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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0000258-32.2011.815.0551)
RELATOR       : Marcos William de Oliveira, Juiz de Direito convocado para substituir o 
Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
01 APELANTE : Houtsberg Alves de Medeiros 
ADVOGADO    : José Evandro Alves da Trindade
02 APELANTE: José Orlando Ferreira da Silva
DEFENSOR    : Anaiza dos Santos Silveira  
APELADO        :Justiça Pública

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  Apelação  criminal.  Dos
crimes contra o patrimônio. Latrocínio. 1ª Apelação. Preliminar
de nulidade.  Ausência de laudo pericial.  Faca.  Arma branca.
Prescindibilidade de perícia. Outros meios de provas (art. 167
do CPP). Rejeição. Preliminar de ausência de defesa técnica.
Advogado constituído pelo réu. Alegações finais apresentadas.
Inexistência  de  prejuízo.  Rejeição.  Mérito.  Consumação.
Resultado  morte.  Materialidade  e  autoria.  Comprovação.
Dosimetria da pena. Pena-base no mínimo legal. Incidência de
circunstância  atenuante.  Óbice  pela  súmula  231  do  STJ.
Recurso exclusivo da defesa. Art. 617 do CPP. Manutenção da
circunstância  atenuante  da  menoridade.  Circunstância
agravante.  Reincidência.  Patamar  exacerbado.  Redução.
Redimensionamento da pena. Provimento parcial.
_ É prescindível a perícia em arma branca para atestar a sua
potencialidade  lesiva,  bem  como  na  hipótese  de  ter
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desaparecido  os  vestígios,  porquanto  a  teor  do  art.  167  do
CPP, a prova testemunhal poderá suprir-lhe.

_ Não há que se falar em ausência de defesa técnica, quando
o  réu  está  devidamente  acompanhado  por  advogado
constituído e este apresenta, em tempo, as peças de defesa,
tal como as alegações finais.

_  Deve-se  manter  a  condenação  pelo  crime  de  latrocínio
quando comprovado, por meios de provas hábeis, que o réu
matou para roubar.

_  Por  força  da  súmula  231  do  STJ  não  se  deve  incidir
circunstância atenuante quando a aplicação dela reduz a pena
ao mínimo legal. Contudo, por se tratar de recurso exclusivo da
defesa, deve-se manter a incidência da atenuante.

_  Na  aplicação  da  circunstância  agravante  há  que  se
considerar  uma  patamar  proporcional  ao  aplicado  na  pena-
base,  sendo  exacerbado  agravar  a  pena em mais  de  cinco
anos  na  hipótese  do  réu  ter  tido  sua  pena-base  fixada  no
mínimo legal e ser reincidente em crime doloso uma única vez.

_ Provimento parcial. 

2ª  Apelação.  Crime  contra  o  patrimônio.  Latrocínio.
Consumação.  Resultado  morte.   Desclassificação  para
favorecimento pessoal. Impossibilidade.  Vítima idosa. Súplicas
de socorro.  Inércia  do coautor.  Intenção dolosa.  Unidade de
designío. Coautoria. Comprovação. Manutenção da sentença.
Desprovimento. 

_  Não  subsiste  o  pedido  de  desclassificação  do  crime  de
latrocínio  para  favorecimento  pessoal,  quando  restou
devidamente comprovado que o coautor acompanhou o corréu
a cena do crime, assistiu a execução sem tentar dissuadi-lo do
intento  criminoso,  e  ainda  evadiu-se  do  local  com o  objeto
roubado.
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_ Desprovimento.

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, para rejeitadas as preliminares, no mérito, dar provimento parcial ao apelo
de Houtsberg Alves de Medeiros, para reduzir a pena para vinte anos, vencido o relator
apenas nesta parte, que readequava a pena para 19 (dezenove) anos e 3 (três) meses, e
negou-se provimento ao recurso de José Orlando Ferreira da Silva, nos termos do voto
do relator e em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal  interposta por  Housberg Alves de
Medeiros, conhecido como “Berg” e  José Orlando Ferreira da Silva, conhecido como
“Galego”  ou  “Biim”,  que tem por  escopo impugnar  a  sentença proferida  pelo  Juiz  de
Direito da Vara Única da Comarca de Remígio, que os condenou por infringir o art. 157, §
3º, segunda parte do CP, cominando ao primeiro apelante a pena de 22 (vinte e dois)
anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, e a
pena de multa em 30 (trinta) dias-multa, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-
mínimo à época do fato, corrigido monetariamente; e o segundo apelante à pena de 16
(dezesseis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa,  equivalente a 1/30
(um trigésimo) do salário-mínimo à época do fato, corrigido monetariamente.

Narrou  a  peça  acusatória  que,  no  dia  20/02/2011,  por  volta  das
18hs30min,  na  Rua João Quirino de Lima,  os  acusados,  subtraíram,  com violência  a
motocicleta HONDA XR 200R, placa 6884/PB,  que pertencia ao filho da vítima,  e  da
violência perpetrada resultou a morte da vítima  Onilda Bonifácio Costa,  que, ao resistir,
para que não levassem a motocicleta do seu filho, foi agredida com vários golpes de faca-
peixeira.

Contou que os denunciados conseguiram ligar a motocicleta sem as
chaves e saíram tranquilamente após o crime e foram para a Lagoa Parque da cidade de
Remígio e lá beberam e comeram pastel, antes de abandonar o veículo na rua da vítima e
se refugiarem nas suas residências.

O primeiro apelante, argui, preliminarmente, a nulidade processual,
sob o argumento de que não foi realizada perícia na arma do crime (uma faca-peixeira), e
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também  argui  a  nulidade,  alegando  a  falta  de  nomeação  de  defensor  dativo  para
apresentar alegações finais.

 No mérito, afirma que não foi o autor do delito e sustenta a falta de
provas para uma condenação (fs. 254/258).

O segundo apelante alega que não sabia da intenção criminosa do
corréu “Berg”, aduz que foi convidado pelo corréu para irem buscar um capacete, e que
quando Berg saiu de dentro da casa estava com a roupa suja de sangue e com uma
motoa.

Pretende a desclassificação para o crime de favorecimento pessoal
previsto no art. 384 do CP, e, caso seja mantida a condenação pelo crime de latrocínio,
requer que seja considerado o fato de ser réu primário e não ter antecedentes criminais
(fs. 259/265).

Contrarrazões às fs. 269/275. 

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(fs. 302/307).

É o relatório.
                
_ VOTO _ Juiz de Direito Convocado Marcos William de Oliveira

(Relator)

I – Apelação de Houtsberg Alves de Medeiros:

1.  PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DA ARMA
APREENDIDA:

Preliminarmente,  o  apelante  argui  a  nulidade  do  processo  em
virtude de não ter sido realizada o exame de corpo de delito na faca apreendida em poder
do apelante, que foi a arma utilizada para cometer o crime de latrocínio.

Todavia, não há que se falar em nulidade, porquanto  dispõe o art.
167  do  CPP  que  “não  sendo  possível  o  exame  de  corpo  de  delito,  por  haverem
desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”. 
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E nesse norte, prevê exatamente o art. 564, III, alínea b, do CP, ao
dispor que não haverá nulidade na hipótese do artigo 167 do Código de Processo Penal.

Sendo assim, neste caso, é prescindível o exame de corpo de delito
na faca utilizada como arma do crime, em virtude das demais provas suprirem a falta,
como  exemplo,  o  laudo  tanatoscópico  que  atesta  como  causa  da  morte,  ferimentos
provocados por objetos pérfuro-cortantes (f.  187), além dos depoimentos testemunhais
neste sentido.

Destarte, rejeito a preliminar.

2. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA:

O apelante argui preliminar de nulidade alegando falta de defesa,
em virtude de não ter sido nomeado defensor dativo para apresentar alegações finais.

Sem razão o apelante, tendo em vista que o apelante, em nenhum
momento, ficou sem defesa.

Vislumbra-se  que  foi  determinada  a  intimação  do  advogado  do
apelante, à época, para apresentar alegações finais (f. 195), e como este não apresentou
no prazo legal  (f.  196),  a magistrada  a quo determinou a intimação do apelante para
constituir novo patrono (f. 197), e constituiu como patrono o Bel. José Evandro Alves da
Trindade, conforme procuração em anexo (f.  201), que apresentou as alegações finais
acostadas às fs. 226/229 dos presentes autos.

Dessa  forma,  percebe-se  que  não  houve  ausência  de  defesa
técnica, nem a ocorrência de qualquer prejuízo para a defesa do apelante, afastando-se a
hipótese de nulidade processual, de maneira que rejeito a preliminar.

3. MATERIALIDADE E AUTORIA:

No mérito, o recurso deve ser provido, em parte. 

A  materialidade  evidencia-se  pelo  Auto  de  Apresentação  e
Apreensão que declara ter sido apreendido uma (1) faca peixeira inox, marca Tramontina,
medindo 7 polegadas, com bainha e uma motocicleta Honda IXR 200R, cor branca, Placa
MNE6894/PB, CHASSI 9C2MD280VVR003653, em nome de Luiz Carlos Alves da Costa
(f.  15),  e  pelo  laudo  tanatoscópico  que  atesta  o  óbito  da  vítima  que  morreu  em
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decorrência  de  “ferimentos  pérfuros-cortantes  penetrantes  do  tórax  com  hemorragia
interna e externa consecutiva” (fs. 187/189).

Por  sua  vez,  a  autoria  comprova-se  pela  confissão  espontânea
extrajudicial feito pelo corréu José Orlando da Silva, também apelante, que, apesar de
se  retratar  em juízo,  constitui  elemento  de  prova  hábil,  quando  considerado  com as
demais provas colhidas nos autos, que confirmam, com convicção, que o apelante foi o
autor  dos golpes de faca que provocou o resultado morte na vítima  Onilda Bonifácio
Costa.

Como dito, na fase investigativa, o corréu  José Orlando da Silva,
conhecido como “Galego”, contou, em detalhes, que acompanhou o apelante até a casa
de Luís Carlos (vítima) para buscar um capacete, e quando chegaram lá foram recebidos
por Onilda Bonifácio Costa, mãe de Luís Carlos, que, por ser uma senhora idosa, não
conseguiu conter a invasão do apelante na casa, e este pegou a moto e o capacete de
Luís Carlos e os levou para fora, e, para conter a resistência da senhora Onilda, atacou-
lhe com golpes de faca. Eis o que disse:

“(...) QUE no mesmo momento BERG disse para o conduzido de que iria
até a casa de uma amigo que havia lhe vendido um capacete, cuja casa,
fica depois  nas proximidades na lagoa no centro desta cidade;  QUE a
porta da casa estava fechada e BERG bateu na mesma porta momento
em que foram atendidos por uma anciã; QUE BERG mandou a anciã abrir
a porta e  adentrou na casa dirigindo direto  para  uma moto que ali  se
encontrava,  cujo  veículo  pertencia  a  um  filho  da  referida  senhora,
momento em que BERG pegou o capacete e a referida moto e colocou
para fora da casa, tentando ligar a mesma, enquanto a anciã pedia para
que  não  levasse  a  moto  de  seu  filho;  QUE  o  conduzido  percebeu  o
desespero da referida senhora, momento em que BERG sacou da faca
peixeira  e  investiu  contra  a  indefesa  anciã,  aplicando-lhe  várias
peixeiradas,  enquanto  o  conduzido  permaneceu  fora  da  casa  apenas
ouvindo os gritos da vítima; QUE decorridos alguns instantes, o conduzido
percebeu que BERG saiu do interior da casa com o braço sangrando e
que estava amarrado com um casaco; QUE BERG falou para o conduzido
de que o ferimento havia sido no momento em que esfaqueava a vítima e
esta oferecia reação tentando se defender;” (f. 10).

Vê-se,  pois,  que  toda  a  história  contada  pelo  apelante  ficou
comprovada nos autos, porquanto foi encontrada em poder do apelante a faca utilizada
como arma do crime, além do ferimento no braço do apelante também ter sido notado
pelo policial Adriano Crispim de Lima, conforme se infere no testemunho prestado na fase
AC 0258-32.(art. 157, § 3º ldo CP latrocínio)_05.doc

 6 de 12



policial e em juízo:

“(…) QUE com o segundo conduzido foi apreendida uma faca peixeira de
marca Tramontina,  07 polegadas,  com bainha apresentado vestígios de
sangue;  QUE  o  segundo  conduzido  apresentava  um  ferimento  no
antebraço esquerdo,  provocado possivelmente por instrumento cortante;
(...)” f. 9

“(...)  e  ao  chegarmos também lá  às  dezenove  e  pouco  lá  na  casa  de
Houtsberg ele tava com o braço com um pano, aqui do lado esquerdo. Eu
disse: que foi isso aqui? Ele disse: Não isso aqui foi... a gente caiu dentro
do mato. Eu disse: mas caiu porquê? Ele disse: não eu falei para o cara lá
que num tava... Eu disse: mas num dava certo o quê? E ele sempre...
(juiz) _  foi encontrada em poder dele o quê? Assim... a faca foi encontrada
em poder de quem?
(testemunha) _ foi tava na residência lá do avô dele
(juiz) _ de quem?
(testemunha) _ do Houtsberg
(juiz) _ tinha vestígios de sangue?
(testemunha) _ tinha 
(depoimento extraído do DVD à f. ).

Contou  Luís  Carlos,  filho  da  vítima assassinada,  que  ao retornar
para casa entranhou quando viu a sua moto parada em frente a sua residência,  pois
deveria estar guardada dentro da casa, e que, quando chegou encontrou sua mãe ferida e
sangrando em cima do sofá, que tentou socorrê-la levando-a para o hospital, mas não
resistiu, e que lhe contaram que o apelante e o corréu foram vistos andando com a moto
pela cidade. Vejamos:

“(...) quando eu chego na frente da casa vi a moto na frente, aí eu já fiquei
assustado né? Aí quando eu olho a luz que fica acessa lá na frente, num
tava acesa, e os vizinhos já uma movimentação estranha. Aí disse: Juca
que é que tá acontecendo na tua casa que tá um negócio esquisito e
quando eu cheguei lá vi tua mãe caída... aí entrei assim e aí vi ela no sofá
toda ensaguentada; 
(…) 
juiz _ mas chegaram a tirar a moto de dentro da residência de sua mãe?
Vítima – sim, a moto tava na frente
juiz _ a moto foi encontrada na frente, mas a moto foi tirada de dentro da
casa?
Vítima _ foi, foi. Inclusive foi vista rodando. Esse menino Valdinho disse
“eu não acredito não que foi alguém dos meninos. Eu disse diga (…) aí
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depois ele disse que viu eles por volta, mais ou menos por volta, nesse
horário três e meia, botando a moto no tranco na frente da casa dele e ele
disse (referindo-se a  Houtsberg)  tá  sem gasolina,  ainda falou pra ele.
Disse que o Houtsberg tava bem frio e o outro nervoso.
(depoimento extraído do DVD à f. ).

Vê-se, pois, que não há dúvida de que o apelante foi um dos autores
do crime de latrocínio que ocasionou a morte de  Onilda Bonifácio Costa, com o fim de
subtrair a moto pertencente ao filho dela. 

Em que pese ter devolvido a moto roubada, há que se considerar
que  houve  consumação  do  roubo  pois  a  moto  foi  retirada  da  casa  do  proprietário
mediante  o  uso  de  violência  que  resultou  na  morte  de  uma  vítima.  Portanto,  houve
latrocínio consumado, nos termos da Súmula 610 do STF, que assim dispõe:

Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não
realize o agente a subtração de bens da vítima (Súmula nº 610 do STF). 

Dessa  forma,  restou  comprovado  o  crime  de  latrocínio  com  a
confissão espontânea realizada na fase policial atrelada com a declaração da vítima e o
depoimento testemunhal colhido em juízo, constituindo, portanto, provas suficientes para
condenar o apelante pelo  crime de latrocínio  (art.  157,  §  3º,  segunda parte,  do  CP),
afastando-se a hipótese de absolvição.

4. DOSIMETRIA DA PENA:

Quanto à dosimetria da pena, merece reparos. 

Vislumbra-se que a magistrada a quo ao analisar as circunstâncias
judiciais do art. 59 do CP, fixou a pena-base no mínimo legal previsto para o crime de
latrocínio, que assim dispõe:

Art. 157.
§ 3º. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de
sete a quinze anos, além da multa;  se resulta morte,  a reclusão é de
vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa.

Assim, fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão. Acontece
que, por fazer  jus à circunstância atenuante da menoridade, em razão de ser menor de
vinte e um anos na data do fato (f. 238), a juíza sentenciante fez incidir referida atenuante
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reduzindo a pena abaixo do mínimo legal, contrariando o disposto na Súmula 231 do STJ,
que não permite a incidência da atenuante quando a aplicação dela conduz à redução da
pena abaixo do mínimo legal.

Contudo,  há  que  se  manter  a  incidência  da  atenuante  da
menoridade que reduziu a pena em 3 (três) anos e 3 (três) meses, resultando em 16
(dezesseis) anos e 9 (nove) meses, porquanto, não se pode agravar a pena, quando se
tratar de recurso exclusivo da defesa, nos termos do art.  617 do Código de Processo
Penal.

Quanto  à  aplicação  da  circunstância  agravante  da  reincidência,
tendo em vista já ter sido condenado e a decisão ter transitado em julgado (fs. 238/240),
verifica-se que a magistrada agravou a pena em mais de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses,
sendo, pois, exagerado esse acréscimo, considerando que a pena mínima do latrocínio já
é alta e só há uma condenação irrecorrível em sua folha de antecedentes, de modo que,
em virtude  da  reincidência,  agravo  a  pena-base  em 3  (dois)  anos  e  3  (três)  meses,
resultando em 20 (vinte) anos de reclusão, que torno definitiva, ante a ausência de
causa de diminuição e aumento de pena. 

Em virtude da pena-base da privativa de liberdade ter sido cominada
no mínimo legal, também reduzo a pena de multa para o mínimo legal, aplicando-a em 10
(dez) dias-multa, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época
dos fatos.

Mantenho o regime fechado fixado pela juíza singular, deixando de
converter  a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos,  por  não atender  aos
requisitos do art. 44 do Código Penal, como também não preenche os requisitos para a
suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

II. APELAÇÃO DE JOSÉ ORLANDO:

1. MATERIALIDADE E AUTORIA:

Em relação à apelação de José Orlando, também assiste razão em
parte.

Verifica-se que pretende a absolvição pelo crime de latrocínio, sob o
argumento de que não sabia da intenção criminosa do corréu Houtsberg, de modo que
requer a desclassificação para o crime de favorecimento pessoal (art. 348 do CP).
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Conforme  já  analisado  na  apelação  do  corréu  Houstberg,  a
materialidade restou comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão que declara ter
sido apreendido uma (1) faca peixeira inox, marca Tramontina, medindo 7 polegadas, com
bainha e uma motocicleta Honda IXR 200R, com branca, Placa MNE6894/PB, CHASSI
9C2MD280VVR003653, em nome de Luiz Carlos Alves da Costa (f.  15), e pelo laudo
tanatoscópico que atesta o óbito da vítima que morreu em decorrência de “ferimentos
pérfuros-cortantes penetrantes do tórax com hemorragia interna e externa consecutiva”
(fs. 187/189).

E a autoria pela sua própria confissão espontânea, que, apesar de
se  retratar  em juízo,  constitui  elemento  de  prova  hábil,  quando  considerado  com as
demais provas colhidas nos autos.

Como dito, na fase investigativa, o corréu  José Orlando da Silva,
conhecido como “Galego”, contou, em detalhes, que acompanhou o apelante até a casa
de Luís Carlos (vítima) para buscar um capacete, e quando chegaram lá foram recebidos
por Onilda Bonifácio Costa, mãe de Luís Carlos, que, por ser uma senhora idosa, não
conseguiu conter a invasão do apelante na casa, e este pegou a moto e o capacete de
Luís Carlos e os levou para fora, e, para conter a resistência da senhora Onilda, atacou-
lhe com golpes de faca. Eis o que disse:

“(...) QUE no mesmo momento BERG disse para o conduzido de que iria
até a casa de uma amigo que havia lhe vendido um capacete, cuja casa,
fica depois  nas proximidades na lagoa no centro desta cidade;  QUE a
porta da casa estava fechada e BERG bateu na mesma porta momento
em que foram atendidos por uma anciã; QUE BERG mandou a anciã abrir
a porta e  adentrou na casa dirigindo direto  para  uma moto que ali  se
encontrava,  cujo  veículo  pertencia  a  um  filho  da  referida  senhora,
momento em que BERG pegou o capacete e a referida moto e colocou
para fora da casa, tentando ligar a mesma, enquanto a anciã pedia para
que  não  levasse  a  moto  de  seu  filho;  QUE  o  conduzido  percebeu  o
desespero da referida senhora, momento em que BERG sacou da faca
peixeira  e  investiu  contra  a  indefesa  anciã,  aplicando-lhe  várias
peixeiradas,  enquanto  o  conduzido  permaneceu  fora  da  casa  apenas
ouvindo os gritos da vítima; QUE decorridos alguns instantes, o conduzido
percebeu que BERG saiu do interior da casa com o braço sangrando e
que estava amarrado com um casaco; QUE BERG falou para o conduzido
de que o ferimento havia sido no momento em que esfaqueava a vítima e
esta oferecia reação tentando se defender;” (f. 10).
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Ora, o apelante confessou que percebeu o desespero da vítima e
nada  fez  para  ajudá-la,  a  sua  inércia  somente  demonstra  que  agiu  com unidade  de
desígnio com o corréu, não havendo dúvida de que sabia da real intenção do primeiro
apelante,  de  modo  que  juntamente  com  ele  é  co-autor  do  crime  de  latrocínio,  não
havendo que se falar em desclassificação para o crime de favorecimento pessoal (art.
348, CP).

2. DOSIMETRIA DA PENA:

Quanto à dosimetria da pena, deve-se ser mantida a pena fixada
pela juíza sentenciante, pelos seguintes motivos.

Vislumbra-se que a magistrada a quo ao analisar as circunstâncias
judiciais do art. 59 do CP, fixou a pena-base no mínimo legal previsto para o crime de
latrocínio, que assim dispõe:

Art. 157.
§ 3º. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de
sete a quinze anos, além da multa;  se resulta morte,  a reclusão é de
vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa.

Assim, fixou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão. Acontece
que, por fazer  jus à circunstância atenuante da menoridade, em razão de ser menor de
vinte e um anos na data do fato (f. 241), a juíza sentenciante fez incidir referida atenuante
reduzindo a pena abaixo do mínimo legal, contrariando o disposto na Súmula 231 do STJ,
que não permite a incidência da atenuante quando a aplicação dela conduz à redução da
pena abaixo do mínimo legal.

Contudo,  há  que  se  manter  a  incidência  da  atenuante  da
menoridade que reduziu a pena em 3 (três) anos e 3 (três) meses, resultando em 16
(dezesseis) anos e 9 (nove) meses, porquanto, não se pode agravar a pena, quando se
tratar de recurso exclusivo da defesa, nos termos do art.  617 do Código de Processo
Penal.

Ante a ausência de circunstância atenuante e agravante, bem como
de causa de diminuição e aumento de pena, a magistrada singular tornou definitiva a
pena de 16 (dezesseis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e aplicou a pena de multa
em  10 (dez) dias-multa, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à
época dos fatos.
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Mantenho o regime fechado fixado pela juíza singular, deixando de
converter  a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos,  por  não atender  aos
requisitos do art. 44 do Código Penal, como também não preenche os requisitos para a
suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

5. CONCLUSÃO:

Ante o exposto, dou provimento parcial à apelação de Houtsberg
Alves de Medeiros, para, mantendo a condenação, redimensionar a pena de 22 (vinte e
dois) anos e 3 (três) meses para  20 (vinte) anos de reclusão; e nego provimento  à
apelação de José Orlando Ferreira da Silva, mantendo a sentença nos seus termos. 

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  William  de
Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior), relator, e Carlos Martins Beltrão Filho,
revisor.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Barbosa
de Almeida, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 29 de julho de
2014.

     Marcos William de Oliveira
    Juiz de Direito Convocado
                    Relator
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