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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL Nº  0032616-86.2016.815.2002 –  3ª  Vara  Criminal  da
Comarca da Capital
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Thommas Kevin Angelo
ADVOGADOS: Harley Handenberg Medeiros Cordeiro e Arthur Bernardo Cordeiro
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
MAJORADO.  CONCURSO  DE  PESSOAS.
PLEITO  ABSOLUTÓRIO.  INCONSISTÊNCIA.
PROVAS  ROBUSTAS.  DESCLASSIFICAÇÃO
DO  DELITO  DE  ROUBO  PARA  FURTO.
PRETENSÃO  INVIÁVEL.  GRAVE  AMEAÇA
EMPREGADA  NA  EXECUÇÃO  DO  CRIME.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO
NO ART.  244-B  DO ECA.  IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  500  DO  STJ.
DELITO  FORMAL.  RESPONSABILIDADE
INAFASTÁVEL. PLEITO PELA REDUÇÃO DAS
PENAS  AO  MÍNIMO  LEGAL.  PENAS
CORPORAIS  DEFINIDAS  NO  PATAMAR
MÍNIMO.  AUSÊNCIA  DE  CAUSAS  DE
DIMINUIÇÃO  DE  PENA.  CORREÇÃO  DA
PENA PECUNIÁRIA. CONCURSO DE CRIMES.
PENA  DE  MULTA  DEVE  SER  APLICADA
DISTINTA E  INTEGRALMENTE.  ART.  72  DO
CP.  MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO  DE  PENA.
IMPOSSIBILIDADE.  DEFINIÇÃO  ACERTADA
PELO JUÍZO  A QUO. OBSERVÂNCIA AO ART.
33,  §2º,  B,  DO CP.  PROVIMENTO  PARCIAL
DO APELO.

- As provas da materialidade e da autoria dos ilícitos
emergem de forma límpida e categórica do conjunto
probatório,  não  havendo  amparo  legal  para  sua
absolvição.

-  Inviável a pretensão de desclassificação do delito
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de roubo consumado para roubo tentado, se a simples
retirada  do  bem  da  esfera  de  disponibilidade  da
vítima  já  é  suficiente  para  o  reconhecimento  da
consumação.

-  De  acordo  com  a  jurisprudência  do  Superior
Tribunal de Justiça, considera-se consumado o crime
de  roubo,  no  momento  em que  o  agente  se  torna
possuidor  da  coisa  alheia  móvel,  ainda  que  não
obtenha a posse tranquila, sendo prescindível que o
objeto subtraído saia da esfera de vigilância.

-  Consoante entendimento do Superior  Tribunal  de
Justiça,  firmado  através  da  Súmula  nº  500:  “A
configuração  do  crime  do  art.  244-B  do  ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor,
por se tratar de delito formal”.

- Resta inconsistente o pleito pela redução das penas
corporais  ao  patamar  mínimo  quando  estas  já  o
foram assim estabelecidas pelo Juízo  a quo,  sendo
impossível  reduzi-las,  porquanto  ausentes  qualquer
causa de diminuição das penas.

-  Nos  termos  do  art.  72  do  Código  Penal:  “No
concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas
distinta e integralmente”. 

- Nos termos do art. 33, §2º, alínea “b” do Código
Penal,  o condenado não reincidente,  cuja pena seja
superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito),
poderá,  desde  o  princípio,  cumpri-la  em  regime
semi-aberto.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados, 

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em  dar provimento parcial  ao recurso, apenas
para reduzir a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, nos termos do voto do Relator.
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Expeça-se Mandado de Prisão, após o decurso só prazo de Embargos de Declaração,
sem manifestação.

RELATÓRIO

Perante a 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital, Thommas
Kevin Angelo, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 157, §2º, incisos II, do Código Penal,  conforme narrativa constante da exordial
acusatória que passo a transcrever (fls. 02/03):

“Deflui-se dos autos do procedimento policial em
anexo,  que na data de 03 de outubro de 2016,  por volta  das  14h,  a
vítima Alef do Nascimento Santos se encontrava em companhia de sua
namorada e um casal de amigos nas proximidades do Golfinhos Bar,
Bessa, nesta Urbe, momento em que dois indivíduos se aproximaram, em
uma motocicleta e, simulando portarem arma de fogo por debaixo das
vestes,  anunciaram  o  assalto  e  subtraíram  o  aparelho  celular  do
ofendido, empreendendo fuga em seguida.

Nesse  sentido,  na  fase  policial  a  vítima afirmou
que ‘(…) Que na ocasião estando a vítima com mais um casal amigos,
viu quando os dois elementos após pegar o seu celular, se dirigiu até aos
seus amigos, quando seu amigo puxou um canivete ameaçando ir para
cima, e os elementos correram; quando a vítima, saiu correndo através
juntamente  com o  casal  de  amigos,  quando  viram que  estava  sendo
perseguidos, jogaram o celular e saíram correndo (...)’ (SIC)

Assim,  populares  que  presenciaram  a  ação
criminosa acionaram a polícia militar que após diligências localizou os
indivíduos, bem como efetuou a prisão em flagrante destes, ocasião em
que a vítima reconheceu o denunciado, acima qualificado e o menor de
idade  Romanic  Luiz  Silva  Aquino (15  anos)  como  autores  do  delito
acima narrado.

Por fim,  quando ouvido pela autoridade policial
(fls.  05)  o denunciado afirma que estava de carona com o menor de
idade e que não participou da empreitada criminosa, tampouco tinha
conhecimento que Romanic Luiz pretendia assaltar a vítima.”

Auto de Apreensão e Apresentação (fl. 16).

Recebimento da denúncia em 22.11.2016 (fl. 56).
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Ultimada a instrução criminal e oferecidas as alegações finais
pelo Ministério Público (mídia/DVD – fl. 84) e pela Defesa (fls. 93/95), o Juízo a quo
sentenciou  (fls.  96/102),  julgando procedente  a  Denúncia  para  condenar  o  réu
Thommas Kevin Angelo, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, II,  do Código
Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, ambos na forma do art. 70 do CP, fixando-lhes,
a reprimenda da seguinte maneira:

- Pelo crime de roubo majorado: após análise das circunstâncias
judiciais,  fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão. Na segunda fase da
dosimetria, não houve reconhecimento de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na
terceira fase dosimétrica, reconheceu a causa de aumento pelo concurso de pessoas,
de modo que a pena foi  elevada em 1/3 (um terço),  tornando-a definitiva  em  05
(cinco) anos e  04 (quatro)  meses  de  reclusão.  O Juízo  a quo fixou ainda a  pena
pecuniária no montante de 10 (dez) dias-multa, esta, à razão de 1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos.

-  Pelo  crime  de  corrupção  de  menores:  após  análise  das
circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em  01 (um) ano de reclusão, a qual foi
tornada definitiva, à míngua de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de
causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

- Considerando o concurso formal de crimes, nos termos do art.
70 do CP, a Magistrada de base aplicou apenas a pena do crime de roubo majorado,
aumentada de 1/6 (um sexto), fixando a pena em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão.

Para  cumprimento  da  pena  foi  estabelecido  o  regime  inicial
semi aberto.

Ao  final,  consignou  a  Juíza  sentenciante  ter  sido  a  pena
pecuniária fixada no montante de 13 (treze) dias-multa (sic).

Irresignado  com  o  decisório  adverso,  o  réu  recorreu  a  esta
Superior Instância (fl. 111), pleiteando em suas razões (fls. 122/129), sua absolvição
sob a alegação de insuficiência de provas. Alternativamente, requer a desclassificação
para o crime tentado, com a diminuição da pena no patamar máximo de 2/3 (dois
terços). Pugna ainda pela descaracterização da qualificadora do concurso de pessoas.
No tocante ao crime de corrupção de menores, requer sua absolvição, argumentando
insuficiência de provas. Por fim, requer a aplicação da pena no patamar mínimo e que
seja estabelecido o regime inicial aberto.
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Ofertadas as contrarrazões (fls.  130/131),  através das quais  o
representante do Ministério Público requer seja negado provimento ao apelo.

Já nesta Instância, seguiram os autos à douta Procuradoria de
Justiça que, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Álvaro Gadelha Campos,
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 134/138).

É o relatório.

VOTO

TEMPESTIVIDADE

O recurso é tempestivo, já que interposto em 29.05.2017 (fl.
111), tendo sido o réu intimado pessoalmente da Sentença em 25.05.2017 (Certidão
de fl. 110).

MÉRITO

1. absolvição do crime de roubo

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  na  contrariedade  à
sentença condenatória  proferida  pelo Magistrado singular,  pugnando,  inicialmente,
por sua absolvição quanto ao crime de roubo, sob a alegação de que as provas seriam
insuficientes.

Pois  bem.  De  início  vale  destacar  que  a  materialidade  e  a
autoria  atribuídas  ao  ora  apelante  são  incontestes,  visto  que  imbuídas  de
verossimilitudes  que  conduzem à  inexorável  conclusão  de  ser  o  responsável  pela
prática do crime de roubo majorado, nos termos que lhe foram imputados.

Consoante  ficou  evidenciado  no  caderno  processual,  em
especial, nas declarações da vítima, obtidas na esfera policial (fl. 07), bem como nos
depoimentos  das  testemunhas  ouvidas  em Juízo  (mídia/DVD – fl.  84),  vê-se  que
restou comprovado que o acusado participou da ação delitiva em comento, razão pela
qual revela-se inconsistente o pleito absolutório.

Destarte, o contexto probatório revela que o apelante, de fato,
participou do crime de roubo do referido celular, na companhia do menor de idade
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Romanic Luiz Silva Aquino, sendo, pois, inviável sua absolvição.

2. desclassificação para tentativa e redução da pena no patamar mínimo de 2/3

Consoante  ficou  evidenciado  no  caderno  processual,  em
especial, nos relatos da vítima ouvida na esfera policial (fl.  07) e das testemunhas
ouvidas em Juízo (mídia/DVD – fl.  84),  vê-se que houve,  sim, a consumação do
delito de roubo, sendo impossível se falar em tentativa, uma vez que o art. 14, II, do
CP dispõe  ser  crime  tentado “quando  iniciada  a  execução,  não  se  consuma  por
circunstâncias alheias à vontade do agente”.

In  casu,  o  agente  logrou  êxito  em  subtrair,  mediante  grave
ameaça, e na companhia do menor de idade já referido, o referido aparelho celular
pertencente  à  vítima  Alef  do  Nascimento,  e,  ainda  que  tenha  sido  detido
imediatamente após a prática do delito, a subtração já havia se operado.

A bem da verdade, neste tipo de crime, basta a subtração do
bem para se caracterizar a existência da posse do meliante, não importando assim que
esta seja, ou não, tranquila.

A consumação do delito de roubo se dá com a simples posse,
ainda que breve, da coisa alheia subtraída, bastando a cessação da clandestinidade ou
violência da ação.

Nesse  sentido,  esclarecedores  se  afiguram  os  julgados  do
Excelso Pretório:

“O roubo se consuma no instante em que o ladrão se
torna  possuidor  da  coisa  móvel  alheia  subtraída
mediante  grave  ameaça  ou  violência.  Para  que  o
ladrão se torne possuidor, não é preciso, em nosso
direito, que ela saia da esfera de vigilância do antigo
possuidor,  mas,  ao  contrário,  basta  que  cesse  a
clandestinidade ou a violência, para que o poder de
fato  sobre  a  coisa  se  transforme  de  detenção  em
posse, ainda que seja possível ao antigo possuidor
retomá-la pela violência, por si ou por terceiro, em
virtude de perseguição imediata. Aliás, a fuga com a
coisa  em  seu  poder  traduz  inequivocamente  a
existência da posse. E a perseguição - não fosse a
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legitimidade  do  desforço  imediato  -  seria  ato  de
turbação  (ameaça  à  posse  do  ladrão)”  (in RT
677/428).

"Para  ter-se  o  delito  como  consumado  não  é
necessário que a coisa roubada haja saído da esfera
de vigilância da vítima, bastando a fuga com o bem
subtraído para caracterizar a existência de posse pelo
criminoso." (in RT 640/391).

“Firmou-se em Plenário a jurisprudência do Supremo
Tribunal  Federal,  no  sentido  de  que  'o  roubo  está
consumado  se  o  ladrão  é  preso  em decorrência  de
perseguição imediatamente após a subtração da coisa,
não  importando  assim  que  tenha,  ou  não,  posse
tranquila desta'.” (in RTJ 135/161).

Pertinente,  também,  a  jurisprudência  do  Colendo  Superior
Tribunal de Justiça:

“Esta  Corte  e  o  Supremo  Tribunal  Federal,  para
balizar  o  debate  sobre  a  consumação do crime de
roubo,  adotam  a  teoria  da  apprehensio, também
denominada de amotio, segundo a qual se considera
consumado o mencionado delito no momento em que
o agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não
seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial,
sendo  prescindível  que  o  objeto  do  crime  saia  da
esfera de vigilância da vítima. [...]”. (STJ - AgRg n°
REsp 1214179/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ªT, j.
27/03/2012, DJe 03/04/2012).

“A Terceira Seção deste Tribunal, no julgamento dos
EREsp n. 961.863/RS, ao se alinhar ao entendimento
do Supremo Tribunal Federal, firmou a compreensão
de  que  é  prescindível  a  apreensão da arma para  a
aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, §
2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua
utilização por outros meios de prova. 4. O tipo penal
classificado  como roubo  consuma-se  no  momento,
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ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor
da res, não se mostrando necessária a posse tranquila,
fora da vigilância da vítima [...]”.  (STJ -  AgRg n°
REsp  1292360/RS,  Rel.  Ministro  Sebastião  Reis
Júnior, 6ªT, j. 02/02/2012, DJe 15/02/2012).

Ora, é de clareza solar, pela análise das provas colhidas durante
a  instrução  criminal,  que  o  acusado  se  apossou  –  mediante  grave  ameaça  e  em
concurso de pessoas – o objeto supramencionado, porquanto o mesmo foi retirado da
esfera de vigilância da vítima, ainda que a posse não tenha sido tranquila,  restando
suficientemente  comprovada  a  prática  e  a  consumação  do  crime  em disceptação.
Portanto,  a  execução  do  crime  de  roubo  foi  consumada,  sendo  inconsistente  a
alegação de tentativa.

3. descaracterização da qualificadora do concurso de pessoas

Da mesma forma, mostram-se frágeis os argumentos postos no
presente  apelo  para  requerer  a  descaracterização da  qualificadora  do  concurso  de
pessoas, porquanto conforme já exposto acima, o acervo probatório acerca dos fatos é
claro no sentido de que o crime em comento foi praticado pelo apelante na companhia
do  menor  de  idade  de  nome  Romanic  Luiz  Silva  Aquino,  não  havendo  nenhum
amparo legal para o afastamento da aludida qualificadora.

4. absolvição do crime de corrupção de menores

Quanto ao pleito pela absolvição do crime previsto no art. 244-
B do ECA, vejo que não merece prosperar, porquanto analisando as provas carreadas
aos autos, verifica-se que restaram comprovadas as condutas criminosas perpetradas
pelo apelante, quando, na companhia do menor de idade Romanic Luiz Silva Aquino,
conforme já mencionado, praticou o assalto à vítima Alef do Nascimento Santos, de
quem foi subtraído, mediante grave ameaça, um aparelho celular.

Nesse contexto, as razões recursais apresentadas pelo apelante
não merecem prosperar haja vista que o crime capitulado no art. 244-B do ECA é
meramente formal, independendo de prova da efetiva corrupção do menor, restando,
pois, configurado o enquadramento do réu tanto no delito de roubo como no crime de
corrupção de menor.

Nos termos da Súmula 500 do STJ:
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“A configuração  do  crime  do  art.  244-B  do  ECA
independe da prova  da efetiva corrupção do menor,
por se tratar de delito formal.”

Seguindo a orientação firmada na Súmula supramencionada, os
Tribunais pátrios assim tem decidido:

84138949  -  PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  CORRUPÇÃO  DE
MENORES.  ABSOLVIÇÃO.  CRIME  FORMAL.
SÚMULA  N.  500  DO  STJ. ACÓRDÃO  EM
CONFORMIDADE  COM  A  JURISPRUDÊNCIA
DESTA  CORTE.  DESCLASSIFICAÇÃO  DO
CRIME  DE  ROUBO  PARA  FURTO.  MATÉRIA
NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA Nº 282 DO
STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A Terceira  Seção  deste  Superior  Tribunal,  por
ocasião  do  julgamento  do  Recurso  Especial  n.
1.127.954/DF, ocorrido em 14/12/2011, pacificou o
entendimento  de  que  "para  a  configuração  do
crime de corrupção de menores, atual artigo 244 -
B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se
faz  necessária  a  prova  da  efetiva  corrupção  do
menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo
bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo,
a  impedir  que  o  maior  imputável  induza  ou
facilite a inserção ou a manutenção do menor na
esfera  criminal"  (REsp  n.  1.127.954/DF,  Rel.
Ministro  marco  Aurélio  bellizze,  3ª  s.,  dje
1º/2/2012). Incidência da Súmula n. 500 do STJ. 2.
De  acordo com a firme jurisprudência  desta  corte,
para  que  se  atenda  ao  requisito  do
prequestionamento, é necessário que a questão tenha
sido objeto de debate pelo tribunal de origem, à luz
da legislação federal indicada, com emissão de juízo
de valor acerca do dispositivo legal apontado como
violado,  situação  que  não  ocorreu  nos  autos.
Incidência  da  Súmula  n.  282  do  STF.  3.  Agravo
regimental  não  provido.  (STJ;  AgRg-AREsp
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432.091;  Proc.  2013/0380855-2;  DF;  Sexta  Turma;
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 03/08/2015)

57876139  -  APELAÇÃO  CRIME.  ROUBO
MAJORADO  PELO  EMPREGO  DE  ARMA  E
CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, I E II,
DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
POR  AUSÊNCIA  DE  PROVAS.  Impossibilidade.
réu confesso. apreensão da res furtiva em poder dos
agentes.  pleito absolutório do crime de corrupção
de  menores  (art.  244-  b,  da  lei  nº  8.069/90).
inviabilidade. crime formal. aplicação da Súmula
nº  500,  stj.  comprovada  a  participação  do
adolescente na prática de crime em conjunto com
agentes  maiores  de  18  anos,  recai  sobre  eles  a
responsabilidade  penal  por  constranger  o
adolescente a nova prática delituosa de forma a
configurar  o  crime  de  corrupção  de  menores.
condenações  mantida.  recurso  conhecido  e
desprovido.  1)  sólido  o  conjunto  probatório,  bem
como  presente  a  confissão  do  apelante  da  prática
delitiva, escorreita a condenação pelo crime de roubo
majorado. 2) consoante o disposto na súmula nº 500,
do  superior  tribunal  de  justiça,  a  configuração  do
crime do art.  244-b do eca independe da prova da
efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito
formal.  (tjpr.  3ª c.criminal.  ac. 1291909-4. curitiba.
rel.  :  rogério kanayama. unânime.  -  j.  26.02.2015).
(TJPR; ApCr 1349837-2; Maringá; Terceira Câmara
Criminal; Relª Juíza Conv. Ângela Regina Ramina de
Lucca;  Julg.  30/06/2016;  DJPR  13/07/2016;  Pág.
531)

86836959 - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO
DE  MENORES.  Pretendida  a  absolvição  por
insuficiência probatória. Não acolhimento. Autoria e
materialidade  delitivas  comprovadas.  Pleitos
subsidiários de desclassificação para o delito de furto,
ausência de dolo no delito de corrupção de menores, e
ocorrência de bis in idem. Inviável. Delito de roubo
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cometido  com  grave  ameaça.  Corrupção  de
menores. Crime formal. Inteligência da Súmula nº
500  do  col.  STJ  –delitos  que  se  consumam  em
momentos  distintos.  Penas  e  regime  inicial
adequadamente  estabelecidos.  Recurso  não provido.
(TJSP;  APL  0012149-87.2012.8.26.0590;  Ac.
9563439;  São  Vicente;  Nona  Câmara  de  Direito
Criminal; Rel. Des. Amaro Thomé; Julg. 23/06/2016;
DJESP 13/07/2016).

5. Aplicação da pena no patamar mínimo e regime aberto

Alternativamente,  requer  o  apelante  que  seja  condenado  no
mínimo legal, bem como pleiteia a alteração do regime de cumprimento de pena para
o aberto.

Pois  bem.  Analisando  a  dosimetria  da  pena  aplicada  na
Sentença vergastada, tenho que, assiste razão, em parte, ao apelante, porquanto houve
um equívoco da Magistrada de base, no tocante a pena de multa.

Registre-se que em relação às penas corporais, o Juízo a quo já
fixou-as no patamar mínimo previsto para cada um dos delitos, não havendo amparo
algum para redução das mesmas, porquanto ausentes qualquer causa de diminuição
das penas.

Contudo, quanto à pena de multa houve um nítido erro da Juíza
sentenciante por ter aplicado-a no montante de 10 (dez) dias-multa para o delito de
roubo majorado e, após considerar a existência de concurso formal com o crime de
corrupção de menores, procedeu ao aumento de 1/6 (um sexto) da pena, inclusive, a
pecuniária, passando esta para 13 (treze) dias-multa.

Ressalte-se  que  não  há  previsão  de  multa  para  o  crime  de
corrupção de menores e a regra prevista no art. 72 do Código Penal dispõe que “No
concurso de crimes,  as  penas de multa são aplicadas distinta  e  integralmente”,
portanto, não se aplica para a pena pecuniária o disposto no art. 70 do Código Penal.

Assim sendo,  resta tão somente a pena de multa aplicada ao
crime de roubo, sendo esta no montante de 10 (dez) dias-multa, e não 13 (treze) dias-
multa, como consignado na sentença vergastada, sendo necessário proceder-se à sua
correção.
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No  tocante  ao  pedido  de  modificação  do  regime  inicial  de
cumprimento de pena para o aberto, mister observar o disposto no art. 33, §2º, alínea
“b” do Código Penal, in verbis:

Art. 33. (…)
§  2º  -  As  penas  privativas  de  liberdade  deverão  ser
executadas em forma progressiva, segundo o mérito do
condenado,  observados  os  seguintes  critérios  e
ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais
rigoroso:
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior
a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde
o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

Sem maiores delongas, por observância a comando expresso da
lei, a pena imposta deverá ser cumprida inicialmente no regime semi aberto, como
bem definido na Sentença vergastada.

Ante todo o exposto,  em harmonia com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça, dou provimento parcial ao recurso apelatório, apenas para
corrigir a pena de multa, fixando-a no montante de 10 (dez) dias-multa, mantidos os
demais termos da Sentença de base.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão
Filho, Presente da Câmara Criminal e relator, dele participando os Exmos. Srs. Des.
Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor, e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão de julgamento o Exmo. Sr. Joaci Juvino da
Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em
13 de Março de 2018.

João Pessoa, 15 de Março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
            Relator
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