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Sendo o conjunto probatório apto à comprovação
da  materialidade  e  autoria  delitivas  dos  crimes
praticados pelo apelante, não deve ser acolhido a
súplica  de absolvição por  insuficiência  de  lastro
probatório.

A  palava  da  vítima  nos  crimes  patrimoniais,
geralmente  praticados  na  clandestinidade,
assume  relevante  valor  probatório,  mormente
quando  detalham  a  empreitada  criminosa  de
maneira segura, em consonância com as provas
dos  autos,  especialmente  se  a  res  furtiva é
encontrada  com  os  réus  no  momento  de  sua
prisão.

Tanto  aquele  que  participa  da  abordagem  da
vítima,  ameaçando-a,  quanto  o  que  conduz  o
veículo da fuga, não exerce participação de menor
importância, mas verdadeira coautoria.

A pena-base deve ser aplicada observando-se as
circunstâncias  judiciais  do  apenado.  Assim,  a
existência  de  circunstâncias  desfavoráveis
autoriza o magistrado a impor a reprimenda acima
do mínimo legal.

Inaplicável  a  substituição  da  pena  privativa  de
direito por restritiva de direitos, em razão do delito
ter  sido  cometido  mediante  violência  e  grave
ameaça (art. 44, I, do CP).

Tendo  o  quantum da  pena  sido  superior  a  04
(quatro)  anos,  correta  a  aplicação  do  regime
prisional  semiaberto,  por  atender o comando do
art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal.

A condenação do réu à pena de multa configura
simples  realização  do  preceito  secundário  da
norma incriminadora e,  por isso,  é de aplicação
cogente,  não sendo possível  o seu afastamento
ou isenção, sob pena de violação do Princípio da
Legalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

Desembargador João Benedito da Silva
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A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em  NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR. 

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal interposta por  Welder Azevedo

Cavalcanti (fl.105) contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 4ª Vara

Criminal da Capital (fls.91/101) que o condenou nas sanções do art. 157, § 2º,

inciso II,  do Código Penal,  a uma pena definitiva de 05 (cinco) anos, 04

(quatro)  meses  de  reclusão,  além de  13  (treze)  dias-multa,  em  regime

inicialmente semiaberto.

O  apelante,  em  suas  razões  (fls.  122/133),  alega,

preliminarmente,  a  nulidade do reconhecimento  feito  extrajudicialmente,  vez

que  a  vítima  não  lhe  reconheceu  como  sendo  o  autor  do  delito  em juízo,

devendo ser desconsiderado o reconhecimento produzido na fase inquisitorial.

 No  mérito,  requer  a  absolvição  por  insuficiência  probatória.

Subsidiariamente,  intenta  o  reconhecimento  da  participação  de  menor

importância, a exclusão da qualificadora do inciso II do art. 2° do art. 157 do

Código Penal, a reestruturação da pena-base, com a corolária diminuição da

reprimenda. Pugna, ainda, pela substituição da pena privativa de liberdade por

restritiva  de  direitos,  o  abrandamento  do  regime  prisional  e,  por  fim  o

afastamento  da  pena  de  multa,  eis  que  não  condiz  com  suas  condições

financeiras.

Em contrarrazões (fls. 296/299), a Promotoria de Justiça pugna

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

decisão contestada.

Desembargador João Benedito da Silva
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A douta Procuradoria de Justiça, por seu Procurador José Marcos

Navarro Serrano (fls. 144/425), pugnou pelo não provimento do apelo.

É o relatório.

                               VOTO

O representante do Ministério Público, ofereceu denúncia contra

Josildo de Lima Silva Júnior e Welder Azevedo Cavalcante, dando-os como

incursos nas sanções do art.157, § 2º, inciso II do Código Penal.

Consta da peça acusatória que no dia 20 de abril de 2014, na Rua

Artur Bernardes, no Bairro do Bessa, os acusados abordaram a vítima Maria

Anay de Oliveira Claro, quando a mesma estava na calçada de sua residência

e anunciaram o assalto.

Extrai-se  ainda,  da  denúncia,  que  os  réus  estavam  em  uma

motocicleta  e  o  garupa  da  moto,  fazendo  menção  que  estava  armado,

ameaçando atirar  na vítima e de forma muito  agressiva roubaram o celular

Samsung pertencente a vítima. 

Consta também que a polícia militar estava realizando rondas na

Avenida Rui Carneiro quando abordaram dois homens em uma moto de cor

vermelha de placa MQK 9215/PB. Informa que características dos dois eram

idênticas aos indivíduos que acabaram de realizar um assalto. A polícia militar

desconfiou da atitude deles porque o garupa da moto estava segurando a placa

de modo a não permitir a visualização da mesma.

Segundo  a  exordial  acusatória,  os  policiais  notaram  que  os

indivíduos se encontravam com um celular Samsung. Entretanto, os réus não

Desembargador João Benedito da Silva
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sabiam o número do celular nem muito menos o conteúdo do mesmo.

Ato contínuo, os militares entraram em contato com o CIOP para

localizar a vítima do assalto e a mesma informou que o celular lhe pertencia.

Narra, ainda, na denúncia que a vítima foi levada à Delegacia de

Polícia onde reconheceu os acusados como sendo os autores do crime. Foi

fácil a identificação de um dos réus porque o mesmo possuía uma tatuagem na

perna.

Por fim, relata a denúncia que nos seus interrogatórios, os réus

negaram a participação no crime e afirmaram que compraram o celular de um

amigo conhecido como Diguinho. Porém, os mesmos não sabem informar o

nome de Diguinho, nem o seu endereço.

Ultimada a instrução criminal, o magistrado julgou procedente a

Pretensão Punitiva Estatal, para CONDENAR os acusados JOSILDO DE LIMA

JÚNIOR E WELDER AZEVEDO CAVALCANTE, individualmente, a uma pena

definitiva de 05 (cinco) anos,  04 (quatro)  meses de reclusão, em regime

semiaberto, e 13 (treze) dias-multa; nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II

do Código Penal.

Contra  a  referida  decisão,  apenas  o  acusado  WELDER

AZEVEDO CAVALCANTE insurgiu-se, arguindo, preliminarmente, a nulidade

do reconhecimento pessoal do acusado na esfera policial, visto que a vítima

não  o  reconheceu  em  juízo  como  sendo  o  autor  do  delito.  Entretanto,

analisando os autos, entendo que esta preliminar se confunde com o mérito,

por se tratar de tema ligado ao conjunto probatório. Assim, deixo para apreciá-

la no momento próprio. 

DO MÉRITO

Desembargador João Benedito da Silva
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1. DO PEDIDO DE  ABSOLVIÇÃO:

Inconformado,  o acusado  Welder Azevedo Cavalcanti,  postula

por sua absolvição, alegando insuficiência probatória.

Todavia, sem razão.

Pois bem. A materialidade encontra-se estampada nos autos pelo

Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls .02/06, Auto de Apreensão de fl. 07 e

Auto de Entrega (fl. 08) e, ainda, pelos depoimentos cotejados ao feito. 

Da  mesma  forma,  tenho  que  a  autoria  quedou  induvidosa,

conforme se vê do manancial probatório produzido.

A vítima do roubo ocorrido no dia 20 de abril de 2014, sempre que

inquirida,  narrou  com  coerência  e  harmonia  toda  a  dinâmica  dos  fatos.

Vejamos:

“(...) que no dia de hoje estava na calçada de sua
residência,  em  direção  à  farmácia,  quando  foi
abordada por dois indivíduos em uma motocicleta,
quando então o garupa da moto fez menção de
que  os  indivíduos  levaram  o  celular  da  marca
Samsung e logo após evadiram-se do local; que
por  volta  das  18:00  a  viatura  da  polícia  militar
esteve no local e via rádio o CB Erivan passou o
número do celular para a vítima que confirmou ser
o  número  dela;  que  ao  chegar  à  delegacia  foi
levada a uma sala de reconhecimento para que
pudesse  visualizar  os  indivíduos,  sendo  assim
confirmou ser os dois indivíduos que a assaltou
(...)”. (Maria Anay de Oliveira Claro, esfera policial,
fl. 04).

Em juízo (mídia, fl. 74), a vítima ratificou o teor do depoimento

Desembargador João Benedito da Silva
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supra,  acrescentando que,  apesar  de  ter  reconhecido apenas o carona,  no

caso  o  “moreninho”,  que  vem  a  ser  o  primeiro  denunciado,  o  piloto  da

motocicleta permaneceu no local,  aguardando o término da ação e, após a

subtração do aparelho celular, ambos evadiram-se na citada moto. 

Importante frisar que a prova indiciária, como cediço, é relevante

meio probatório quando da apreciação do seu conjunto e pode, inclusive, servir

de base à condenação, sempre que houver indícios múltiplos, concatenados e

impregnados de elementos positivos de credibilidade, como ocorreu no caso

em disceptação.

Demais disso, os testemunhos colhidos pela autoridade policial

foram  renovados  em  sede  judicial,  com  a  garantia  da  ampla  defesa  e  do

contraditório, o que corrobora a licitude da prova produzida. 

Em  que  pese  o  não  reconhecimento  pessoal  do  apelante  em

juízo,  não  o  exime  da  responsabilidade  real  advinda  de  sua  conduta,

principalmente  quando  assume  que  pilotava  a  moto,  presenciou  Josildo

subtraindo o celular da vítima e, apesar de tudo, esperou-o para saírem juntos

do local.  Aliado a isso, encontra-se o interrogatório do primeiro denunciado,

relatando  que  ambos  tinham  a  mesma  intenção  de  assaltar,  sendo  um

conivente com o outro.

No  mais,  verifica-se  que  a  vítima  confirmou  as  declarações

prestadas na polícia e,  ao ser ouvida em juízo, reforçou a comprovação da

autoria delitiva, atribuindo-a aos dois réus que, em número de dois, simulando

o porte de arma, intimidaram a ofendida, que foi obrigada a entregar o bem. 

É  sabido  que  a  palava  da  vítima  nos  crimes  patrimoniais,

geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório,

mormente quando detalham a empreitada criminosa de maneira segura, em

consonância  com  as  provas  dos  autos,  especialmente  se  a  res  furtiva é

Desembargador João Benedito da Silva
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encontrada com os réus no momento de sua prisão, como ocorreu no presente

caso.

Nesse sentido, colhe da jurisprudência:

PENAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMPROVAÇÃO DE
MATERIALIDADE E AUTORIA. Depoimento.  Palavra
da  vítima.  Demais  provas  dos  autos.  Suficiente.
Crime  contra  o  patrimônio.  Conjunto  probatório.
Súmula  nº  7/STJ.  Agravo  em  Recurso  Especial
improvido. (STJ; AREsp 888.839; Proc. 2016/0095636-
3; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior;
DJE 29/04/2016). Grifos nossos. 

APELAÇÃO  CRIME.  CONDENAÇÃO  PELO  CRIME
DE ROUBO SIMPLES E FALSA  IDENTIDADE (ART.
157, CAPUT, E ART. 307, C/C ART. 69, TODOS DO
CÓDIGO  PENAL).  PRETENSÃO  DE  CONCESSÃO
DOS  BENEFÍCIOS  DA  JUSTIÇA  GRATUITA.  NÃO
CONHECIMENTO.  MATÉRIA AFETA AO  JUÍZO  DA
EXECUÇÃO. MÉRITO. […]  Importância da palavra
da  vítima  em  crimes  contra  o  patrimônio.
Reconhecimento extreme de dúvidas. Depoimento
da  ofendida  corroborado  pela  narrativa  dos
policiais obtida sob o crivo do contraditório e da
ampla  defesa.  Validade.  [...].  recurso  parcialmente
provido na parte conhecida. (TJPR; ApCr 1472094-0;
Ponta  Grossa;  Quarta  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.
Renato  Naves  Barcellos;  Julg.  30/06/2016;  DJPR
01/08/2016; Pág. 343). Grifos nossos. 

Apelação criminal. Furto. Apreensão da res furtiva na
posse  do  acusado.  Reconhecimento  pela  vítima.
Conjunto  probatório  harmônico.  Absolvição.
Impossibilidade.  Nos crimes contra o patrimônio, a
apreensão da res furtiva na posse do acusado e o
reconhecimento feito pela vítima, em consonância
com os demais elementos de prova,  mostram-se
suficientes  para  embasar  um  decreto
condenatório.
(Processo:  APL  00041334020128220014-RO
0004133-40.2012.822.0014.  Órgão  Julgador:  1ª
Câmara Criminal. Publicação: Processo publicado no
Diário Oficial em 27/04/2015. Julgamento: 16 de Abril
de 2015 – Relator: Desembargador Valter de Oliveira).

Desembargador João Benedito da Silva
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Na esfera  judicial  (mídia,  fl.  174),  o  réu  Josildo  de  Lima Silva

Júnior  confessou  a  prática  do  delito,  informando  que  o  segundo  acusado

comungava de sua intenção criminosa, pois saíram para “arranjar dinheiro”. Ao

final, durante as reperguntas da defesa do segundo acusado, Josildo de Lima

ponderou que, caso Welder não tivesse ciência de sua intenção de assaltar,

certamente  teria  ido  embora  ao  visualizar  o  crime.  Mas  não  foi  isso  que

ocorreu. Ele esperou o término da ação e, juntos, saíram do local levando o

bem roubado.

No seu interrogatório (mídia, fl. 174), o acusado Welder Azevedo

Cavalcante, inicialmente pareceu confessar o crime. Mas no decorrer do ato,

aparentemente se retratou, aduzindo que não sabia da intenção de Josildo em

assaltar.  Não  haviam  combinado  roubar,  apenas  teria  feito  para  ele  uma

corrida. Disse que não praticou nenhum ato de execução do crime.

Corroborando  com  as  declarações  da  vítima,  foram  os

depoimentos em juízo das testemunhas Nelson da Silva Lima Neto e Francisco

Erivan Martins da Silva, policiais militares, a saber:

“(...)  copiaram pelo rádio  da polícia que acabara de
ocorrer  um  assalto  no  Bessa,  praticado  por  dois
elementos  em  uma  moto  vermelha;  que  faziam
patrulhamento  na  Avenida  Ruy  Carneiro,  quando
visualizaram  dois  rapazes  em  uma  moto  vermelha;
que passaram a acompanhá-los e os abordaram no
sinal;  que  o  celular,  objeto  da  apreensão,  foi
encontrado  com  os  acusados;  que  entraram  em
contato com a vítima e ela confirmou ser proprietária
do celular; que na delegacia, a vítima e ela confirmou
ser proprietária do celular; que na delegacia, a vítima
reconheceu  os  réus e  identificou  o  seu celular;  que
reconhece  os  acusados  aqui  presentes  como  as
pessoas presas pela guarnição no dia dos fatos; que
não conhecia o acusado antes do fato;(...)”. (Nelson da
Silva Lima Neto, em juízo, fl. 66).

“(...)  a  guarnição  estava  fazendo  rondas  de  rotina,

Desembargador João Benedito da Silva
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quando se deparou com os acusados em uma moto;
que  deu  para  notar  a  atitude  suspeita  do  réu  no
momento  em  que  eles  visualizaram  a  viatura;  que
saíram em perseguição e no momento em que os réus
pararam no sinal, os abordaram; que eles traziam um
celular, cuja procedência não souberam informar; que
através  do  CIOPE  tomaram  conhecimento  de  que
ocorrera um assalto no Bessa, tendo com vítima uma
senhora,  de  quem  fora  subtraído  um  celular;  que
fizeram  a  correlação  dos  fatos  e  chegaram  à
conclusão de que o celular e as pessoas envolvidas
eram as  mesmas;  que  entraram em contato  com a
vítima e ao chegar na delegacia, elas reconheceram
os réus como os autores do assalto, além de identificar
o seu aparelho celular;  que reconhece os acusados
aqui  presentes;  que não conhecia  os réus antes do
fato;  (…).”  (Francisco  Erivan  Martins  da  Silva,  em
juízo, fl. 67).

Percebe-se, portanto, que a prova oral encontra-se entrelaçada  e

em perfeita sintonia para fomentar um decreto condenatório.

Diante  disso,  as  provas  da  materialidade  e  autoria  do  ilícito

emergem em face do apelante de forma límpida e serena, por meio de informes

trazidos durante a instrução criminal, razão para não se falar em absolvição.

                     2. DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Em  relação  à  tese  de  participação  de  menor  importância  não

merece prosperar, porque como visto, ao apelante coube o papel de conduzir o

comparsa ao palco do acontecimento e posteriormente dar fuga, transportando

a res furtiva, devendo por isso, responder criminalmente na mesma proporção.

Com efeito, tanto aquele que participa da abordagem da vítima,

ameaçando-a, quanto o que conduz o veículo da fuga, não exerce participação

de menor importância, mas verdadeira coautoria.

A propósito:

Desembargador João Benedito da Silva
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EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL  -  ROUBO
MAJORADO CONSUMADO E TENTADO - ART. 157,
§2º, II, POR DUAS VEZES, SENDO UMA NA FORMA
DO ART. 14, II, AMBOS DO CP - RECURSO DO RÉU
PAULO FELIPE -  ABSOLVIÇÃO -  INVIABILIDADE -
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS  -
PALAVRA  DA  VÍTIMA  -  ESPECIAL  RELEVO  --
PARTICIPAPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - NÃO
CABIMENTO  -  RECURSO  DA  RÉ  LUANA  -
AFASTAMENTO  DO  CONCURSO  DE  PESSOAS  -
IMPOSSIBILIDADE.
- Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo,
rotineiramente  praticados  na  clandestinidade,  a
palavra  da  vítima,  bem  como  os  depoimentos  das
testemunhas,  quando  corroborados  por  outros
elementos e  em harmonia com as demais  provas e
com os abalizados indícios amealhados ao longo da
instrução, são mais do que suficientes para alicerçar o
decreto condenatório.
-  Não há que se falar  em participação de menor
importância  se  o  agente  irresignado  auxiliou  a
comparsa no planejamento e execução do delito e
cooperou  pessoalmente  para  o  êxito  da  prática
delituosa,  devendo,  por  isso,  responder
criminalmente  na  mesma  proporção,  mormente
porque não é necessário, para a configuração da
coautoria, que todos os agentes realizem os atos
executórios,  bastando, para tanto,  que anuam ao
plano criminoso, ostentando dolo específico.
- Imperiosa a incidência da majorante do concurso de
pessoas se a prova dos autos evidencia que os réus
praticaram a conduta mediante unidade de desígnios e
divisão  de  tarefas.   (TJMG  -   Apelação  Criminal
1.0079.16.007895-6/001,  Relator(a):  Des.(a)  Jaubert
Carneiro Jaques , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento
em 14/02/2017, publicação da súmula em 03/03/2017).
- (Grifo nosso).
 

Neste  diapasão,  tem-se que os  elementos  de prova carreados

para os autos não estão a demonstrar que a participação do recorrente tenha

sido insignificante a permitir a redução da pena, conforme pleitado.

3. DA PENA

No que tange ao  pedido de redução da condenação, entendo que

Desembargador João Benedito da Silva
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a reprimenda aplicada ao acusado não merece reparos.

Nos termos da sentença, o apelante foi condenado a uma pena-

base de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-

multa.

Verifica-se que a pena-base ficou um pouco além do mínimo em

abstrato em razão de circunstâncias valoradas negativamente. 

Em segunda fase, foi considerada a atenuante, prevista o art. 65, I

(menor  idade)  em favor  do  réu,  reduzindo a  pena  em 06  (seis)  meses de

reclusão e 02 dias-multa, totalizando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10

(dez) dias-multa.

Em terceira fase, ausente causa especial de diminuição, a pena

foi majorada em 1/3 (um terço), art. 157, § 2°, inciso II, CP, tornando-a definitiva

em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

A referida causa de aumento, tenho que deve permanecer, pois a

prova  produzida  ao  longo  da  instrução  é  no  sentido  de  que  os  réus,  em

concurso, mediante grave ameaça, exercida com a simulação do emprego de

arma  de  fogo,  utilizando-se  do  veículo  tipo  motocicleta,  subtraíram  bens

pertencentes à vítima Maria Anay de Oliveira Claro. Logo, o vínculo psicológico

que os uniu é evidente e, por isso, a manutenção da causa de aumento do

inciso II do § 2° do art. 157 do Código Penal.

Assim sendo, restou acertada a pena imposta, razão pela qual,

mantenho-a nos termos da Sentença de base.

3.1.  Da  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por

restritiva de direito:

Desembargador João Benedito da Silva
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Inaplicável a substituição da pena privativa de direito por restritiva

de direitos, em razão do delito ter sido cometido mediante violência e grave

ameaça (art. 44, I, do CP).

3.2. Da fixação de regime:

De igual modo, inviável o pleito de abrandamento da pena para o

regime aberto, visto que a pena definitiva para o apelante restou em 05 (cinco)

anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa, de modo que excede o

quantum permitido  pela  legislação  para  cumprimento  da  pena  em  regime

aberto.

           Dessa  forma,  mantenho  o  regime semiaberto  para  o  início  do

cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal. 

                     3.3  Do afastamento da pena de multa

Ao final, pugna o recorrente pelo afastamento da pena e multa

aplicada, ao argumento de que não possui condição financeira.

No entanto, o pedido não pode ser acolhido. Isso porque, a pena

de multa, nos crimes patrimoniais, é obrigatória, pois é cumulativa, e não pode

ser  dispensada, devendo, ainda, guardar proporção com o quantum da pena

privativa de liberdade estabelecida.

Dificuldade, ou mesmo impossibilidade de pagamento, é matéria a

ser debatida, se for o caso, no âmbito da execução penal.

Assim, a condenação do réu à pena de multa configura simples

realização do preceito  secundário da norma incriminadora e,  por  isso,  é  de

aplicação cogente,  não sendo possível  o  seu afastamento  ou isenção,  sob

pena de Violação do Princípio da Legalidade.

Desembargador João Benedito da Silva
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                      Nesse sentido:

Apelação  criminal.  Tráfico  de  drogas.  Redução  da
pena.  Aplicação  das  atenuantes  da  menoridade
relativa e confissão espontânea. Súmula 231 do STJ.
Aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da
Lei  n.11.343/06.  Impossibilidade.  Dedicação  à
atividade criminosa configurada.  5151. Mínimo legal.
Regime.  Alteração.  Possibilidade.  Substituição  da
pena privativa  de liberdade por  restritivas de direito.
Não  cabimento.  Nenhuma  circunstância  atenuante
pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme
Súmula  231  do  STJ.  A considerável  quantidade  de
drogas transportada pela chamada ?mula? do tráfico
pressupõe  a  integração  do  agente  à  organização
criminosa e a dedicação à atividade criminosa, sendo
inviável a aplicação da causa especial de diminuição
de  pena.  A  quantidade  da  pena  de  multa  foi
corretamente  fixada,  uma  vez  que  o  magistrado
sentenciante observou o critério trifásico, estabelecido
no  art.  68  do  Código  Penal,  bem  como  as
circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Código e
o estabelecido no art. 42 da Lei de Drogas. A multa é
pena cumulativa com a pena corporal, prevista no
preceito  secundário  do tipo,  sendo que eventual
miserabilidade  jurídica  do  condenado  deve  ser
examinada na fase de execução da pena. Ao réu
primário, cuja pena foi fixada abaixo de oito anos de
reclusão,  e  as  circunstâncias  judiciais  não
recomendam regime mais gravoso, resta autorizada a
fixação  do  regime  semiaberto  para  o  início  do
cumprimento  de  pena.  Incabível  a  substituição  da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
pois a pena cominada é superior a 04 anos de prisão,
violando  o  requisito  previsto  no  art.  44  ,  inc.  I,  do
Código  Penal.  (Processo:  APL
00013255120158220501  RO  0001325-
51.2015.822.0501.  Órgão  Julgador  -  2ª  Câmara
Criminal.  Publicação - Processo publicado no Diário
Oficial em 19/10/2015. Julgamento: 14 de Outubro de
2015.  Relator:  Desembargador  Valdeci  Castellar
Citon).

                 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO, nos termos do

voto do relator, mantendo-se a sentença quanto aos demais termos.

Desembargador João Benedito da Silva
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Aguarda-se  a  captura  do  réu  para  expedição  de  guia  de

execução.

 Expeça-se Mandado de Prisão.

 É como voto.

        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Arnóbio Alves Teodósio,  Presidente da Câmara Criminal, dele

participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da

Silva, relator, e Aluisio Bezerra Filho  ( Juiz convocado, com jurisdição limitada,

em substituição ao Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior).  Ausentes os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e

Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à Sessão o Exmo. Dr. Álvaro Cristino

Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

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, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de julho do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


