meio de Termo de Reconhecimento (fl.
98),  inexistindo  qualquer  irregularidade  no  procedimento,  até  porque,  consoante
jurisprudência sedimentada nesta Corte, o estabelecido no art.  226, do CPP constitui
mera  orientação,  cautela  a  ser  tomada,  que  não  contamina  o  restante  do  conjunto
probatório. 

Nesse sentido, menciona-se:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO.  SENTENÇA.
CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. APELO. PRELIMINAR.
NULIDADE.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  INOBSERVÂNCIA.
RECONHECIMENTO  FORMAL.  AUSÊNCIA  DE  INDICAÇÃO  DE
PREJUÍZO.  REJEIÇÃO.  DIREITO  DE  RECORRER  EM  LIBERDADE.
RÉU  PRESO.  CONFIRMAÇÃO  DO  DECRETO  CONDENATÓRIO.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL.  APELO  DESPROVIDO.  Não  há  que  se  reformar  a
sentença quando a decisão encontra-se amplamente fundamentada, lastreada
no conteúdo probatório, e a pena foi dosada de modo correto, observando-se
o critério trifásico estipulado no artigo 68 do Diploma Penal e respeitando o
artigo 93, IX da Constituição Federal, sendo perfeitamente justa e suficiente,

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2


ante  a  gravidade  do  ocorrido  e  as  circunstâncias  judiciais  consideradas”
(TJPB;  APL 0012882-45.2015.815.0011;  Câmara  Especializada  Criminal;
Rel. Des. João Benedito da Silva; DJPB 21/03/2017).

No mesmo sentido,  está  firmada a  jurisprudência  do  colendo
Superior Tribunal de Justiça: 

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO  PRÓPRIO.  VISTA  AO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  APÓS
DEFESA  PRELIMINAR.  PREJUÍZO.  INEXISTÊNCIA.
RECONHECIMENTO  PESSOAL.  FORMALIDADES.  ART.  226  DO
CPP.  NÃO  OBSERVÂNCIA.  NULIDADES.  NÃO  OCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO  OU  CONDENAÇÃO  COMO  PARTÍCIPE.  DILAÇÃO
PROBATÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE.  ARMA  DE  FOGO  NÃO
APREENDIDA.  PERÍCIA.  POTENCIAL  LESIVO.
PRESCINDIBILIDADE.  TERCEIRA  FASE  DA  DOSIMETRIA.
MAJORAÇÃO  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.  CRITÉRIO
QUANTITATIVO.  REGIME  INICIAL.  REINCIDÊNCIA.  GRAVIDADE
CONCRETA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Para se atribuir a
sanção  de  ineficácia  pela  inobservância  do  ato  processual,  deve  haver  a
demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte, não sendo
suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade,  mormente
quando se alcança a finalidade a que se destina o ato, consoante o disposto no
art.  563  do  Código  de  Processo  Penal.  2.  Em que pese  a  Magistrada  de
primeiro  grau  haja  concedido  nova vista  ao  Ministério  Público  -  ato  não
previsto no ordenamento processual  penal -, após a defesa preliminar, não
constato  a  ocorrência  de  qualquer  nulidade,  pois  o  Parquet,  na  nova
manifestação,  tão  somente  opinou  pela  ratificação  do  recebimento  da
denúncia, além de concordar com o pedido de instauração de incidente de
dependência  toxicológica,  apresentando  os  respectivos  quesitos.  A
denominada réplica não trouxe fatos novos nem nenhum outro elemento que
exigisse  a  defesa  específica  do  acusado,  cingindo-se  a  afirmar  que  "os
argumentos expostos na defesa escrita dizem respeito com matéria de prova,
cuja  análise  deve  ser  reservada  ao  momento  processual  oportuno,  sendo
necessária cognição exauriente". 3. A jurisprudência desta Corte Superior
entende  que  a  inobservância  das  formalidades  legais  para  o
reconhecimento  pessoal  do  acusado  não  enseja  nulidade,  por  não  se
tratar  de  exigência,  mas  apenas  recomendação,  sendo  válido  o  ato
quando  realizado  de  forma  diversa  da  prevista  em  lei,  notadamente
quando  amparado  em  outros  elementos  de  prova(...)”(HC  278.542/SP,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
04/08/2015, DJe 18/08/2015)- grifo nosso.

Nesse  norte,  escudado pelos argumentos supramencionados
rejeito a preliminar sustentada. 

No mérito, busca a defesa reverter a condenação do apelante,
sob a alegação da ausência de elementos capazes de imputar ao réu a autoria da conduta
apontada na sentença, pugnando assim, pela absolvição.

Conforme é cediço, nos crimes sexuais, geralmente, praticados
na clandestinidade, a palavra da vítima possui relevante valor probatório. 

Importante  destacar,  ainda,  que  as  declarações  prestadas  pela
vítima  sobre  como  se  deram  os  fatos  foram  seguras,  mantendo-se  coerente  na
inquisitória como em juízo, confirmada pelos demais testemunhos e conjunto probatório
colacionado aos autos 



A vítima,  em  suas  declarações,  na  esfera  policial,  fls.08/09,
aduz: 

“(...)  no  último  dia  22/01/2016,  por  volta  das  22h40min  estava
voltando  do  trabalho  e  desceu  do  ônibus  104  para  a  cidade
verde/bairro da indústria; QUE, atravessou a rua, andou 200 metros e
neste  momento  percebeu  que  uma  moto  estava  logo  atrás  da
declarante; QUE em dado momento o investigado a encurralou; QUE,
o indivíduo estava com capacete numa moto vermelha; QUE, não sabe
informar a placa da moto; QUE o indivíduo mandou que a declarante
virasse de costas; QUE, o indivíduo colocou a mão por dentro de sua
calça  e  dentro  da  sua  calcinha  e  passou  a  alisar  as  nádegas  da
declarante; QUE o investigado disse o seguinte “eu matei uma agora,
para eu atirar nos seus pés é ligeirinho demais”; QUE, a declarante
percebeu que um vizinho do outro lado da rua observava a cena; QUE,
o  indivíduo mandou que subisse  na moto;  QUE,  neste  momento  a
declarante  virou-se  e  ficou  face  a  face  com o  investigado;  QUE ,
tratava-se de um indivíduo jovem, de aparentemente 30 ou 40 anos, de
pele morena, olhos pequenos pretos; QUE, não consegue lembar-se da
boca ou do nariz do investigado; QUE, o indivíduo insistiu que ela
subisse na moto e passou dizer o seguinte: “deixe de ‘patim’ e suba na
moto”;  QUE, a declarante observou então a cintura do indivíduo e
como não percebeu volume que pudesse tratar-se de arma de fogo,
correu na direção contrária e aos gritos passou a pedir socorro; (...)”

Em juízo, a vítima reiterou os depoimentos prestados perante a
autoridade policial, conforme se infere da leitura da sentença (fls. 136/139v), em trechos
que a seguir transcrevo:

“  (…) ofendida ao prestar declarações em juízo, foi muito segura e
firme no sentido de apontar o denunciado como o autor da tentativa de
estupro do qual foi vítima, inclusive pormenorizou detalhes como o
fato de ter olhos pequenos, ser moreno e parecer deficiente de uma
perna.  Em  oitiva,  a  ofendida  demonstrou  está  ciente  de  sua
responsabilidade no ato de reconhecer o denunciado como criminoso
que tentou estuprá-la, mesmo assim não titubeou, afirmando que ele
também foi reconhecido por duas outras vítimas, cujo processo tramita
em  outro  juízo  (6ª  Vara  Criminal).  Naquele  feito,  figuraram duas
vítimas,  uma de estupro consumado e  outra,  de  estupro tentado.  A
ofendida também disse que o toque do aparelho celular do réu também
foi reconhecido pelas vítimas.
O  depoimento  acima  foi  corroborado  pelo  Senhor  André  Felipe
Bezerra  de  Carvalho,  testemunha  presencial,  que  visualizou toda  a
ação  do  réu,  vendo quando este  apalpava  as  nádegas  da  ofendida,
achando inicialmente, que ele procurava celular ou dinheiro. Portanto,
as declarações da vítima não estão isoladas no contexto probatório ”

Em consonância com palavra da ofendida e com que foi descrito
na denúncia, são as declarações da testemunha o Sr. André Felipe Bezerra de Carvalho,
prestado perante a autoridade policial e reiterada em juízo.

O  acusado  quando  interrogado  em ambas  as  esferas,  nega  a
prática delituosa.

Não  obstante  o  denunciado  ter  negado  a  prática  da  conduta
delituosa, afirmando que no horário do fato, estava pegando a sua esposa no trabalho,
em nenhum momento conseguiu provar o alegado. 



Resta claro que não há dúvidas quanto a autoria do crime tal
como pretende contestar a defesa. 

A defesa tenta fragilizar as declarações da vítima, entretanto, nos
crimes de estupro, onde na maioria das vezes não há testemunha presencial justamente
pelo caráter de clandestinidade do delito, a palavra da vítima, quando em consonância
com as demais provas dos autos que formam o arcabouço probatório, ressoa suficiente
para a condenação. 

Com  efeito,  constata-se  que  a  palavra  da  vítima  ainda  se
harmoniza com todo o conjunto probatório produzido, não sendo correto, no caso em
tela, afirmar que a sentença açoitada lastrou-se apenas nas informações prestadas por
Francileide Patrícia da Silva, uma vez que o Juiz primevo fez o cotejo das declarações
da ofendida com o acervo probatório.

Nesse sentido, destaco a posição da jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO. ESTUPRO DE INCAPAZ. ALEGAÇÃO DE NULIDADES.
MATÉRIAS  NÃO  APRECIADAS  PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM.
RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ABSOLVIÇÃO. CARÊNCIA DE  PROVAS.  IMPROPRIEDADE DA VIA
ELEITA.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.  ESPECIAL  RELEVÂNCIA  NOS
DELITOS  CONTRA  LIBERDADE  SEXUAL.CONTINUIDADE
DELITIVA.  AFASTAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.  ADEQUADA APLICAÇÃO  DA  CAUSA DE
AUMENTO PREVISTA NO ART. 226,  II,  DO CÓDIGO PENAL.  WRIT
NÃO CONHECIDO.
(...)
4.  A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra
liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra
da vítima tem valor probante diferenciado. Precedentes.
5.  Continuidade  delitiva,  adequadamente  fundamentada  pelo  Juiz
sentenciante  e  mantida pelo Tribunal  a  quo.  Afastamento  que  demandaria
revolvimento  de  matéria  fático-probatória,  inviável  em  sede  de  habeas
corpus.
6. Inexiste ilegalidade a ser sanada na aplicação da causa aumento da pena
prevista no art. 226, inciso  II,  do CP ao paciente, companheiro da tia da
vítima.
7. Habeas corpus não conhecido.
(HC  234.135/RO,  Rel.  Ministro  RIBEIRO DANTAS,  QUINTA TURMA,
julgado em 09/08/2016, DJe 23/08/2016)

RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. VÍTIMA ADOLESCENTE. ART. 213,
§  1º,  DO  CÓDIGO  PENAL.  ART.  619  DO  CPP.  OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.  ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  PALAVRA  DA
VÍTIMA  EM  HARMONIA  COM  DEMAIS  PROVAS  DOS  AUTOS.
SÚMULA  N.  7  DO  STJ.  DOSIMETRIA.  PENA-BASE.  CONDUTA
SOCIAL.  AUSÊNCIA  DE  CONDENAÇÕES  ANTERIORES  COM
TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA N.  444 DO  STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.  PRECEDENTE  EM  HABEAS  CORPUS.
VEDAÇÃO.  SÚMULA  N.  83  DO  STJ.  RECURSO  ESPECIAL
PARCIALMENTE  CONHECIDO  E,  NESTA  EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO.
1.  Não  há  violação  do art. 619 do CPP quando o acórdão recorrido analisou
todas  as  questões  controvertidas  postas pela defesa no recurso de apelação.
2.  Nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da
vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com
as demais provas que instruem o feito.



3.  O Tribunal a quo confirmou a condenação imposta na sentença, em
acórdão no qual frisou que o conjunto probatório - formado não apenas
pelo depoimento firme e coerente da vítima, conforme alegado nas razões
recursais, mas, também, pelos relatos das demais testemunhas ouvidas
em juízo (marido da vítima e conselheiro tutelar à  época dos fatos) - é
robusto e conclusivo em demonstrar a autoria do recorrente no crime de
estupro.
(…)
8.   Recurso   especial   parcialmente   conhecido   e,   nesta   extensão,
parcialmente provido, tão somente para readequar a pena.
(REsp  1544856/PR,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI CRUZ,  SEXTA
TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 06/06/2016)

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE RECURSO. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA.  ESTUPRO.   ATOS   LIBIDINOSOS  DIVERSOS  DA
CONJUNÇÃO  CARNAL.  SEXO  ORAL.  EXAME  PERICIAL.
DESNECESSIDADE.  CRIME  QUE  NÃO  DEIXA VESTÍGIOS.
PALAVRAS  DAS  VÍTIMAS.  VALIDADE.  HABEAS  CORPUS  NÃO
CONHECIDO.
1.  O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção
deste   Superior   Tribunal   de   Justiça,   diante  da  utilização  crescente   e
sucessiva  do  habeas  corpus,  passaram  a  restringir  a  sua  admissibilidade
quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via  recursal  própria,
sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de
flagrante ilegalidade.
2.   Nos  termos  do  artigo  158  do  Código  de  Processo  Penal,  "quando  a
infração deixar   vestígios,  será indispensável o exame de corpo de delito,
direto ou indireto, não  podendo supri-lo a confissão do acusado".
3. Consistindo o ato sexual na prática de sexo oral nas ofendidas e no
mesmo contexto  em relação ao paciente, e, constatado não ter a prática
deixado  vestígios  materiais,  desnecessária  a  determinação  de  exame
pericial,  diante de sua  irrelevância para verificação da materialidade
delitiva.
4. "A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de
natureza  sexual,  por  frequentemente não deixarem vestígios, a palavra
da vítima tem valor probante diferenciado" (REsp. 1.571.008/PE,   Rel.
Min.   RIBEIRO   DANTAS,  QUINTA  TURMA,  Dje 23/2/2016).
5. Habeas Corpus não conhecido.
(HC  301.380/SP,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 21/06/2016)

Assim,  a  aplicação  do  princípio  do  in  dubio  pro  reo não  se
coaduna com a querela sub judice.

O crime foi praticado na forma tentada, tendo em vista que o
agente não conseguiu o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, ante
a fuga da vítima ao perceber que o acusado não estava armado,  frustrando assim a
empreitada criminosa.

Inviável, portanto, o acolhimento das razões apelatórias para a
absolvição do réu/apelante,  uma vez que   restaram comprovadas ante todo  conjunto
probatório  produzido  nos  autos,  durante  a  instrução  criminal, levando  à  conclusão
acerca da autoria e materialidade do crime imputado ao réu.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego
provimento ao recurso. 

Oficie-se.



É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
João Benedito da Silva, decano no exercício da Presidência da Câmara Criminal,  dele
participando também os excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da
Cunha Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio (com jurisdição limitada), revisor, e
Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de
Desembargador,  vogal).  Ausente  justificadamente  o  Desembargador  Carlos  Martins
Beltrão. 

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 03 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


