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APELAÇÃO CRIMINAL.  COAÇÃO NO CURSO
DO  PROCESSO.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.   MATERIALIDADE  E
AUTORIA  DELITIVAS  COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  AMEAÇA.
DESCABIDA.  AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA.
VALORAÇÃO NA PRIMEIRA E  NA SEGUNDA
ETAPA.  BIS  IN  IDEM.  INOCORRÊNCIA.
CONDENAÇÕES  DISTINTAS. REFORMA  DA
DOSIMETRIA  DA  PENA.  CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL  VALORADA  COM  EQUÍVOCO.
AUMENTO  INJUSTIFICADO.  OCORRÊNCIA.
REDUÇÃO  DA  PENA-BASE  IMPOSTA.
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO
DE PENA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

Tendo  a  prova  coligida  aos  autos  comprovado,
inequivocamente, a participação do réu no evento
delituoso, não há como ser acolhido o seu pleito
absolutório  ante  a  inexistência  de  dúvida  ou
fragilidade probatória.

Não há que se falar em desclassificação para o
crime  de  ameaça,  posto  que  a  conduta  do
acusado  deu-se  no  dia  em  que  a  vítima
compareceu  à  delegacia  para  comunicar  as
agressões sofridas, com fins intimidatórios.
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A condenação anterior do agente com trânsito em
julgado,  que  não  serviu  à  configuração  da
reincidência, presta-se a fundamentar validamente o
aumento da pena-base,  como maus antecedentes,
ensejando,  do  mesmo  modo,  a  exasperação  da
pena,  sem  que  se  vislumbre  bis  in  idem.
(Precedentes do STJ)

Necessária se torna a readequação da pena basilar,
tornando-a  proporcional  as  circunstancias
desfavoráveis existentes, com afastamento daquelas
que o juízo sentenciante se utilizou de justificativas
genéricas.

VISTOS,  RELATADOS  e  DISCUTIDOS os  autos  identificados
acima;

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  PARA 02 (DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE
RECLUSÃO,  NO  REGIME  SEMIABERTO,  NOS  TERMOS  DO  VOTO  DO
RELATOR, EM HARMONIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal interposta por  João Ferreira do

Nascimento Junior,  conhecido por “Junior Camilo” (fl. 93) contra a sentença

proferida  pelo  juízo  da  1ª  Vara  da  comarca  de  Pombal  (fls.  83/88),  que  o

condenou a uma pena de 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em

regime inicialmente fechado, 50 (cinquenta) dias-multa,  no valor de 1/30 do

salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática delituosa esculpida no art.

344 do Código Penal.

Irresignado, em sede de razões recursais (fls. 57/104), o apelante

pugna  pela  absolvição  em  razão  da  ausência  de  provas  a  embasar  a

condenação.  Subsidiariamente,  requer  a  desclassificação  para  o  crime  de

ameaça. Na sequência, o recorrente se insurge quanto à dosimetria da pena

em razão da ocorrência de bis in idem, e, também, quanto à inadmissibilidade

de cumprimento da pena em regime inicialmente fechado e a possibilidade de

substituição por restritivas de direito.
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Em contrarrazões,  fls.  105/110,  a  Promotoria  de  Justiça pugna

pela manutenção integral da decisão recorrida.

A douta Procuradoria de Justiça, instada a se pronunciar, opinou,

por  seu  Procurador  Francisco  Sagres  Macedo  Vieira,  às  fls.  116/123,  pelo

desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O representante do Ministério Público Estadual, em exercício na

Comarca  de  Pombal,  ofereceu  denúncia  em  face  de  João  Ferreira  do

Nascimento Junior,  conhecido por “Junior Camilo”,  dando-o como incursos

nas sanções do art. 344 do Código Penal.

Narra a exordial  acusatória que,  conforme inquérito policial,  na

tarde do dia 24/06/2012, o denunciado usou de grave ameaça, com o fim de

favorecer interesse próprio, contra parte ou qualquer outra pessoa que funciona

ou é chamada a intervir em processo policial.

Relata  a  denúncia  que  a  Sra.  Patricia  Felipe  dos  Santos

compareceu à delegacia para informar que, no dia 21/06/2012, fora agredida e

ameaçada pelo denunciado, seu ex-companheiro,  em razão de este não se

conformar com fim do relacionamento. Ciente da noticia criminis, o denunciado

foi até a residência da vítima e passou a ameaçá-la de morte, dizendo que ela

e a família dela iriam “se ver com ele”, que os alvejaria com disparos de arma e

que, mesmo se ela viajasse para se proteger, seus parentes continuariam na

cidade.

Concluída a instrução criminal, o MM. Juiz julgou procedente a

denúncia para condenar o acusado a uma pena de 02 (dois) anos e 06 (seis)
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meses de reclusão,  em regime inicialmente fechado, 50 (cinquenta) dias-

multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática

delituosa esculpida no art. 344 do Código Penal.

Inconformado,  o  apelante  pugna  pela  absolvição  em razão  da

ausência  de  provas  a  embasar  a  condenação.  Subsidiariamente,  requer  a

desclassificação  para  o  crime  de  ameaça.  Na  sequência,  o  recorrente  se

insurge quanto à dosimetria da pena em razão da ocorrência de bis in idem, e,

também,  quanto  à  inadmissibilidade  de  cumprimento  da  pena  em  regime

inicialmente fechado e a possibilidade de substituição por restritivas de direito.

A  materialidade  e  autoria  delitivas  restaram  demonstradas

conforme se afere do conjunto probatório acostado aos autos. Vejamos.

A vítima, Patrícia Felipe dos Santos, na esfera policial,  retratou

que foi espancada pelo ex-companheiro, tendo este, inclusive, efetuado disparo

de arma de fogo com o fim de intimidá-la a não denunciar. Relatou, também,

que, no dia em que estava noticiando o fato na delegacia, o acusado dirigiu-se

até a residência da genitora dela onde ameaçou a vítima de morte, bem como

a seus familiares, pois sabia que a ofendida estava comunicando o crime à

polícia.

Que nesta data 24/06/2012, por volta das 17h00min, a
declarante estava na delegacia de Polícia,  prestando
declarações  com  relação  ao  fato  ocorrido  no  dia
21/06/2012, onde foi vítima de mais um espancamento
por parte do conduzido, e nessa oportunidade chegou
na Delegacia de Polícia, uma irmã da declarante Prisci-
la  Felipe  dos Santos,  e  noticiou  a  declarante  que  o
conduzido estava na casa de sua mãe, ameaçando de
morte a declarante e seus familiares, pois sabia que a
declarante estava na Delegacia de Policia,  prestando
declarações  a  respeito  do  fato  ocorrido  no  dia
21/06/2012; (…) Que a declarante informa, que o con-
duzido já foi preso nesta comarca, por porte ilegal de
arma e desordem, valendo ressaltar que no fato ocorri-
do no dia 21/06/2012, o conduzido ainda chegou a dis-
parar uma arma de fogo dentro de casa, intimidando a
declarante a não denunciar o fato (...)”. (Patrícia Felipe
dos Santos – esfera policial -  fls. 09/10)
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Em juízo, a vítima mudou a versão dos fatos apresentada na es-

fera policial.

“(...)  Que convive com o acusado há mais de quatro
anos; que atualmente reatou o relacionamento com o
mesmo;  que  durante  o  relacionamento  foi  agredida
pelo  acusado mais  ou menos por  três vezes;  que o
acusado queria reatar de qualquer maneira o relacio-
namento; (…) que qualquer aproximação do réu já era
encarada como ameaça, diante do histórico violento do
réu (…).” (Patrícia Felipe dos Santos – esfera judicial -
fl. 58)

Depreende-se que o intuito da vítima nas declarações prestadas

em juízo é tentar amenizar a conduta do réu. No entanto, a nova dinâmica dos

fatos não encontra respaldo nos autos. Ademais, o depoimento prestado na es-

fera extrajudicial restou corroborado com a prova colhida sobre o crivo do con-

traditório.

A declarante, Priscila Felipe dos Santos, irmã da vítima, tanto na

esfera policial quanto em juízo, relatou que as ameaças proferidas pelo acusa-

do resultavam do fato de a vítima ter denunciado o companheiro na delegacia.

“(...) Que o conduzido após a separação, vem seguin-
do os passos da vítima, e ao perceber que estava na
Delegacia de Polícia, nesta data, efetivando a denún-
cia  contra  o conduzido,  pela  prática  do crime que o
mesmo cometeu no dia  21/06/2012,  contra a  vítima,
esta como não pôde investir imediato contra a vítima,
pelo fato desta está na Delegacia de Polícia, se dirigiu
a residência  da genitora  da mesma,  e  lá  chegando,
mais uma vez proferiu ameaça de morte contra a víti-
ma e seus familiares, alertando-os, que se a vítima não
saísse da casa dos familiares ainda neste dia, iria tirá-
la a força, e todos iriam se ver com o conduzido, e se
alguém interferisse na sua vida, alvejava todos a tiros
de arma de fogo; Que a depoente tomou conhecimento
desse fato, porque quando estava na Delegacia de Po-
lícia, em companhia da vítima, observou que o condu-
zido passou em frente a Delegacia de Polícia, e não
tendo dúvida que o mesmo estava a procura da vítima,
já ligou para sua genitora, para alertá-la do comporta-
mento do conduzido, sendo que esta já estava na casa
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da genitora da vítima, onde ali já fazia ameaça de mor-
te à vítima,  e a seus familiares;  Que a depoente de
imediato  acionou a  Polícia,  que empreendeu diligên-
cias  e  efetuou  a  prisão  do  conduzido,  apresentando
esta a Autoridade Policial para as providências. (Prisci-
la Felipe dos Santos – esfera policial – fl. 07)

“(…) que enquanto a declarante e a vítima estavam na
delegacia, o acusado foi até a casa dos pais da vítima
a fim de intimidá-los e não para visitar a criança; que o
acusado sabia que a vítima estava na delegacia ofer-
tando a denúncia crime quando foi ameaçar os pais da
mesma; que o acusado viu a declarante e a vítima na
delegacia; (…) que as ameaças era pelo fato da vítima
está denunciando o réu na delegacia (...)” (Priscila Feli-
pe dos Santos – esfera judicial – fl. 59)

Nesse mesmo sentido, é o depoimento, em juízo, da genitora da

vítima, Laurizete Felipe dos Santos (fl. 60).

“(…) que no dia dos fatos o acusado foi até a casa da
declarante e afirmou que se ficasse preso iria matar a
declarante e o seu cunhado;  que também mataria a
vítima; que o acusado já fez ameaças enquanto a víti-
ma estava o denunciado na delegacia. (...)” (Laurizete
Felipe dos Santos – esfera judicial – fl. 60)

O policial  civil,  Cristiano  Jacinto  Torres,  que atuou  na  prisão  em

flagrante do acusado, relatou que a vítima foi ameaçada em razão de ter ido à

delegacia prestar notícia crime em desfavor do réu.

“(…) que a vítima foi ameaçada por ter ido à delegacia
prestar notícia crime; (…) que o acusado tinha amea-
çado a vítima pelo fato da mesma o ter denunciado na
delegacia e que outras vezes a vítima compareceu à
delegacia para relatar as agressões domésticas. (...)”
(Cristiano Jacinto Torres – esfera judicial – fl. 61)

O réu, ao ser interrogado na esfera judicial, disse “(…) que nunca

ameaçou a vítima pelo fato dela ir até a delegacia denunciá-lo (...)” (fls. 66/67).

Como se vê, a tese de defesa de insuficiência de provas para

condenação não se sustenta. 
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Restou  demonstrado,  pelo  conjunto  probatório,  que  o  acusado

ameaçou tanto a vítima quanto aos familiares dela em razão de a ofendida ter

ido comunicar a agressão física sofrida no dia 21 de junho de 2016.

Ademais, as testemunhas de defesa, João Bezerra de Moura (fl.

63), Vanusa Pereira do Nascimento (fl. 64) e João Urtiga de Sousa Junior (fl.

65) não corroboram a tese defendida pelo réu, pois afirmaram, em juízo, não

terem conhecimento acerca dos fatos em discussão nestes autos.

De mais a mais, não há que se falar em desclassificação para o

crime de ameaça, posto que a conduta do acusado deu-se no dia em que a

vítima compareceu à delegacia para comunicar as agressões sofridas, com fins

intimidatórios.

Em consequência, a manutenção da condenação é medida que

se impõe.

O recorrente, ainda, insurge-se quanto à pena aplicada em razão

da ocorrência de  bis in idem  na primeira e segunda fases da dosimetria da

pena,  e,  também,  quanto  à  inadmissibilidade  de  cumprimento  da  pena  em

regime inicialmente fechado e a possibilidade de substituição por restritivas de

direito.

De início, registre-se que é firme no Superior Tribunal de Justiça a

orientação  jurisprudencial  no  sentido  de  que  as  condenações  anteriores

transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo de 5 (cinco) anos previstos no

art. 64, inciso I, do Código Penal, constituem fundamento idôneo para justificar

a  exasperação  da  pena-base.  Embora  esse  período  afaste  os  efeitos  da

reincidência, não o faz quanto aos maus antecedentes. 

O artigo 63 do Código Penal, por sua vez, é claro ao expor que se

verificará a reincidência (agravante prevista no inciso I do artigo 61 do mesmo
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Estatuto) quando o agente cometer novo crime após o trânsito em julgado da

sentença  que  o  tenha  condenado  por  crime  anterior,  se  entre  a  data  do

cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior não tiver decorrido

período de tempo superior a 5 (cinco) anos.

De acordo com entendimento consolidado no STJ, é possível sim

a cumulação de maus antecedentes e reincidência, desde  que existam duas

condenações pretéritas.  A cumulação não representaria  bis in idem,  porque

relativa a dois fatos distintos, valorados oportunamente na fase de dosimetria

da pena. 

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados:

PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-
BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS.
MAUS  ANTECEDENTES.  CONDENAÇÃO
ALCANÇADA  PELO  TEMPO  DEPURADOR.
FUNDAMENTOS  VÁLIDOS.  QUANTUM
DESPROPORCIONAL.
READEQUAÇÃO.  AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA.
VALORAÇÃO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA ETAPA.
BIS  IN  IDEM.  INOCORRÊNCIA.  CONDENAÇÕES
DISTINTAS.
FRAÇÃO DA AGRAVANTE.  DUPLA REINCIDÊNCIA.
APLICAÇÃO  EM  1/5.  AUMENTO  PROPORCIONAL.
REGIME  FECHADO.  PENA SUPERIOR A 8  ANOS.
SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.  FALTA  DE  PREENCHIMENTO
DE  REQUISITO  OBJETIVO.  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL  VERIFICADO.  WRIT  NÃO  CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(…)  5.  A  utilização  de  condenações  anteriores
transitadas em julgado como fundamento para a
fixação  da  pena-base  acima  do  mínimo  legal,
diante  da  aferição  dos  maus  antecedentes  e,
ainda, para agravar a pena, pela reincidência, não
caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas
na  primeira  fase  sejam  distintas  da  aferida  na
segunda, como no caso em apreço. Precedentes.
(…)  8.  Habeas  corpus  não  conhecido.  Ordem
concedida,  de  ofício,  para  reduzir  a  pena-base  e
redimensionar a sanção final para 9 anos e 4 meses
de  reclusão  mais  pagamento  de  933  dias-multa,
mantido  o  regime  fechado.  (HC  393.501/SP,  Rel.
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Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 10/10/2017, DJe 17/10/2017)

HABEAS  CORPUS.  DIREITO  PENAL.  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.  CONDENAÇÃO.
EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE.  IDONEIDADE DA
FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL APRESENTADA PARA
JUSTIFICAR  OS  MAUS  ANTECEDENTES.  RÉU
REINCIDENTE.  BIS  IN  IDEM.  NÃO  OCORRÊNCIA.
QUANTUM  DE  AUMENTO.  NÃO  ESPECIFICAÇÃO
NO  CÓDIGO  PENAL.  DISCRICIONARIEDADE
VINCULADA  DO  MAGISTRADO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA. 1. A condenação anterior do
agente com trânsito em julgado, que não serviu à
configuração  da  reincidência,  presta-se  a
fundamentar  validamente  o  aumento  da  pena-
base,  como  maus  antecedentes,  ensejando,  do
mesmo modo, a exasperação da pena, sem que se
vislumbre  bis  in  idem.  Precedentes. 2.  O  Código
Penal não  estabelece  limites  mínimo  e  máximo  de
aumento  de  pena  a  serem  aplicados  em  razão  de
circunstâncias  agravantes,  cabendo  à  prudência  do
Magistrado  fixar  o  patamar  necessário,  dentro  de
parâmetros razoáveis e proporcionais,  com a devida
fundamentação. 3. No caso, o acréscimo da pena em
1/5 (um quinto) não se revela desproporcional, razão
pela qual não há como ser revisto na via do habeas
corpus.  4.  Ordem denegada.   (HC 210.420/SP,  Rel.
Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
28/02/2012, DJe 07/03/2012) 

In  casu,  acertadamente,  a  magistrada  a  quo,  após  verificar  a

existência,  na  certidão  de  antecedentes  criminais  de  fls.  78/81,  de  duas

condenações criminais transitadas em julgado, respectivamente em 17/07/2006

(processo n° 0000280-11.2004.815.0301) e 22/02/2000 (processo n° 0000791-

82.1999.815.0301),  tomou a  primeira  como reincidência  e  a  segunda como

maus antecedentes.

Registre-se que, na ação penal de nº 0000280-11.2004.815.0301,

foi atribuída ao réu a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,

pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03. Enquanto que, na

ação penal de nº 0000791-82.1999.815.0301, foi fixada ao acusado a pena de

01 (um) ano de detenção, pela prática do crime previsto no art. 10, §1º, inciso

III da Lei nº 9437/97.

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
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O crime analisado no processo em epígrafe foi praticado pelo

réu no dia 24 de junho de 2012, conforme se verifica da peça acusatória inicial

de fls. 02/03, e, sendo assim, veio a ser efetuado no interstício inferior a 05

(cinco) anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena do processo de

nº  0000280-11.2004.815.0301 e  a  prática  do  novo  delito,  estando,  então,

preenchidos  todos  os  requisitos  para  o  reconhecimento  da  circunstância

agravante  apontada  no  artigo  61,  inciso  I  e  artigo  63  do  Estatuto  Penal

Substantivo.

Por outro lado, a prática do delito em epígrafe se verificou após o

interstício de 05 (cinco) anos para fins de reincidência, tomando por base o

cumprimento  ou  extinção  da  pena  fixada  no  processo  nº  0000791-

82.1999.815.0301,  servindo, pois,  a fundamentar validamente o aumento da

pena-base, como maus antecedentes.

Fixadas tais  premissas,  transcrevo,  pois,  a  dosimetria  da  pena

realizada pela magistrada a quo:

“A culpabilidade é inerente ao tipo, não tendo o réu
extrapolado  a  conduta  descrita  em  lei;  Os
antecedentes não são bons (fls. 78/81), possuindo o
acusado condenação alusiva ao processo nº 0000791-
82.1999.815.0301,  já  transitada  em  julgado;  A
conduta social e a personalidade do réu é marcada
pela  afeição  a  bebedeira  e  por  seu  comportamento
acentuadamente  violento,  conforme  restou  expresso
da  prova  oral  colhida;  Os  motivos  do  crime são
inerentes ao tipo; As  circunstâncias do crime foram
normais,  sendo  a  ameaça  perpetrada  diretamente  à
vítima;  Quanto  às  consequências,  estas  não foram
aquilatadas no processo; O comportamento da vida
em nada contribuiu para a conduta do acusado.

Assim,  arrimada  nas  circunstâncias  judiciais  acima
referidas, em 1ª fase,  estabeleço a pena-base em 02
(dois)  anos  de  reclusão  e  o  pagamento  de  40
(quarenta)  dias-multa,  à  razão  de  1/30  do  salário-
mínimo vigente à época dos fatos.

Na  2ª  fase,  reconheço  a  agravante  da  reincidência
(art.61,  I,  CP),  consoante  certidão  de  fls.  78/81,
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relativamente  ao  processo  nº  0000280-
11.2004.815.0301, aumentando, assim, a sua pena em
06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em 3ª fase, não existindo qualquer causa de aumento
ou diminuição de pena, fixo a pena em 02 (dois) anos
e  06  (seis)  meses  DE  RECLUSÃO além  de  50
(cinquenta) DIAS-MULTA, à razão de 1/30 do salário-
mínimo vigente à época dos fatos, pena esta que torno
definitiva,  na  ausência  de  outras  circunstâncias  a
considerar.

Estabeleço  como  regime  inicial  de  cumprimento  de
pena  o  FECHADO,  a  ser  cumprido  em  local  a  ser
designado  pelo  Juízo  das  Execuções  Penais,  em
virtude o quantum da pena aplicado e da reincidência
do réu, nos termos do art. 33, §2º, “a” e “c”, do Código
Penal.

Deixo de substituir ou suspender a pena privativa de
liberdade em razão de expressa vedação legal (art. 44
e 77 do Código Penal).

Nos termos previstos no art. 344 do Código Penal, a sanção penal

estabelecida pelo legislador é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão.

Verifica-se que a pena-base atinente ao crime de coação no curso

do  processo  foi  fixada  um  pouco  acima  do  mínimo  legal,  em  razão  da

existência  de  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis,  quais  sejam,

antecedentes, conduta social e personalidade.

Mantém-se  a  valoração  negativa  atribuída  aos  antecedentes

pelas razões acima aduzidas.

Em relação à  conduta social, esta deve ser entendida como o

papel do réu na comunidade, família, trabalho, escola e vizinhança. No caso

em  apreço,  as  provas  colhidas  demonstram  que  o  acusado  apresenta

comportamento acentuadamente violento.

Sobre a personalidade, a valoração negativa não subsiste, pois

não se constatam, nos autos, elementos concretos para sua efetiva e segura
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aferição pelo julgador. 

Assim, considerando que, em verdade, apenas os antecedentes

e a conduta social do crime restaram desfavoráveis ao réu, reformo a pena-

base, fixando-a em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta)

dias-multa.

Em  2ª  fase,  diante  do  reconhecimento  da  agravante  da

reincidência,  relativamente  ao  processo  nº  0000280-11.2004.815.0301,

aumento a pena em 06 (seis) meses, resultando em 02 (dois) anos e 03 (três)

meses de reclusão.

Na 3ª  fase,  diante  da  ausência  de  causas  de  aumento  e

diminuição da pena, torno  definitiva a reprimenda em 02 (dois) anos e 03

(três)  meses  de  reclusão e  30 (trinta)  dias-multa  em razão de  1/30 do

salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Diante  da  reincidência,  conforme  já  reconhecida  na  sentença

objurgada, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas

de direitos, por não preencher o recorrente a condição descrita no inciso II do

art. 44 do Código Penal.

Pela  mesma  razão,  o  apelante  não  faz  jus  ao  benefício  da

suspensão condicional da pena, visto não cumprir requisito previsto no inciso I

do art. 77 do Estatuto Penal.

Por fim, fixo  regime inicial  semiaberto  para cumprimento da

pena.

Forte em tais razões, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,

para reformar a reprimenda, fixando-a em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de

reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa

em  razão  de  1/30  do  salário-mínimo, mantidos  os  demais  termos  da
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sentença. 

Oficie-se ao Juízo de Execuções Penais, comunicando-se a

decisão para execução da pena.

Após realização de audiência admonitória, comunicada pelo

juízo de execuções ao Relator, expeça-se guia provisória.

Expeça-se  Mandado  de  Prisão  após  o  decurso  do  prazo  de

Embargos de Declaração, sem manifestação.

É como voto.

        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em

substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, e Márcio Murilo

da Cunha Ramos. Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes

Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 05

(cinco) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR


