
1

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002928-71.2013.815.0131 – 2ª  Vara da
Comarca de Cajazeiras

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE        : Maria Samara dos Santos
ADVOGADO : Rogério Bezerra Rodrigues

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS. Artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.
Absolvição requerida pela apelante.
Impossibilidade. Materialidade  e  autoria  delitivas
consubstanciadas. Incidência da minorante do §4º
do  art.  33  da  Lei  de  Drogas.  Inviabilidade.
Dedicação às atividades criminosas demonstradas.
Prestação pecuniária. Redução do quantum.
Possibilidade. Sanção que deve ser proporcional a
pena privativa de liberdade.  Provimento parcial
do apelo.

- A consumação do crime de tráfico se dá quando o
agente comete ao menos uma das dezoito práticas
elencadas no art. 33, caput, da Lei de Drogas, não
sendo necessário que seja flagrado efetivamente
vendendo os entorpecentes.

 Não há que se falar em insuficiência
probatória, pois temos que a autoria e a
materialidade são incontestes pela prova oral
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colhida no processo. Apesar da acusada negar a
sua participação na ação delituosa narrada na
denúncia, suas palavras não encontram nenhum
respaldo nos autos.

- Se vislumbrado que a ré dedica-se à  atividade
criminosa, ante a quantidade de entorpecentes
apreendidos e a continuidade da conduta criminosa
realizada pelo marido, impossível a incidência do
artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

 A fixação do valor  da prestação  pecuniária
deve  guardar  proporcionalidade  direta  com  o
quantum da pena privativa de liberdade e também
com a situação econômica do condenado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO, no sentido de reduzir a pena pecuniária
para  500  (quinhentos) dias-multa,  em harmonia parcial  com o
parecer ministerial. 

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Maria
Samara  dos  Santos, desafiando sentença de fls. 85/91, que julgou
procedente a denúncia, para condená-la como incursa nas sanções do
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06,  à pena definitiva de 05 (cinco) anos
de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além da pena de
multa no valor de 700  (setecentos) dias-multa –  à razão de 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A exordial aduz, em suma, que no dia 14 de outubro de
2013,  na rua Vicente Leite, s/n, no bairro São Francisco, da cidade de
Cajazeiras/PB,  a  acusada  armazenava droga em sua residência  com o
intuito de comercializá-la.
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Exsurge-se, ainda, que após notícia do fato criminoso,
os policiais militares empreenderam diligências e localizaram na casa da ré
os seguintes objetos: 01 (um) tablete de aproximadamente 100 (cem)
gramas  de  substância  aparentando  ser  maconha,  39  (trinta  e  nove)
balinhas  de  substância  semelhante  a  maconha,  01  (uma)  balança  de
precisão, 01 (um) relógio de pulso, 01 (um) celular Samsung de cor preta,
01 (um) celular Samsung Duos de cor prata, 01 (um) celular de Móbile de
cor marrom e vermelha, vários sacos de dindim, 01 (um) facão, 01 (uma)
roçadeira e a quantia de R$ 16,00 (dezesseis) reais. Ressaltando, que os
objetos apreendidos estavam escondidos em um buraco no chão da
residência da ré.

Recebimento da denúncia no dia 27 de novembro de
2013 (fl. 48).

A defesa, irresignada com a sentença condenatória,
interpôs  recurso de apelação (fl. 95). Em suas razões (fls. 99/104), o
apelante aduz que as provas colhidas nos autos são insuficientes a ensejar
sua condenação, suplicando  a aplicação do in  dubio pro reo,  com a
consequente absolvição. Requer, alternativamente, a incidência da causa
especial de diminuição da pena constante no artigo 33, § 4º, da Lei
11.343/06 e a redução da pena de multa, alegando hipossuficiência
econômica.

Por sua vez, o representante do Parquet primevo
apresentou suas contrarrazões repelindo os argumentos defensivos,
pedindo, ao final, pela manutenção da sentença recorrida (fls. 105/108)

Nesta instância revisora, a Procuradoria de Justiça, em
parecer da lavra do insigne Dr. José Roseno Neto – Procurador de Justiça,
manifestou-se pelo provimento parcial do apelo, para que se proceda o
redimensionamento da pena (fls. 113/117). 

É o relatório. 

VOTO: Exmo. Des.  ARNÓBIO  ALVES  TEODÓSIO
(Relator)

 
Presentes os pressupostos de admissibilidade e

processabilidade, conheço do apelo. 

Prima facie, cumpre ressaltar que a instrução ofereceu
elementos aptos à prolação da sentença condenatória, podendo-se
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constatar de forma indubitável a materialidade e a autoria do delito
descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico ilícito de drogas).

Esmiuçando o caderno processual, percebe-se que a
materialidade restou sobejamente evidenciada,  notadamente, através dos
autos de prisão em flagrante (fls. 06/09) e de apresentação e apreensão
(fl. 11) e dos laudos de constatação provisória e de exame químico-
toxicológico de  fls. 12 e 45/47, respectivamente.

Com relação à autoria, não obstante o fato  da ré
negar a traficância, não restam dúvidas de que ela praticou a conduta
típica do artigo 33, da Lei 11.343/06, o que pode ser comprovado,
notadamente, através da prova oral produzida.

Vale ressaltar que a consumação do crime de tráfico se
dá quando o agente comete ao menos uma das dezoito práticas elencadas
no art. 33, caput, da Lei de Drogas, não sendo necessário que seja
flagrado efetivamente vendendo os entorpecentes.

Sobre o assunto, leciona Luiz Flávio Gomes:

“Consuma-se o crime com a prática de qualquer um
dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo
ato de tráfico. Deve ser lembrado que algumas
modalidades são permanentes, protraindo o seu
momento consumativo no tempo e no espaço (por
exemplo, expor à venda, trazer consigo, manter em
depósito, guardar etc.).” (Lei de Drogas comentada
artigo por artigo: Lei 11.343/2006, de
23.08.2006. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008, p. 185-186). 

A respeito, colaciona-se o julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES (LEI N. 11.343/2006, ART. 33,
CAPUT, E §1º, III) - PRISÃO EM FLAGRANTE -
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE
DEMONSTRADAS - PRÉVIA INVESTIGAÇÃO E
MONITORAMENTO DA CONDUTA DO APELANTE -
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS UNÍSSONOS E EM
HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE
PROVA - CONDUTA DE "TRAZER CONSIGO"
DEMONSTRADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - (...)
I - Não há falar-se em insuficiência de provas quando
presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de
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forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito
de tráfico ilícito de entorpecentes, tais como os
depoimentos dos policiais militares que participaram
das investigações criminais, bem como da prisão em
flagrante do acusado na posse de considerável
quantidade de substâncias ilícitas. 
E para aferição do exercício da atividade ilegal em
comento, despiciendo que o agente seja flagrado
em efetiva venda e auferimento de lucros, uma
vez que no núcleo do tipo estão previstas 18
(dezoito) condutas diferentes, razão pela qual a
prática de apenas uma delas perfectibiliza a
narcotraficância, in casu, o fato de o acusado
trazer consigo. (…).”  (TJSC - Apelação Criminal
(Réu Preso) n. 2011.022637-8, de Itajaí, rela.
Desa. Salete Silva Sommariva, Segunda Câmara
Criminal, j. 25-10-2011). Destaquei.

Nesse diapasão, os depoimentos dos policiais atuantes
na prisão da acusada,  corroborado pelas  demais  provas produzidas  ao
longo da instrução criminal, somados, ainda, à  quantidade de droga
apreendida, evidenciam, com segurança necessária, a prática pela
apelante do crime de tráfico ilícito  de drogas, devendo ser mantida a
sentença condenatória.

Ao ser ouvida no momento da lavratura do auto de
prisão em flagrante e em seu interrogatório judicial, Maria Samara dos
Santos, ora apelante, negou a traficância. 

Em juízo, a recorrente relatou ( fls. 68/69):

“...Que a droga apreendida em um buraco no muro e
que não tinha conhecimento da mesma; Que seu
marido havia sido preso meses atrás, mas esclarece
que o mesmo é apenas usuário; Que não sabe a
quantidade de droga apreendida; Que morava na casa
há mais de um ano, mas está alugada...”

José Lourenço Filho,  policial  militar  disse no auto de
apreensão de adolescente infrator (fl. 57):

“...que  vinha  recebendo  constantes  denúncias  da
prática de tráfico de droga na casa da ré; que após a
prisão  de  seu  marido,  que  também  é  traficante,
conhecido  por  “SIL”,  a  ré  deu  continuidade  as
atividades na sua casa; que ao chegar próximo à casa
da  ré  o  depoente  viu  quando  esta  entrou  correndo
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uma amiga conhecida como MARIA DE LOLA fechou a
porta; que entraram na casa e a ré estava deitada; que
após fazerem busca na casa inteira nada encontraram,
que então ligou para a denunciante, que havia deixado
o seu número no quartel, e esta informou exatamente
o local onde estava escondida a droga que correspondia
a um buraco cavado próximo ao muro da casa sobre o
qual tinha um pedaço de telha brasilite e estava com
cimento por cima ainda mole; que ao cavarem o buraco
encontraram a droga dentro de um pedaço de “cano
100”; que a ré  chamou pela amiga nesse momento,
afirmando que os policiais tinha achado a droga e ela
seria presa...”

Com efeito, os policiais civis  responsáveis pela prisão
em flagrante da acusada –  tanto na fase policial quanto em juízo –
apresentaram depoimentos firmes e convincentes que, corroborados com
os demais elementos probatórios produzidos ao longo da instrução
criminal, não deixa margem para a absolvição almejada pela apelante.

O policial militar Francisco  Gustavo  Macambira
Fernandes relatou perante a autoridade judicial (fl. 58):

“...que após a prisão de seu marido, que também é
traficante, conhecido por “Sil”, a ré deu continuidade às
atividades na sua casa;  que os  tabletes  encontrados
correspondiam à droga bruta para serem fracionadas e
estavam  observando  o  local  até  encontrar  uma
oportunidade para fazerem a busca com sucesso; que
nessa  oportunidade  inclusive  estava  uma  senhora
chamada MARIA na casa ré e posteriormente foi presa
tentando adentrar no presídio masculino com drogas...”

Anderson Klewton Pereira da Silva, policial militar, disse
em juízo (fl. 59):

“...que a droga foi encontrada parte ainda bruta para
ser  fracionada  e  outra  parte  já  embalada  em
saquinhos;  que  na  casa  da  ré  estava  uma  senhora
chamada  MARIA  e  a  filha  da  primeira  (…)  que  das
vezes anteriores em que o marido da ré foi preso, a
droga também foi encontrada dentro da casa desta e
ela já convivia com ele...”

As testemunhas de defesa não presenciaram o fato e
apenas atestaram a boa conduta da acusada.
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Nunca é demais lembrar que os Tribunais pátrios,
notadamente o Superior Tribunal de Justiça entendem pela validade do
depoimento de policiais, principalmente quando colhidos em juízo, com
observância ao contraditório, bem como quando em consonância com as
demais provas colhidas na instrução criminal:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO.
DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA
VIA ESTREITA DO WRIT.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE
POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE
DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA.
1. Para se desconstituir o édito repressivo quanto ao
delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como
pretendido no writ, seria necessário o exame
aprofundado de provas, providência inadmissível na via
estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que
vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre
convencimento, em que o julgador pode decidir pela
condenação, desde que fundamentadamente.
2. Conforme entendimento desta Corte, o
depoimento de policiais responsáveis pela prisão
em flagrante do acusado constitui meio de prova
idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no
âmbito do devido processo legal.
Precedentes.
(...)
(HC 276.253/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 26/02/2014 –
ementa parcial)

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ARTS. 33,
DA LEI N.º 11.343/06, 304 E 333, DO CÓDIGO
PENAL. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA
SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE
POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. ILEGALIDADE
DA DOSIMETRIA DAS PENAS. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. INOCORRÊNCIA.
1. O exame da tese de fragilidade da prova para
sustentar a condenação, por demandar,
inevitavelmente, profundo reexame do material
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cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a
via estreita do writ.
2.   Os     policiais     não     se     encontram     legalmente
impedidos     de     depor     sobre     atos     de     ofício     nos
processos     de     cuja     fase     investigatória     tenham
participado,     no     exercício     de     suas     funções,
revestindo-se     tais     depoimentos     de     inquestionável
eficácia     probatória,     sobretudo     quando     prestados
em     juízo,     sob     a     garantia     do     contraditório.
Precedentes     desta     Corte     e     do     Supremo     Tribunal
Federal.
(...)
5. Ordem denegada.”  (STJ- HC 149.540/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado
em 12/04/2011, DJe 04/05/2011). 

“HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS
PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
(ART. 33, § 4o. DA LEI 11.343/06). PENAS DE 5
ANOS, 2 MESES E 5 DIAS DE RECLUSÃO E 5 ANOS, 1
MÊS E 20 DIAS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL
FECHADO. APREENSÃO DE 23 BUCHAS DE MACONHA,
4 PAPELOTES DE COCAÍNA E 3 PEDRAS DE CRACK.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM
JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A
PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. (...) HABEAS
CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.
1. Conforme     orientação     há     muito     sedimentada
nesta     Corte     Superior,     são     válidos     os     depoimentos
dos     Policiais     em     juízo,     mormente     quando
submetidos     ao     necessário     contraditório     e
corroborados     pelas     demais     provas     colhidas     e
pelas     circunstâncias     em     que     ocorreu     o     delito,     tal
como     se     dá     na     espécie     em     exame.
(...).”  (STJ- HC 168.476/ES, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA,
julgado em 25/11/2010, DJe 13/12/2010).

Destaques nossos.

Ponto outro, não se pode olvidar que vigora no nosso
Direito Penal o sistema da "livre convicção", ou da "verdade real" ou do
"livre convencimento", segundo o qual o juiz forma seu entendimento pela
livre apreciação da prova, não estando adstrito a critérios valorativos e
apriorísticos, sendo independente na sua escolha, aceitação e valoração,
como vem expresso no art. 157 do Código de Processo Penal. 
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Nesse diapasão, as provas angariadas ao longo da
instrução criminal – em destaque os depoimentos dos policiais atuantes na
prisão da denunciada e a quantidade da droga apreendida (126,66 gramas
maconha),  e  também dos objetos  detidos,  evidenciam, com segurança
necessária, a prática, pela acusada, do crime de tráfico de drogas, pelo
que deve ser mantida a sentença condenatória.

Ressalto ainda, que embora a recorrente não tenha sido
vista em atos de mercancia propriamente dita, tal fato não tem o condão
de desfigurar o tráfico, pois se trata de crime de conteúdo múltiplo,
contemplando diversas condutas em seu tipo penal, tais como "guardar",
"ter em depósito", “vender” e “expor à venda”, o que restou devidamente
demonstrado. 

Assim, diante da logicidade proporcionada pelo acervo
probatório produzido ao longo da instrução, não há como acolher a
pretensão absolutória, pela simplista negativa da ré/apelante, pois ao
contrário do que alega a defesa, o acervo probatório coligido é mais do
que suficiente para ensejar a condenação de Maria Samara dos Santos –
pelo delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

DOS PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE APLICAÇÃO DA
MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06
E DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

Como visto alhures, a  apelante requereu, de forma
alternativa, a incidência da minorante prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº
11.343/06 e a diminuição do valor da  pena de multa.

Vejamos a dosimetria da pena aplicada  à recorrente:

A  pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja,  05
(cinco) anos de reclusão, a qual tornou definitiva, ante a ausência de
atenuantes e agravantes e de causas de aumento ou diminuição da pena.

Observou o magistrado sentenciante que a recorrente
não  faz  jus  à  causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei
11.343/06, uma  vez  que  continuou  com  prática  delitiva  iniciada  pelo
marido preso por tráfico,  salientando,  também, a quantidade de droga
apreendida, in verbis:

“...A prática do ilícito não foi uma eventualidade na
vida da acusada, certamente, continuara o intento do
marido, preso por tráfico. A forma como a droga
encontrava-se armazenada, em buracos
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estrategicamente pensados para escondê-la, e a
considerável quantidade apreendida, fez-se forçoso
concluir o caráter permanente e não eventual da
empreitada criminosa de traficar, pressuposto que, se
presente, desmerece a concessão do beneficio de
diminuição da pena do art. 33, § 4º, da lei 11.343/06.”

Desse modo, a juíza a quo não foi omissa em nenhum
ponto da dosimetria da pena, não havendo qualquer defeito na aplicação
da reprimenda privativa de liberdade à  apelante, sendo certo que a
magistrada primeva obedeceu, criteriosamente, ao método trifásico de
fixação da pena (art. 59 e 68 do CP), estabelecendo a sanção definitiva
em  05 (cinco) anos de reclusão,  patamar justo para reprovação da
conduta narrada nos autos e prevenção quanto à prática de novos delitos. 

Contudo, em relação à pena pecuniária, observo que há
a necessidade de  redimensioná-la, pois, no caso vertente, fora fixada,
para a ré, a prestação pecuniária de 700 (setecentos) dias-multa, no valor
unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e é cediço
que a pena de multa  deve ser proporcional à de privativa de liberdade,
conforme entendimento jurisprudencial, in verbis:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A
PROPRIEDADE IMATERIAL. EXPOSIÇÃO À VENDA DE
DVDs 'PIRATAS'. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE E CAPACIDADE ECONÔMICA DO
AGENTE. VALOR REDUZIDO. 
- Constatada a falsidade das mídias por laudo pericial,
realizado por amostragem, cujo teor não foi infirmado
pelo laudo complementar, resulta comprovada a
materialidade do delito descrito no artigo 184, § 2º, do
Código Penal. 
- O valor da prestação pecuniária tem de ser
proporcional à pena privativa de liberdade
imposta e à capacidade econômica do agente,
comportando redução quando há inobservância
desses balizamentos.” (TJMG -  Apelação Criminal
 1.0208.09.004827-2/001, Relator(a): Des.(a) Renato
Martins Jacob , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em
04/12/2014, publicação da súmula em 15/12/2014) 

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES.
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE
DEFENSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO
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AFASTADO REFLEXAMENTE. AUTORIA E
MATERIALIDADE. CONFORMISMO. DOSIMETRIA.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA
CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. MULTA. SISTEMA
TRIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE COM A
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ISENÇÃO DE
CUSTAS. JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR
AFASTADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tese defensiva de inexigibilidade de conduta
diversa, conquanto não tenha sido alvo de capítulo
próprio no bojo da r. Sentença, foi devidamente
afastada quando devidamente atestada a
culpabilidade do réu. Preliminar afastada. 2. A
agravante da reincidência deve ser compensada
com a atenuante da confissão espontânea, por
serem igualmente preponderantes, em
observância ao entendimento esposado pelo
Superior Tribunal de Justiça, através da 3ª seção,
que por maioria, acolheu embargos de divergência
no ERESP n. 1.154.752/DF. 3. A pena pecuniária
também deve seguir o sistema trifásico e
guardar proporcionalidade com a pena
privativa de liberdade. 4. O pedido de isenção
das custas processuais é matéria afeta ao juízo
das execuções penais, ocasião em que se aferirá a
real situação financeira do condenado, já que
existe a possibilidade de sua alteração após a data
da condenação. 5 preliminar afastada. Recurso
parcialmente provido para reduzir as penas para 4
(quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
mantido o regime inicial fechado, e 16 (dezesseis)
dias-multa, no padrão unitário no mínimo legal”.
(TJDF; Rec 2011.03.1.022141-8; Ac. 651.657;
Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio
Barbosa dos Santos; DJDFTE 07/02/2013;
Pág. 258). Destaquei. 

Por esta razão, modifico, a sentença nesta parte da
dosimetria, fixando a pena-base da reprimenda pecuniária também no
mínimo legal, ou seja, em 500 (quinhentos) dias-multa,  a  qual  torno
definitiva,  ante  a  ausência  de  agravantes  e  atenuantes  e  causas  de
aumento ou diminuição da pena.

Mantenho as demais cominações da sentença.
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Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso, apenas para reduzir a pena pecuniária para 500 (quinhentos)
dias-multa, em harmonia em parte com o parecer ministerial.  

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, em face da eventual
ausência do Excelentíssimo Senhor Desembargador João Benedito
da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Arnóbio  Alves
Teodósio (com jurisdição limitada), relator, João Batista Barbosa
(Juiz  de  Direito  convocado,  com  jurisdição  limitada,  para
substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.  João  Benedito  da  Silva),  revisor,  e
Carlos Martins Beltrão Filho. Ausente Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor
Doutor José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  em João Pessoa, 16 de
abril de 2015.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


