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A palavra  da  vítima  tem  especial  valor  para  a
formação  da  convicção  do  juiz,  ainda  mais
quando ratificada em Juízo, em harmonia com as
demais provas que formam o conjunto probatório,
e não demonstrada a sua intenção de acusar um
inocente.

Haver-se-á de operar a reforma da dosimetria da
pena quando não observadas a  maculação dos
antecedentes  criminais  e  a  necessidade  de
aplicação da atenuante de confissão espontânea.

Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,   em  DAR PROVIMENTO PARCIAL AO  APELO
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PARA REDUZIR A PENA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Criminal (fl.  90)  interposta  por  José

Marcelo dos Santos  face a sentença de fls. 84/87v, proferida pelo  Juízo de

Direito da 2ª Vara da comarca de Sousa/PB, que, julgando  procedente  a

pretensão punitiva estatal, condenou-o a uma pena de  10 (dez) meses e 10

(dez) dias detenção pela prática do crime de lesão corporal leve (art. 129, §9º

do CP), além de 01 (um) mês e 17 (dezessete) dias de detenção pelo crime

de ameaça (art. 147 do CP), as quais somadas totalizaram 11 (onze) meses e

27 (vinte e sete) dias de detenção (art. 69 do CP).

Em suas  razões  recursais  (fls.  92/96),  o  Apelante  sustentou  a

inexistência  de  um  conjunto  probatório  suficiente  para  a  prolação  de  um

decreto  condenatório,  motivo  pelo  qual  deve  ser  a  sentença  reformada  e

decretada sua absolvição. 

Caso esse não seja o entendimento adotado, pleiteou a redução

da pena imposta para o mínimo legal, considerando sua primariedade.

Contra-arrazoando  (fls.  97/101),  o  Representante  do  Ministério

Público a quo pugnou pela manutenção da sentença vergastada em todos os

seus termos.

A douta Procuradoria  de Justiça,  por  intermédio do Procurador

José  Roseno  Neto,  exarou  parecer,  de  fls.  108/111,  opinando  pelo

desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO
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O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia (fls.  02/04)  em desfavor  de  José Marcelo dos Santos, dando-o

como incurso no dispositivo penal do art. 129, §9º e art. 147 c/c art. 69, todos

do Código Penal, além da Lei n. 11.340/06, por, no dia 23 de março de 2014,

por volta das 20h00, ter agredido fisicamente a vítima Marilene Maria Amorim

Fernandes, com quem convivia maritalmente em sua residência, além de ter

ameaçado-a, através de palavras, a praticar contra ela mal injusto e grave.

Processado, regularmente, o feito, veio o Juízo primevo a prolatar

sentença, julgando procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo a

uma pena de 10 (dez) meses e 10 (dez) dias detenção pela prática do crime

de lesão corporal  leve  (art.  129,  §9º  do CP),  além de  01 (um) mês e  17

(dezessete) dias de detenção  pelo crime de ameaça (art. 147 do CP),  as

quais  somadas  totalizaram  11  (onze)  meses  e  27  (vinte  e  sete)  dias  de

detenção (art. 69 do CP).

Irresignado, veio o réu a apelar (fl. 90), pleiteando, em suma, sua

absolvição ante a fragilidade probatória dos autos, ou, ao menos, a redução da

pena para o mínimo legal, considerando sua primariedade.

O Policial Militar Francisco Carreira de Lacerda relatou quando

do auto de prisão em flagrante:

Que  hoje  (23/03/2014),  por  volta  das  21h00,  o
condutor  com  sua  guarnição  foi  acionada  pelo
COPOM para comparecer ao Conjunto Nossa Senhora
de  Fátima,  Sousa/PB,  mais  precisamente  nas
imediações  do  motel  Boa  vista,  para  atender  um
possível delito de violência doméstica; que, ao chegar
ao local indicado, encontrou a vítima Marilene Maria
de  Amorim  Fernandes,  do  lado  de  fora  de  sua
residência,  bastante  alterada,  chorando,  tendo  a
mesma informado ao condutor que seu companheiro
José  Marcelo  dos  Santos,  estava  com  visíveis
sintomas  de  embriaguez  alcoólica  e  que  havia
agredido  fisicamente  a  pessoa  da  vítima,  que
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apresentava dores abdominais e ferimentos da face;
que relata ainda que o José Marcelo dos Santos, ora
conduzido  presente,  se  encontrava  no  interior  da
residência,  tendo  o  mesmo  trancado  as  portas  e
janelas;  que,  após  ouvir  a  pessoa  da  vítima,  o
condutor  juntamente  com  sua  guarnição,  bateu  na
porta da referida residência,  chamando a pessoa de
José  Marcelo,  tendo  o  mesmo aberto  a  porta;  que,
relata  o  condutor,  que  ao  adentrar  na  residência
abordou a pessoa do conduzido presente, percebendo
o  condutor  que  o  mesmo  apresentava  sintomas  e
sinais  de  ter  ingerido  bebidas  alcoólicas,
acrescentando ainda o condutor que a residência do
conduzido e vítima estava completamente bagunçada,
com  copos,  cadeiras,  mesas,  completamente
quebrados,  além de ter  a feira e roupas jogadas no
chão por  toda a casa;  que a  vítima afirmou que tal
comportamento  por  parte  do  agressor  é  habitual,  já
tendo sido agredida fisicamente por ele, em diversas
ocasiões. (fls. 06/07)

O mesmo foi dito pelo Policial Militar David Bezerra dos Santos

(fl. 08), que em Juízo expôs:

Que  a  guarnição  foi  solicitada  para  atender  a
ocorrência; chegando nas proximidades do motel Boa
Vista  encontramos  a  vítima  chorando  e  nos
informando que o seu companheiro havia a agredido
fisicamente;  fomos  até  o  local  onde  a  vítima  se
encontrava  e  o  acusado  encontrava-se  trancado
dentro de casa; batemos a porta e nos identificamos
como policiais  e  o  mesmo abriu  a  porta;  dentro  da
casa  encontrava-se  muita  bagunça,  móveis,  roupas,
feira  espalhados  pelo  chão;  o  acusado  apresentava
forte cheiro de bebida alcoólica; então o conduzimos à
Delegacia para as providências; que o rosto da vítima
estava  um  pouco  vermelho  e  esta  disse  estar  com
fortes  dores  no  abdômen;  que  o  acusado  tinha
agredido a vítima fisicamente e também a ameaçado;
não  se  recorda  se  a  vítima  disse  de  que  forma foi
agredida;  que  a  vítima  informou  que  o  tipo  de
agressão  sofrida  era  frequente,  já  tendo  acontecido
outras vezes; a vítima falou que o acusado a ameaçou
de morte; que o acusado no momento da abordagem
encontrava-se  nervoso  e  com  sintomas  de
embriaguez;  o acusado não esboçou reação à ação
dos policiais; devido à dicção do réu e em razão de se
encontrar  com  sintomas  de  embriaguez,  não  sabe
dizer ser as palavras que proferiu eram palavrões; que
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durante  a  condução  não  deu  a  entender  ter  feito
qualquer  ameaça à  vítima;  o rosto  da vítima estava
vermelho, não se recordando se estava inchado pois
era noite e estava escuro. (fl. 74)

A vítima  Marilene  Maria  Amorim  Fernandes,  quando  de  sua

oitiva na sede inquisitorial, declarou:

Que vive maritalmente com a pessoa de José Marcelo
dos Santos há cerca de 04 (quatro) anos, não tendo
filhos desta união; explica que as agressões físicas e
verbais, além das ameaças, são constantes na vida do
casal, inclusive o ora conduzido já agrediu fisicamente
a declarante, além de ameaçá-la há tempos atrás; que
no  dia  de  hoje  (23/03/2014),  mais  uma  vez,  seu
convivente ingeriu bebidas alcoólicas, ocasião em
que  apresenta  comportamento  altamente
agressivo;  que,  há  cerca  de  03  (três)  dias,  a
declarante não dorme em casa mas, sim, na casa
de sua genitora, que fica bem próximo à residência
da  declarante,  haja  vista  seu  companheiro  estar
ingerindo bebidas alcoólicas e usando drogas há
vários dias, e por temer pela sua integridade física
e por sua vida, a declarante veio a se instalar na
residência de sua genitora;  que hoje (23/03/2014),
por volta das 20:00h, a declarante se encontrada na
residência de sua genitora, quando seu companheiro
José  Marcelo  adentrou  a  residência  e  sem  motivo
aparente  passou  a  agredir  fisicamente  a  pessoa  da
declarante  com  socos,  murros,  pontapés,  chutes  e
puxões  de  cabelo,  acrescentando  a  vítima  que  seu
companheiro fez ameaças a mesma dizendo que iria
matá-la a todo custo;  que após as agressões o seu
companheiro, se dirigiu até a residência do casal, se
trancando  naquele  local  onde  passou  a  jogar  os
objetos que se encontravam no interior da residência
no chão; que a guarnição policial militar foi acionada e
ao chegar no local pôde constatar  a veracidade dos
fatos;  que  a  guarnição  cercou  a  casa  mas  ao  ser
solicitado que o conduzido presente  abrisse a porta, o
mesmo  abriu  voluntariamente,  momento  em  que
recebeu voz de prisão; a declarante pôde ter acesso a
residência  do  casal,  onde  encontrou  a  louça,  os
talheres, a feira e outros objetos da casa jogados pelo
chão; relata que seu companheiro é viciado em drogas
[…] (fls. 09/10)

Sob o crivo do contraditório, disse:
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Que cerca de dois antes dos fatos havia brigado com
seu companheiro e havia saído de casa, pois estava
com medo de que o seu companheiro  batesse nela
quando chegasse; no dia dos fatos pela manhã estava
na  casa  da  mãe  da  depoente  e  passou  o  dia  lá
dormindo;  à  noite  seu  companheiro  foi  até  o  local
embriagado e acredita que estava sob efeito de drogas
querendo  conversar;  a  depoente  falou  que
conversariam quando ele estivesse melhor e então
este passou a agredi-la com um tapa no rosto; a
depoente  foi  à  cozinha  e  o  seu  companheiro  a
seguiu e passou a puxar-lhe os cabelos e dar-lhe
chutes;  confirma  seu  depoimento  prestado  na
esfera policial à fl.  09 dos autos em que afirmou
que seu companheiro fez ameaças dizendo que iria
matá-la  a  todo  custo;  acredita  que  seu
companheiro  fez  essa  ameaça  pois  haviam
inventado  uma  história  de  que  a  depoente  teria
ficado com outra pessoa e não sabe dizer  quem
inventou essa história, mas que não é verdade e
foi conversa de rua; que estavam a depoente e seu
companheiro na cozinha no momento em que este lhe
fez  as  ameaças;  na  verdade,  estavam  na  cozinha
quando se iniciou a discussão e o acusado lhe deu um
tapa no rosto, nesse momento passou a lhe ameaçar
dizendo  “vou  matar  você”;  depois,  levantou-se  foi  à
sala,  sentou-se  e  o  acusado  começou  a  lhe  bater,
dando  chutes  e  puxando  seus  cabelos;  depois,  o
acusado saiu de casa e a declarante chamou a polícia;
a polícia veio, mas o acusado não se encontrava em
casa e foi embora; depois o acusado voltou para casa
e  a  polícia  apareceu  novamente  não  sabendo  a
declarante  dizer  quem foi  que  chamou a  polícia  na
segunda vez; que os fatos aconteceram na casa de
sua  mãe;  na  casa  de  sua  mãe,  onde  os  fatos
aconteceram,  o  acusado  não  chegou  a  quebrar  os
móveis  da  casa  e  nem  bagunçou  o  mobiliário;  a
declarante ficou assustada em razão do acusado se
encontrar bêbado pois ele só faz essas coisas quando
bebe, o acusado não voltou a ameaçar-lhe depois dos
fatos; na segunda vez em que a polícia foi chamada foi
efetuada  a  prisão  na  residência  do  casal.  (fl.  73)
(grifei).

O réu José Marcelo dos Santos, “Marcelo Gago”

[…]  afirma  o  interrogado  que  sua  companheira
Marilene saiu de casa há dois dias e foi para o Bar Vila
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Real,  nesta  cidade  de  Sousa/PB,  onde  lá  só  tem
prostituta; afirma o interrogado que hoje, por volta das
20h00,  foi  até  a  casa  da  genitora  de  Marilene,
localizada  próximo ao  Motel  Boa  Vista,  Cangote  do
Urubu, nesta cidade, e lá agrediu a sua companheira
com  alguns  socos  e  ponta-pés  e  em  seguida
puxou  os  cabelos  da  mesma;  que  afirma  o
interrogado que em seguida sua companheira chamou
a Polícia Militar que efetuou a sua prisão interior de
sua  casa;  afirma  o  interrogado  que  tinha  bebido
muito  e  estava  muito  embriagado;  afirma  o
interrogado  que  esta  não  foi  a  primeira  vez  que
agrediu a companheira, já respondendo por outro
processo  por  violência  doméstica; afirma  o
interrogado que com Marilene não tem nenhum filho.
(fl. 11) (grifei).

Sob o crivo do contraditório (mídia digital de fl. 78), reservou-se ao

direito de permanecer calado.

A  materialidade  do  crime  em  lume  restou  comprovada  por

intermédio do laudo pericial de fl. 20, o qual relata a existência de escoriações

e equimoses na face da vítima.

Por  sua  vez,  a  autoria,  em  casos  como  o  em  lume,  se  faz

demonstrada pela palavra da vítima que possui especial relevância, ainda mais

quando, ratificada em Juízo e não evidenciada a sua intenção de acusar um

inocente,  sendo,  ainda,  a  sua  versão  corroborada   com  a  fornecida  pelas

testemunhas, ouvidas sob o crivo do contraditório. 

Sobre a validade da palavra da ofendida, entende a jurisprudência

pátria:

LESÃO CORPORAL. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA.
VALOR.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.  Em  termos  de
prova  convincente,  a  palavra  da  vítima,
evidentemente,  prepondera  sobre  a  do  réu.  Esta
preponderância resulta do fato de que uma pessoa,
sem  desvios  de  personalidade,  nunca  irá  acusar
inocente  da  prática  de  um  delito,  quando  isto  não
ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da
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responsabilidade de seu ato. Portanto, tratando-se de
pessoa  idônea,  não  se  poderá  imaginar  que  ela  vá
mentir  em Juízo.  Na hipótese,  a vítima foi  firme em
afirmar  que  o  recorrente  a  agrediu,  provocando-lhe
lesões  corporais.  Suas  palavras  encontraram  apoio
nas palavras da filha do casal  que assistiu parte do
incidente.  (TJRS -  ACR: 70060520764 RS , Relator:
Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 30/07/2014,
Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 08/08/2014)

O réu,  por sua vez,  confessou na esfera extrajudicial  que teria

agredido  fisicamente  a  sua  companheira,  já  estando  respondendo  a  outro

processo por violência doméstica em desfavor da mesma vítima (ação penal n.

0001218-38.2014.815.0371 em trâmite na mesma Vara).

Nessa senda,  restando irrefutavelmente comprovadas a autoria e

a materialidade delitiva, deve ser a sentença condenatória objurgada mantida,

sem reformas quanto a sua fundamentação.

Por  sua  vez,  no  que  pertine  à  dosimetria  da  pena,  faz-se

imprescindível a transcrição do trecho ora objurgado:

Lesão leve no ambiente doméstico:
1 – Culpabilidade do agente: o grau de culpabilidade
ou reprovabilidade da conduta praticada é próprio do
crime, já estando inserida no tipo penal, pelo que deixo
de valorá-la.
2 – Os antecedentes criminais: o réu embora possua
condenação transitada em julgado, esta veio a se dar
posteriormente  aos  fatos,  tornando  impossível  sua
ponderação.
3 – Conduta social e 4 – Personalidade do agente:
não  constam  nos  autos  elementos  que  corroborem
para  aferir  tais  circunstâncias,  pelo  que  deixo  de
valorá-las.
5 – Motivação: os motivos apresentados pelo agente
demonstram-se  insubsistentes  e  inidôneos  para  a
prática  criminosa,  pois  praticou  o  delito  unicamente
pela recusa da vítima de conversar de imediato com o
denunciado, motivo pelo qual reputo-lhe desfavorável.
6- Circunstâncias: não foram graves, pois o acusado
praticou o delito no interior da residência e não causou
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sequelas.
7  –  Consequências: o  delito  praticado  não  trouxe
maiores  consequências  do  que  o  descrito  no  tipo
penal, razão pela qual deixo de valorá-la.
8-  Comportamento  da  vítima: a  vítima  em  nada
corroborou para o cometimento do delito,  razão pela
qual deixo de valorá-la.
Isto posto, sopesando as circunstâncias judiciais, das
quais 01 (uma) foi desfavorável ao réu, fixo a pena-
base  em  07  (sete)  meses  e  05  (cinco)  dias  de
detenção.  Passo  a  segunda  fase,  analisando  as
causas atenuantes e agravantes. Milita contra o réu a
agravante de embriaguez preordenada, prevista no art.
61, II,  “l”  do CP, motivo pelo qual agravo a pena ao
patamar  de  10  (dez)  meses  e  10  (dez)  dias  de
detenção.  Não  reconheço  mais  agravantes  ou
atenuantes nesta segunda fase. Não concorrem causa
de aumento e  diminuição da pena.  ASSIM,  TORNO
DEFINITIVA a pena de 10 (dez)  meses e 10 (dez)
dias  de  detenção,  à  míngua  de  outras  causas  a
considerar.
[…]

Ameaça
1 – Culpabilidade do agente: o grau de culpabilidade
ou reprovabilidade da conduta praticada é próprio do
crime, já estando inserida no tipo penal, pelo que deixo
de valorá-la.
2 – Os antecedentes criminais:  o réu não ostenta
condenação  transitada  em  julgado,  razão  pela  qual
deixo de valorá-la.
3 – Conduta social e 4 – Personalidade do agente:
não  constam  nos  autos  elementos  que  corroborem
para  aferir  tais  circunstâncias,  pelo  que  deixo  de
valorá-las.
5 – Motivação: os motivos apresentados pelo agente
demonstram-se  insubsistentes  e  inidôneos  para  a
prática  criminosa,  pois  praticou  o  delito  unicamente
pela recusa da vítima de conversar de imediato com o
denunciado, motivo pelo qual reputo-lhe desfavorável.
6- Circunstâncias: não foram graves, pois o acusado
praticou o delito no interior da residência e não causou
sequelas, pelo qual deixo de valorá-la.
7  –  Consequências: o  delito  praticado  não  trouxe
maiores  consequências  do  que  o  descrito  no  tipo
penal, razão pela qual deixo de valorá-la.
8-  Comportamento  da  vítima: em  nada  contribuiu
para o ocorrência do delito, razão pela qual deixo de
valorá-la.
Isto posto, sopesando as circunstâncias judiciais, das
quais 01 (uma) foi desfavorável ao réu, fixo a pena-
base em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.
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Passo  a  segunda  fase,  analisando  as  causas
atenuantes  e  agravantes.  Milita  contra  o  réu  a
agravante de embriaguez preordenada, prevista no art.
61, II,  “l”  do CP, motivo pelo qual agravo a pena ao
patamar  de  01  (um)  mês  e  17  (dezessete)  dias  de
detenção.  Em terceira fase,  não ocorrem causas de
aumento  ou  diminuição  da  pena.  ASSIM,  TORNO
DEFINITIVA  a  pena  de   01  (um)  mês  e  17
(dezessete) dias de detenção, à míngua de outras
causas a considerar.
[…]

Do concurso material
Na forma do art. 69, caput do CP, as penas aplicadas
ao réu devem ser  cumuladas pelo  que,  desde logo,
somo  as  penas,  ficando  no  patamar  de  11  (onze)
meses e  27 (vinte  e  sete)  dias  de detenção.  (fls.
86/86v)

Verifica-se a existência de erro material no que pertine à análise

dos antecedentes criminais uma vez que, conforme certidão de fl. 60/62, há

em desfavor do réu uma condenação transitada em julgado referente à ação

penal  n.  0002319-86.2009.815.0371,  que  não  pode  ser  considerada  como

agravante de reincidência (arts. 61, I e 63, ambos do CP) eis que o crime foi

cometido antes do trânsito em julgado, mas não impediria a negativação da

referida circunstância judicial, não sendo, assim, o réu primário.

Noutra feita, sobre a agravante de embriaguez preordenada (art.

61, II, “j” do CP), leciona Rogério Greco:

As  modalidade  de  embriaguez  voluntária  vêm
expressas  no  inciso  II  do  art.  28  do  Código  Penal,
podendo-se bipartir,  como dissemos, em embriaguez
voluntária em sentido estrito e embriaguez culposa. Na
primeira, o agente faz a ingestão de bebida alcoólica
com  a  finalidade  de  se  embriagar;  na  segunda,
embora não tendo essa finalidade,  culposamente se
coloca  em  estado  de  embriaguez.  A  agravante  da
embriaguez  preordenada  encontra-se  prevista  na
modalidade  de  embriaguez  voluntária  em  sentido
estrito.  Contudo,  a finalidade do agente  não é a  de
somente embriagar-se mas de se colocar em estado
de  embriaguez  com  o  fim  de  praticar  determinada
infração  penal.  Embora  entendamos  dessa  forma  a
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embriaguez preordenada, podemos em alguns casos
afirmar  também  que  o  agente,  colocando-se  em
estado  de  embriaguez,  já  não  saberá  o  que  fazer,
podendo sua atitude, ser até mesmo completamente
diversa daquela que esperava. […] Enfim, embora não
podendo o agente ter a certeza do que fará em estado
de embriaguez, se sua finalidade, ao fazer a ingestão
de bebida alcoólica era praticar determinada infração
penal,  se esta for  efetivamente levada a  efeito,  terá
plena aplicação a agravante em discussão. (GRECO,
Rogério. Código Penal Comentado. 3ª Edição. Niterói,
RJ: Impetus, 2009, fls. 147/148)

Acontece que inexiste nos autos qualquer evidência de que o réu

ingeriu bebida alcoólica no intuito de praticar o crime em estudo. Ao revés,

consta das declarações da vítima, na esfera extrajudicial (fls. 09/10), que já era

rotina do acusado embriagar-se e utilizar drogas, motivo pelo qual deve ser

descartada a referida agravante.

Observa-se também a omissão na sentença quanto  à atenuante

de confissão espontânea extrajudicial do réu, conforme previsto no art. 65,

III, “d” do CP, motivo pelo qual passo a proceder a uma nova dosimetria da

pena:

Crime de Lesão Corporal Leve

1ª fase: diante da reforma da circunstância judicial referente aos

“antecedentes” e da observância da correta avaliação das demais, passam a

ser 02 (duas) as circunstâncias negativadas (antecedentes e motivos), motivo

pelo qual fixo a pena-base em 08 (oito) meses de detenção.

2ª  e  3ª  fases:  considerando  a  atenuante  de  confissão

espontânea,  reduzo  a  pena  em  01  (um)  mês,  resultando  uma  sanção

definitiva  de  07  (sete)  meses  de  detenção,  ante  a  ausência  de  outra

atenuante, além de agravantes, causas de aumento e de diminuição.
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Crime de Ameaça:

1ª fase: diante da reforma da circunstância judicial referente aos

“antecedentes” e da observância da correta avaliação das demais, passam a

ser 02 (duas) as circunstâncias negativadas (antecedentes e motivos), motivo

pelo qual fixo a pena-base em 02 (dois) meses de detenção.

2ª  e  3ª  fases:  considerando  a  atenuante  de  confissão

espontânea,  reduzo  a  pena  em  01  (um)  mês,  resultando  uma  sanção

definitiva de 01 (um) mês de detenção, ante a ausência de outra atenuante,

além de agravantes, causas de aumento e de diminuição.

Concurso Material (art. 69 do CP):

Ante  o  reconhecimento  do  concurso  material,  somo  as  penas

supramencionadas,  resultando  uma  pena  definitiva  de  08  (oito)  meses  de

detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto (art. 33, §2º, “c”

do CP).

Conversão da pena privativa de liberdade (art. 44 do CP) e

suspensão condicional da pena (art. 77 do CP)

Em decorrência da violência praticada no ato delitivo em lume e

dos antecedentes criminais maculados, não há como se proceder a conversão

da pena privativa de liberdade (art. 44, I e III do CP), nem mesmo a suspensão

condicional da pena (art. 77, II do CP).

Forte  em  tais  razões,  dou  provimento  parcial  ao  apelo,  tão

somente para reformar a pena, condenando o réu José Marcelo dos Santos a

uma pena de  08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida, inicialmente,

em regime aberto.
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Não havendo recurso especial ou extraordinário, encaminhem-se

os autos ao juízo de origem para execução definitiva. Caso haja, expeça-se

guia  de  execução  provisória,  antes  do  encaminhamento  do  processo  à

Presidência do Tribunal de Justiça.

É como voto.

               Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho,
decano  no  exercício  da  Presidência   da  Câmara  Criminal.  Participaram do
julgamento,  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Marcos  William  de  Oliveira  (  Juiz  de  Direito
convocado em substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator,
o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho e o Exmo. Sr. Dr. Carlos Antônio
Sarmento  (  Juiz  de  Direito  convocado  em  substituição  ao  Exmo.  Sr.  Des.
Márcio Murilo da Cunha Ramos). Declarou-se impedido o Exmo. Sr. Des. Luis
Silvio Ramalho Junior. Presente à sessão o Exmo. Sr. Dr. José Marcos Navarro
Serrano, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 13 (treze) dias do mês de dezembro
do ano de 2016.

Dr. Marcos William de Oliveira
RELATOR – Juiz Convocado
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