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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  TENTADO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO.  APELO  DEFENSIVO.
FRAGILIDADE  PROBATÓRIA.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  ACERVO  PROBATÓRIO
CONTUNDENTE.  PALAVRA  DA  VITIMA
CORROBORADA  COM  AS  DEMAIS  PROVAS
DOS  AUTOS.  DEPOIMENTO  DE  POLICIAIS.
VALIDADE. PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA
TENTATIVA NO PATAMAR MINIMO. AUSÊNCIA
DE  FUNDAMENTAÇÃO.  APLICAÇÃO  DA
MAIOR FRAÇÃO.  PROVIMENTO PARCIAL DO
APELO.

Tratando-se  de  delito  praticado  na
clandestinidade,  como  o  roubo,  é  de  dar-se
especial  relevância  à  palavra  da  vítima,  como
elemento  de prova,  desde que não destoem do
conjunto probatório e que não se encontrem, nos
autos,  indícios  ou  provas  de  que  ela  pretenda
incriminar pessoas inocentes.

Depoimentos de policiais militares que merecem
credibilidade, porque, no contexto, se mostraram
coerentes  com os  demais  elementos  de  provas
colhidos no processo. 

A absolvição mostra-se inviável quando as provas
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existentes  nos  autos  demonstram,
inequivocadamente, a prática dos fatos descritos
na denúncia. 

Restando  demonstrado  que  o  juiz  sentenciante
não  fundamentou  concretamente,  o  percentual
utilizado na causa se diminuição da reprimenda
em 1/3, em razão da tentativa, impõe-se reduzi-la
pela fração máxima de 2/3 (dois terços), 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
PARA REDUZIR A PENA DOS APELANTES PARA 01 (UM) ANO, 09 (NOVE)
MESES  E  10(DEZ)  DIAS   DE  RECLUSÃO,  NO  REGIME  ABERTO,  NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por Iago Faustino

dos Santos e Rodrigo Ferreira Lopes dos Santos (fls.87/88) contra sentença

prolatada pelo douto Juiz de Direito da 1ª Vara da comarca de Sousa (fls.

78/82v) que os condenou nas sanções do art. 157, § 2º, incs. I e II c/c o art.

14, II, e 29, todos do Código Penal, a uma pena definitiva de 03 (três) anos,

4 (quatro) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa, em regime inicialmente

aberto.

Os  apelantes,  em  suas  razões  recursais  (fls.93/100/109),

preliminarmente, alegam nulidade da sentença, eis que o Juiz não explicitou

os critérios que nortearam a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço), no

que se refere a tentativa (CP, art. 14, II).

No mérito,  aduzem que  as  provas são  insuficientes  para  uma

condenação, eis que o decisum foi embasado apenas na palavra do policial,

suplicando por absolvição. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Alternativamente,  requereram  a  aplicação  da  pena-base  no

mínimo legal, bem como a redução operada pela tentativa em 2/3.

Em contrarrazões (fls. 110/119), a Promotoria de Justiça pugna

pelo desprovimento do recurso, no sentido de que seja mantida a irretocável

decisão contestada.

A douta Procuradoria de Justiça (fls. 125/129), pugnou pelo não

provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O representante do Ministério Público, ofereceu denúncia contra

Iago Faustino dos Santos  e  Rodrigo Ferreira  Lopes dos  Santos,  como

incursos nas sanções do art. 155,§ 4º, inc. IV, c/c o art. 14, inc. II, ambos do

CPB.

 

Extrai-se da inicial que no dia 03 de outubro de 2014, por volta

das 13h30min, os acusados tentaram subtrair para si coisa alheia móvel do JC

Marcadinho, situado na cidade de Sousa.

Consta ainda da peça acusatória que no dia, horário e local, o

segundo  denunciado,  anunciou  o  assalto,  retirou  o  dinheiro  do  caixa  (R$

20,00), deixou o valor sobre a mesa e saiu em fuga com o primeiro denunciado,

que o esperava defronte ao estabelecimento comercial.

Prossegue a peça acusatória, que a polícia recebeu informações

de um assalto e de imediato saíram em diligência, foram informados que se

tratava de dois homens em uma moto amarela, e que um deles trajava camisa

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal Nº 0004407-24.2014.815.0371

rosa e short  verde limão.  Posteriormente, os acusados foram localizados, e

presos em flagrante, tendo confessado que praticaram o delito.

Ultimada a instrução criminal, o magistrado julgou procedente em

parte  a  Pretensão  Punitiva  Estatal,  para  CONDENAR os  acusados  Iago

Faustino dos Santos e Rodrigo Ferreira Lopes dos Santos nas sanções do

art. 157, § 2º, incs. I e II c/c o art. 14, II, e 29, todos do Código Penal a uma

pena definitiva de 03 (três) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 08 (oito)

dias-multa, em regime inicialmente aberto.

Inconformados,  contra  referida  decisão  os  acusados apelaram.

Inicialmente, em sede de preliminar, arguiram nulidade da sentença, eis que o

Juiz não explicitou os critérios que nortearam a aplicação da fração mínima de

1/3 (um terço), quanto a tentativa (CP, art. 14, II ).

No entanto, por ser a matéria de mérito,  deixo-a para apreciar

quando da analisar desta. 

Do mérito. 

Aduzem os apelantes, que as provas são insuficientes para uma

condenação, eis que a única voz que inculpa os acusados provém do policial,

que tem tendência de ser parcial, suplicando por absolvição. 

No entanto, sem razão.

A materialidade  e  autoria  delitiva,  restaram  evidenciadas  pelo

acervo probatório constante dos autos.

Os Apelantes quando interrogados na esfera policial (fls. 10/11),

confessaram  a  prática  delitiva,  porém,  em  Juízo  (arquivo  de  mídia  -

Interrogatório.wmv – fl. 71), negam que tenham praticado o crime, no entanto, o

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal Nº 0004407-24.2014.815.0371

acervo probatório é uníssono em apontar os acusados como autores do crime

pelo qual foram condenados.

A vítima Josélia Calixto Diniz, na esfera policial (fl.08), afirmou: 

“(...) que trabalha de caixa do JC Mercadinho, Que no
dia de hoje, por volta das 13:30hs, se encontrava no
referido  estabelecimento  comercial,  quando  chegou
um homem de capacete e anunciou o assalto; informa
que o  assaltante  pegou na cintura  fazendo  menção
que  estava  armado;  que  de  imediato  se  dirigiu  ao
caixa tirou  a  quantia  de R$ 20,00 (vinte  reais),  que
tinha dentro e colocou em cima do balcão, porém o
assaltante saiu sem pegar o dinheiro; que ligou para a
polícia  militar;  que  compareceram  ao  local  e  após
passar as características dos indivíduos, eles saíram
em diligência; que minutos depois ficou sabendo que
os policiais haviam capturado os assaltantes; que na
delegacia reconheceu Rodrigo, como endo a pessoa
que entrou no Mercadinho e anunciou o assalto, posto
que  o  mesmo  estava  com  a  mesma  roupa  do
momento da ação delituosa;(...)”.

Por sua vez, quando em Juízo (Mídia – arquivo wmv - fl. 71), a

vítima,  disse,  que percebeu a aproximação do acusado,  ocasião em que o

mesmo anunciou o assalto, com a mão na cintura como se estivesse armado,

ocasião em que mostrou o caixa do mercadinho, tendo saído o acusado sem

levar nada. Acionou a polícia,  oportunidade em que informou como um dos

acusados estava vestido e após em diligências, foi preso. 

Os  policiais  militares  Edme  Eudoxio  Alves  Cavalcanti e

Fernando Luiz  Vidal, que efetuaram as prisões dos acusados,  quando na

esfera policial (fls. 06/07), disseram: 

(…) que estava em serviço quando por volta das
13h30min, foi informado pelo COPOM que tinha
acabado de haver um assalto no mercadinho no
Jardim  Santana;  que  de  imediato  saíram  em
diligência,  posto  que  foram  informados  que  se
tratava de dois homens em uma moto amarela e

Desembargador João Benedito da Silva
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que um deles trajava camisa rosa e short verde
limão;  que  quando  estava  passando  no  Jardim
Brasília, se depararam com dois homens em uma
moto  amarela,  com  as  mesmas  características
passadas  anteriormente;  que  os  abordaram
dando  voz  de  parada,  porém  os  mesmos
empreenderam fuga; que saíram na captura dos
dois  assaltantes  e  conseguiram  prendê-los  em
frente  a  Honda  Pau  Brasil  Motos,  no  jardim
Iracema; (…) informando que a arma do crime era
de brinquedo(...).

Entretanto, referidos policiais, quando em Juízo (mídia -  arquivo

wmv  71), confirmaram o que dito na Polícia. 

Lado  outro,  as  testemunhas  indicadas  pelas  defesas  dos

acusados, (Mídia – arquivo wmv - fl. 71), não serviram para alicerçar o pleito

absolutório  pretendido  pelos  acusados,  eis  que  não  presenciaram os  fatos

narrados na peça acusatória, apenas em seus relatos fazem referência a vida

pregressa dos mesmos.

Ademais, verifica-se que o Juiz singular, ao proferir seu decisum

no  molde  condenatório,  enquadrando  a  conduta  dos  recorrentes  ao  tipo

delineado  no  art.  157,  §  2º,  I  e  II,  c/c  art.  14  do  Código  Penal,  fê-lo  em

consonância com os elementos de convicção encartados nos autos, mormente

quando não carreado ao álbum processual nenhum elemento convincente a

afastar a culpabilidade, o qual venha a justificar a absolvição pretendida.

De mais  a  mais,  nos crimes de roubo praticados à  sorrelfa,  a

prova coligida, em especial a palavra da vítima, se não for desconstituída por

qualquer  dos  demais  elementos  de  convencimento  apurados  em instrução,

como sói acontecer no presente caso, é absolutamente hábil para sustentar o

decreto condenatório.

Por oportuno trago a lume a orientação jurisprudencial, que, nos

Desembargador João Benedito da Silva
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casos como os da espécie, entende: 

“PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  ROUBO  QUALIFICADO.  AUTORIA.
SÚMULA  N.  7/STJ.  PALAVRA  DA
VÍTIMA.RELEVÂNCIA.  PRECEDENTE.  AGRAVO
DESPROVIDO.  A  análise  da  pretensão  recursal
exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-
probatória  da  lide,  o  que  é  defeso  em  Recurso
Especial,  a  teor  do  Enunciado  N.  7  da  Súmula  do
Superior Tribunal de justiça. "a palavra da vítima, nos
crimes às ocultas, em especial, tem relevância na
formação da convicção do juiz sentenciante, dado
o  contato  direto  que  trava  com  o  agente
criminoso"  (hc  143.681/sp,  Rel.  Ministro  Arnaldo
esteves  Lima,  quinta  turma,  dje  2.8.2010).”  Agravo
regimental  desprovido.  (STJ;  AgRg-AREsp  482.281;
Proc.  2014/0048036-7;  BA;  Sexta  Turma;  Relª
DesªConv. Marilza Maynard; DJE 16/05/2014)

A  vítima  é  sempre  pessoa  categorizada  a
reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da
ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não
se propõe a  acusar  um inocente,  senão procura
contribuir - como regra - para a realização do justo
concreto. (REVISTA DOS TRIBUNAIS,  volume 739,
página 627).

“APELAÇÃO CRIMINAL.  TENTATIVA DE CRIME DE
ROUBO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS. PALAVRA DO OFENDIDO. VALOR
PROBATÓRIO  RELEVANTE.  PROVA
TESTEMUNHAL.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
ROBUSTO.  ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO SUBSIDIÁRIA DE ATIPICIDADE PENAL.
CONDUTA  DO  AGENTE  SE  AMOLDA  AO  TIPO
PENAL  INCURSO.  CONDUTA  DOLOSA
COMPROVADA.  NÃO  ACOLHIMENTO.
MANUTENÇÃO  DA  CONDENAÇÃO.
DESPROVIMENTO.  Nos  crimes  contra  o
patrimônio,  quase  sempre  praticados  na
clandestinidade, a palavra do ofendido. Se segura
e coesa com os demais elementos de prova. Sem
intenção  de  incriminar  um  inocente  ou  ver
agravada  sua  situação,  tem relevante  valor  para
comprovar  a  autoria  e  materialidade  do  delito.
Mesmo que o réu tenha negado sua participação, a
possibilidade  de  o  crime  ter  ocorrido  de  outro
modo ou de ser atribuído a outros agentes que não

Desembargador João Benedito da Silva
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a  ele  ficou  excluída,  uma  vez  que  não  tendo
fornecido  elementos  a  comprovar  fatos  que  a
infirmem e tendo, inclusive, sido reconhecido pela
vítima, forçoso concluir que há provas mais do que
suficientes  de  sua  atuação  para  ensejar  uma
condenação. In casu,  incabível se revela a tese de
atipicidade penal,  eis  que a conduta do apelante se
amolda  ao  tipo  penal  descrito  na  exordial
acusatória.”(TJPB;  APL  0041910-72.2010.815.2003;
Câmara  Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  João
Benedito da Silva; DJPB 05/09/2014) - grifei

Por outro lado, é cediço que o depoimento prestado por policial é

revestido  de  validade  e  credibilidade,  pois  além de  ostentar  fé  pública,  na

medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora

prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei

validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos

ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade. 

Releva  salientar  que  não  há  nos  autos  qualquer  motivo  que

indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão

pela  qual  não  só  podem  como  devem  ser  levados  em  consideração  pelo

magistrado  como  elemento  de  convencimento,  consoante  orienta  a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

HABEAS  CORPUS.  (...).  VALIDADE  DOS
DEPOIMENTOS PRESTADOS,  EM JUÍZO POR
POLICIAIS  QUE  EFETUARAM  A  PRISÃO.
PRECEDENTES DESTE STJ. (...).  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. 2. (...).
[HC  Nº  156.586/SP,  Rel.  Min.  Napoleão  Nunes
Maia Filho, Publicação: 24/05/2010] 

HABEAS  CORPUS.  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.

Desembargador João Benedito da Silva
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RECONHECIMENTO  PESSOAL.  RATIFICAÇÃO  EM
JUÍZO.  NULIDADE  NÃO  CONFIGURADA.
EXISTÊNCIA  DE  OUTRAS  PROVAS  PARA  A
CONDENAÇÃO.  DEPOIMENTOS  DOS  POLICIAIS
QUE  EFETUARAM  A  PRISÃO. CONCLUSÃO
DIVERSA  QUE  DEMANDA  REVOLVIMENTO  DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO,  NÃO  CABÍVEL
NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. ORDEM
DE  HABEAS  CORPUS  DENEGADA.  1. A
condenação  do  Paciente  pelo  crime  de  roubo
circunstanciado  amparou-se  não  só  no
reconhecimento pessoal  feito pelas vítimas,  mas
também  pelos  depoimentos  dos  policiais  que
efetuaram a prisão em flagrante. (…) 5. Ordem de
habeas  corpus  denegada.(HC  244.240/SP,  Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
06/08/2013, DJe 13/08/2013)

Ora,  da  análise  pormenorizada  dos  excertos  testemunhais

transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais

corroboraram para a exata elucidação dos fatos sub judice, sendo cediço que

tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e

harmônicos. 

Assim,  muito  embora  a  aguerrida  defesa  dos  apelantes  tente

desconstituir a palavra das vítimas, sustentando em suas razões recursais que

as provas carreadas aos autos são frágeis,  entendo que suas palavras não

deixarão de ter importância, pois sabe-se que a maioria dos delitos patrimoniais

são cometidos às ocultas, sem testemunhas, durante os quais, geralmente, os

que ficam frente a frente são somente a vítima e o agente do crime.

Lado outro, vale ressaltar, que mesmo que tenham os acusados

negado  suas  participações  no  crime  pelo  qual  foram  condenados,  a

possibilidade de o crime ter ocorrido de outro modo ou de ser atribuído a outros

agentes  que não  a  eles  ficou excluída,  uma vez  que,  não tendo fornecido

elementos a comprovar fatos que a infirmem, forçoso concluir que há provas

mais do que suficientes de suas atuações para ensejar tal condenação, como

muito bem salientou o Julgador em sua decisão guerreada.

Desembargador João Benedito da Silva
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Assim, muito embora a defesa tente infirmar as provas apuradas

no  caderno  processual,  a  palavra  da  vítima  é  de  suma  relevância  para  o

deslinde da questão, já que, sem a presença de testemunhas na maioria das

vezes,  e  sendo  seguras  e  coerentes  as  suas declarações,  estas  têm mais

credibilidade que as  do acusado,  ainda mais  quando em consonância  com

outros elementos probatórios, a tornar mais do que suficiente para ensejar um

decreto condenatório.

Da pena.

Alegam ainda os apelantes, que o Juiz não explicitou os critérios

que nortearam a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço), para a causa

de diminuição  de pena no inserta no art. 14, II do CPB, dai porque requer a

aplicação no patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços).

Quanto ao referido aspecto, assistem razão aos recorrentes.

Para  melhor  aferir  a  irregularidade  apontada  pelos  apelantes,

transcrevo a parte da sentença no ponto em que fora atacada, vejamos: 

“ (…) Em terceira fase, em atenção ao disposto
no  art.  68  do  CP,  reconheço  a  causa  de
diminuição de pena do art. 14, II do CP, pelo que
reduzo  a  pena  à  razão  de  1/3  (um  terço),
resultando a condenação em 02(dois) anos e 08
(oito)  meses de reclusão e  06(seis)  dias multa.
Com relação  a  causa  de  aumento  de  pena  do
inciso  II  do  §  2º,  II  do  art.  157  da  Norma
Substantiva  Penal,  e  diante  das  peculiaridades
específicas do delito sub analise, aumento a pena
à razão de 1/3 (um terço) computando assim 03
(três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 08
(oito) dias multa (...)(fls.78/82v),

Desembargador João Benedito da Silva
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Como visto, verifica-se que o MM. Juiz a quo fez incidir, na terceira

fase da aplicação da pena a causa de diminuição da pena pela tentativa em

sua fração mínima, qual seja, 1/3 (um terço), sem fundamentação suficiente

para justificá-la, devendo a redução ser operada em 2/3 (dois terços). 

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - DELITO
DE  ROUBO  TENTADO  -  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  INCONTROVERSAS  -  REDUÇÃO  DA
PENA-BASE - POSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS  FAVORÁVEIS  -  RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DA MENORIDADE -  NECESSIDADE -
REDUÇÃO DAS PENAS EM RAZÃO DA TENTATIVA
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - DIMINUIÇÃO
PELA  FRAÇÃO  MÁXIMA  -  ABRANDAMENTO  DO
REGIME  PRISIONAL  -  ADMISSIBILIDADE  -
RECURSO  CONHECIDO  E  PROVIDO.  1  -  Se  as
circunstâncias judiciais são amplamente favoráveis ao
apelante, merece ser reduzida a pena-base cominada
na sentença. 2 - Na hipótese de ser o acusado menor
à  época  dos  fatos,  faz  juz  ao  reconhecimento  da
atenuante prevista no art. 65 , I , do Código Penal . 3 -
Na aplicação da causa geral de diminuição da pena
prevista no art. 14 , II , do Código Penal , deve o juiz
fundamentar o quantum de redução, o qual, se inferior
a  2/3  (dois  terços)  e  não  fundamentado,  deve  ser
reformado para que se imponha a fração máxima. 4 -
Fixada  a  reprimenda  ao  réu  primário  pelo  delito  de
roubo tentado em quantum inferior a 04 (quatro) anos
de  reclusão,  sendo-lhe  favoráveis  todas  as
circunstâncias judiciais,  é de rigor o estabelecimento
do  regime aberto  para  o  cumprimento  daquela.  VV.
APELAÇÃO  CRIMINAL -  ROUBO  MAJORADO  NA
FORMA  TENTADA  -  FIXAÇÃO  DAS  PENAS  -
TENTATIVA - QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA -
FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OBRIGATORIEDADE. - A
ausência de fundamentação do quantum de    redução
da pena em razão da   tentativa  , por si só, não implica
na aplicação da fração redutora máxima quando outra
se justificar e, ainda assim, for mais benéfica ao réu.
Outrossim,  havendo    redução   superior  ao  patamar
fixado  na  sentença,  é  de  se  exigir  do  julgador,  na
instância  superior,  a  devida,  necessária  e
indispensável  fundamentação.TJMG  (  Processo:.
APR10105120115065001  MG  –  Relator:  Adilson
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Lamounier  –  Julgamento:  08/10/2013.-  Orgão
Julgador: Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL
– Publicação 14/10/2013.) - grifei.

Assim,  impõe-se  a  redução  pela  fração  máxima  em  razão  da

tentativa,  pois  conforme  dito,  não  foi  justificado  na  sentença  a  redução

utilizada.

Desta forma, na  terceira fase, faz-se necessária a  redução das

penas impostas aos apelantes, no patamar de 2/3 (dois terços), em razão da

tentativa, em face da ausência de fundamentação.

Assim,  passo  a  redimensionar as  reprimendas  impostas  para

ambos apelantes:

Pois  bem.  Na  primeira  fase, após  análise  das  circunstâncias

judiciais  o  Magistrado fixou a  pena em  04 (quatro)  anos de reclusão,  no

patamar mínimo.

Na segunda  fase, não houve alteração da pena. 

Na  terceira fase,  pelas razões acima já expostas,  reconheço a

causa de diminuição de pena do art. 14, II do CP, pelo que reduzo a pena à

razão de  2/3 (dois terços), resultando a condenação em  01 (um) ano e 04

(quatro) meses de reclusão..  Com relação a causa de aumento de pena do

inciso II do § 2º, do art. 157 do CP, e diante das peculiaridades específicas do

delito  sub analise,  aumento a pena à razão de  1/3 (um terço) computando

assim em uma pena de  01(um) ano e 09 (nove) e 10 (dez) dias,  a torno-a

definitiva à minguá de outras causa a considerar. 

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, para

reduzir  a  pena  definitiva  dos  apelantes  para  01  (um)  ano  e  09  (nove)

meses de reclusão, em regime aberto, nos termos do voto do relator. 
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No mais, mantenho o que consta na sentença atacada. 

É como voto.

                   Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha

Ramos, Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do

relator,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des. Carlos

Martins Beltrão Filho. 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 09 (nove) dias do mês de junho do

ano de 2016.

José Guedes Cavalcanti Neto
Juiz Convocado

RELATOR
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