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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GABINETE DO DES. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0013021-65.2013.815.0011  – 5ª Vara da
Comarca de Campina Grande

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Cícero Elisson Batista Silva
ADVOGADO : Aloísio Barbosa Calado Neto
APELADA : Justiça Pública

DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
ROUBO QUALIFICADO. Art. 157, § 2º, I e II do
CP. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo
probatório robusto. Reconhecimento do réu pelas
vítimas. Dosimetria da pena. Incidência do § 1º do
art. 29 do CP. Inocorrência. Dosimetria da pena.
Diminuição da  fração  pelas  duas  majorantes.
Possibilidade.  Alteração  de  regime.  Viabilidade.
PROVIMENTO  PARCIAL DO APELO
DEFENSIVO. 

- Impossível reconhecer a participação de menor
importância ao acusado que foi coautor material e
direto do delito, participando ativamente da
empreitada criminosa, uma vez que ele responderá
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pelo crime na medida de sua culpabilidade,
conforme art. 29, caput, do CP.

- De acordo com a Súmula 443 do STJ, o aumento
na terceira fase da dosimetria da pena no delito de
roubo circunstanciado exige fundamentação
concreta, não sendo suficiente para a sua
exasperação a mera indicação do número de
majorantes. 

- Tendo o acusado sido condenado a pena de 05
(cinco)  anos  e  06  (seis)  meses  de  reclusão  e
inexistindo qualquer dado concreto que justifique a
imposição  de  regime  mais  severo,  cabível  se
mostra  a  inserção  do  apelante  em  regime
semiaberto, nos termos do art.33, §2°, 'b', do CP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça, à unanimidade, em DAR  PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
DEFENSIVO, NO SENTIDO DE REDUZIR A PENA PARA 05 (CINCO)
ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 20 DIAS-MULTA, ALÉM
DE MODIFICAR O REGIME INICIAL DA PENA PARA O SEMIABERTO,
em desarmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Na Comarca de Campina Grande, Cícero Elisson Batista
Silva, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas
sanções dos arts. 157, § 3º, primeira parte, c/c art. 29, ambos do Código
Penal.

A exordial aduz que, no dia 11 de maio de 2013, no
Supermercado Compre Mais, na Av. Chateaubriand, na cidade de Campina
Grande, o denunciado e um terceiro identificado como “Rafa”, adentraram
no  estabelecimento  comercial  com  uma  arma  de  fogo  em  punho,
anunciando o assalto e efetuando disparos contra o vigia Ariz Lopes.

Depreende-se que o vigilante reagiu e iniciou uma troca
de tiros, que culminou atingindo um cliente, José Edgley de Sousa, no



3

queixo,  quando saía  do supermercado.  Logo em seguida,  os meliantes
deixaram o local sem levar nenhum pertence das vítimas.

A polícia militar foi acionada e dirigiu-se ao Hospital de
Traumas, onde se encontrava a vítima. Chegando ao local, constatou que
havia um outro indivíduo com ferimento de projétil de arma de fogo, que
foi reconhecido pelas vítimas e identificado como sendo o ora apelante.

Recebimento da denúncia em 06 de junho de 2013 (fl.
44).

Finda a instrução processual, a Juíza a quo julgou
parcialmente procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime
de roubo qualificado pelo concurso de arma de fogo e concurso de pessoas
na modalidade tentada (art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, todos do
Código Penal), imputando uma pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10
(dez) dias de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário mínimo nacional, em regime inicial fechado. 

Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal (fl.
154), pleiteando, em suas razões recursais, às fls. 163/166, pela reforma
parcial da sentença para que seja reconhecida a participação de menor
importância, prevista no art. 29, § 1º do CP, e, a incidência da detração,
com a progressão de regime para o semiaberto.    

Em contrarrazões, às fls. 169/172, o Ministério Público
pugnou pelo desprovimento do apelo. 

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de
Justiça, através do parecer da lavra do Dr. José Marcos Navarro Serrano,
Procurador de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso apelatório
(fls. 177/182). 

É o relatório. 

VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Conheço o recurso apelatório, eis que presentes os
pressupostos extrínsecos e intrínsecos para a admissibilidade.

 
De início, vale ressaltar que a materialidade e autoria

delitivas do delito de roubo qualificado encontram-se cabalmente
consubstanciadas no caderno processual.
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A comprovação da materialidade do fato se deu
através do auto de prisão em flagrante, fls. 06/09 e da prova oral colhida
nos autos, tanto na fase investigativa, como em juízo.

 A autoria, por sua vez, inobstante negada pelo
apelante em juízo, é indene de dúvidas, pois  os depoimentos colhidos
demonstram a participação do recorrente no delito, além do
reconhecimento pelas vítimas.

Aliás, in casu, o  apelante  nada contesta quanto à
condenação, uma vez  que a sua irresignação restringe-se ao pedido de
redução da pena com a aplicação do art. 29,  caput, do CP e a detração,
com a mudança de regime para o semiaberto. 

Feitas estas considerações, passo a analisar os pleitos.

1. Participação de menor importância.

A defesa pede que seja reconhecida a participação de
menor importância no crime, sendo-lhe diminuída a pena, conforme
dispõe o § 1º do art. 29 do CP:

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o
crime incide nas penas a este cominadas, na medida
de sua culpabilidade. (Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)

§ 1º - Se a participação for de menor importância, a
pena pode ser diminuída de um sexto a um terço

Sobre esse ponto, o apelo não merece acolhimento.
Como visto, o acusado foi coautor do delito de tentativa de roubo,
integrando a própria dinâmica do delito. Ele efetivamente participou do
crime em sua forma tentada, na qualidade do que a doutrina costuma
chamar de autor material ou direto do delito.

A participação de menor importância, segundo a
doutrina,  só é aplicável a partícipes, e não a coautores, que segundo o
caput do artigo 29 do CP, já responderão pelo delito na medida de sua
culpabilidade. 

Assim é a lição de Celso Delmanto (Delmanto, Celso.
Código Penal Comentado. 7 ed. Renovar: São Paulo, 2007, p. 117):

“Tratando-se de concurso de pessoas, o caput deste
art. 29, ao usar a expressão “quem, de qualquer modo,
concorre para o crime”, abrange tanto o co-autor
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quanto o partícipe, que responderão na medida de sua
culpabilidade”. Já o § 1º, ao empregar o termo
“participação de menor importância”, está se referindo
apenas ao partícipe e não ao co-autor, pois não pode
existir co-autoria de menor importância. [...]”    

Nesse sentido:

“...o concurso de agentes abrange toda e qualquer
participação ou omissão, principal ou secundária,
mediata ou não, por atos, gestos e, até, por simples
presença. Entretanto, quanto a esta última hipótese,
para que o concurso seja reconhecido, é necessário que
haja um vínculo psicológico a unir as atividades em
concurso, não bastando a simples presença do partícipe
no local dos fatos." (TJSP, HC 464.121-3/8, 4ª C.rel.
Passos de Freitas, 14.09.2004.) 

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO - ABSOLVIÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS COMPROVADAS - PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÂNCIA - NÃO OCORRÊNCIA -
RESPONSABILIDADE PELO RESULTADO MAIS GRAVE -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO -
INVIABILIDADE - PROVA DO DOLO DE SUBTRAIR -
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS - NÃO CABIMENTO
- RECURSOS NÃO PROVIDOS. -Nos delitos
praticados em concurso, em que os agentes
dividem entre si as tarefas, não é necessário,
para a caracterização da coautoria, que todos os
réus pratiquem atos executórios, bastando, para
tanto, que ajam com unidade de desígnios, e
tenham participação decisiva no deslinde dos
fatos. -Comprovado o animus furandi, incabível a
desclassificação para o delito de homicídio. - As penas
foram bem dosadas, tendo sido devidamente observado
o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal,
sendo suficientes para a reprovação e prevenção do
delito. (Apelação Criminal  1.0024.11.037491-
5/001, Relator(a): Des.(a) Herbert Carneiro , 4ª
CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 23/05/2012,
publicação da súmula em 06/06/2012) 

APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE
MENORES. PRELIMINARES. PEDIDO PARA APELAR EM
LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA
PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE
DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. INOCORRÊNCIA.
NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR.
INEXISTÊNCIA. DOLO PATRIMONIAL EVIDENCIADO.
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MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
ROUBO OU RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE
MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. DIVISÃO DE
TAREFAS ENTRE OS AGENTES. COAUTORIA.
CORRUPÇÃO DE MENORES EVIDENCIADA. CRIME
FORMAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DA
PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. FALTA INTERESSE
RECURSAL. REINCIDÊNCIA COMPROVADA.
PREPONDERÂNCIA SOBRE A ATENUANTE DA
CONFISSÃO PARCIAL. QUANTUM DE AUMENTO E
DIMINUIÇÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇAESTADO DO
PARANÁ APLICADOS DE FORMA CORRETA. REGIME
ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DA PENA
QUE NÃO AUTORIZA FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO
DO FECHADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E
NESTA EXTENSÃO NEGADO PROVIMENTO. Aquele que
se associa a comparsas para a prática de roubo
assume o risco de responder como coautor de
latrocínio se da violência resultar a morte da
vítima, independentemente de não ter sido o
autor do disparo fatal. - havendo pluralidade de
agentes, com diversidade de condutas, mas
provocando apenas um resultado, há somente um
delito. Nesse caso, portanto, todos os que tomam
parte na infração penal cometem idêntico crime
(nucci). A participação de menor importância (artigo
29, parágrafo 1º, do código penal), é aquela
secundária, dispensável, que inexistindo não impediria
a realização do crime, o que não aconteceu no caso.
(TJPR; ApCr 0854382-4; União da Vitória; Quinta
Câmara Criminal; Rel. Juiz Conv. Rafael Vieira de
Vasconcellos Pedroso; DJPR 20/02/2013; Pág.
208)

Destaques nossos.

O ora apelante, portanto, atuando como coautor
material do roubo na sua forma tentada, como efetivamente ocorreu, não
poderá alegar participação de menor importância, como se fosse apenas
um mero partícipe do crime.

Vê-se nos autos que apesar do acusado ter negado o
crime em juízo, ele confessou o delito na esfera policial, inclusive
indicando o nome de seu comparsa, além de ser reconhecido pelo vigia do
supermercado e demais vítimas.

Portanto, o seu pleito encontra obstáculo nas provas
constantes no caderno processual, que atestaram, sem sombra de dúvida,
a sua coautoria.
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2. Detração e Progressão de regime

O recorrente  pugna também pela detração e a
progressão de regime. Antes, porém, passo a  examinar  a reprimenda
fixada na sentença.

Vê-se que a juíza sentenciante, às fls. 136/151,
analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 e 68 do CP, fixou para o
réu uma pena-base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
patamar pouco acima do mínimo legal, tendo em vista a presença de
circunstâncias desfavoráveis o que se mostra suficiente para a reprovação
e prevenção do crime praticado.   

Na segunda fase verificou a inexistência de atenuantes
e agravantes e manteve inalterada. Posteriormente, majorou a sanção em
2/3 (dois terços), ante as qualificadoras de emprego de arma e concurso
de pessoas, perfazendo um total de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses. Por
fim, considerou a causa diminuição da pena em virtude da tentativa e
reduziu em 1/3, tornando-a definitiva em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e
10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Observo que na terceira etapa, a pena foi aumentada
em 2/3, em razão da existência de duas majorantes, o que, a meu ver,
não pode ser mantido.

O entendimento dominante da jurisprudência é de que
o quantum de aumento da pena, em razão das causas de aumento, deve
ser feito de forma motivada, considerando especialmente a qualidade das
majorantes e não a sua quantidade. Creio que devam ser considerados
todos os elementos concretos extraídos dos autos, tais como a gravidade
da conduta perpetrada, o número de agentes, o grau de organização entre
eles,  o  número  de  artefatos  utilizados  na  prática  delitiva,  o  potencial
ofensivo destes, dentre outros. 

Nesse  sentido,  preceitua  a  súmula  443  do  Superior
Tribunal de Justiça:

Súmula. 443. O aumento na terceira fase de aplicação
da  pena  no  crime  de  roubo  circunstanciado  exige
fundamentação concreta, não sendo suficiente para a
sua  exasperação  a  mera  indicação  do  número  de
majorantes. 

Nesse sentido: 

EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO.
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RECONHECIMENTO  DA  TENTATIVA.
INADMISSIBILIDADE.  DESNECESSIDADE  DA  POSSE
MANSA E  PACÍFICA DO BEM SUBTRAÍDO.  MOMENTO
CONSUMATIVO ALCANÇADO. AÇÃO PERPETRADA COM
GRAVE  AMEAÇA.  CORRUPÇÃO  DE  MENOR.  EFETIVA
PARTICIPAÇÃO DO MENOR NO EVENTO. SÚMULA 500
DO  STJ.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.  DOSIMETRIA  DA
PENA  DO  DELITO  DE  ROUBO.  PERCENTUAL  DE
AUMENTO  NA  TERCEIRA  FASE.  ALTERAÇÃO  DA
FRAÇÃO.  NECESSIDADE.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO §2º
DO ART. 387 DO CPP.  ABRANDAMENTO DE REGIME.
DESCABIMENTO. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO QUE
NÃO AUTORIZA A PRETENDIDA ALTERAÇÃO. ATUAÇÃO
DA  DEFENSORIA  PÚBLICA.  CUSTAS.  ISENÇÃO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.- O delito de roubo se
consuma  no  momento  em  que  o  agente  se  torna
possuidor  da  coisa  alheia  móvel,  mesmo  que  não
obtenha  a  posse  tranqüila,  sendo  prescindível  que  o
objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
para  a  caracterização  do  ilícito.  -  De  acordo  com o
entendimento  firmado  pelo  colendo  STJ,  na  Súmula
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". - Conforme a Súmula 443
do STJ, "O aumento na terceira fase de aplicação
da pena no crime de roubo circunstanciado exige
fundamentação  concreta,  não  sendo  suficiente
para  a  sua  exasperação  a  mera  indicação  do
número de majorantes". - O disposto no §2º do art.
387  do  CPP  somente  deverá  ser  realizado  pelo  juiz
quando  a  operação  implicar  inequivocamente  em
abrandamento do regime. - A atuação da Defensoria
Pública no patrocínio  da causa autoriza a isenção do
pagamento  das  custas  do  processo  ao  réu.  Recurso
provido  em  parte.  (TJMG  -   Apelação  Criminal
1.0209.13.008206-5/001,  Relator(a):  Des.(a)
Nelson Missias de Morais , 2ª CÂMARA CRIMINAL,
julgamento  em  02/10/2014,  publicação  da
súmula em 13/10/2014)

APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL - DELITO DE ROUBO - REDUÇÃO DA PENA-BASE
- POSSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE
DA MENORIDADE  -  NECESSIDADE -  INCIDÊNCIA  DE
DUAS  MAJORANTES  -CRITÉRIO  QUALITATIVO  DE
AUMENTO  DE  PENA  -  RECURSO  CONHECIDO  E
PROVIDO. I - Se as circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do Código Penal favorecem o agente, merece
redução  a  pena-base  cominada  na  sentença.  II  -  O
acusado faz jus à atenuante prevista no art. 65, inciso
I, do Código Penal, uma vez que ficou comprovado nos
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autos que ele era menor de vinte e um anos de idade
na data dos fatos. III - O critério de que se deve lançar
mão  para  majorar  as  penas  do  réu,  no  roubo,  é  o
chamado qualitativo, ou seja, aquele que leva em conta
a gravidade do meio empregado na prática delitiva e
não  pura  e  simplesmente  o  número  de  majorantes.
(Apelação  Criminal  1.0567.09.127032-0/002  -  Des.
Rel.  Adilson  Lamounier,  5ª  Câmara  Criminal,
julgamento:  14/01/2014,  publicação
28/01/2014).APELAÇÃO  CRIMINAL  -  ROUBO
MAJORADO - CONCURSO DE AGENTES - EMPREGO DE
ARMA  -  RESTRIÇÃO  DA  LIBERDADE  DA  VÍTIMA  -
FRAÇÃO  DE  AUMENTO  -  CRITÉRIO  QUALITATIVO  -
SÚMULA 443 DO STJ - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA - REDUÇÃO DA PENAS - POSSIBILIDADE. 1.
O aumento na terceira fase de aplicação da pena
no  crime  de  roubo  circunstanciado  exige
fundamentação  concreta,  não  sendo  suficiente
para  a  sua  exasperação  a  mera  indicação  do
número de majorantes (súmula n.º 443 do STJ).
Se  concretamente  indicada  a  maior
reprovabilidade  da  conduta  de  subtrair  coisa
alheia móvel com emprego de arma, em concurso
de  agentes  e  com  restrição  da  liberdade  das
vítimas,  possível  sejam  as  reprimendas
exasperadas  em  quantum  superior  ao  mínimo
legal. (Apelação  Criminal  1.0452.11.006240-
6/001  -  Des.  Rel.  Furtuna  Grion,  3ª  Câmara
Criminal,  julgamento:  21/01/2014,  publicação:
28/01/2014). Destaquei.

Por  este  motivo,  ante  a  falta  de  fundamentação,
redimensiono a pena.

Mantenho a pena-base fixada em 05 (cinco) anos e 06
(seis) meses de reclusão. Na segunda fase, ante a ausência de atenuantes
e agravantes permanece inalterada. Na terceira fase, aumento em 1/3,
totalizando em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Devido  a causa diminuição da pena em virtude da
tentativa, reduzo, também, em 1/3, tornando-a definitiva em 05 (cinco)
anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Constato  que  em  relação  à  sanção  pecuniária
cominada, necessário que se proceda a sua redução, pois, como cediço, a
pena de multa deve ser obrigatória e coerentemente fixada, atendendo a
critérios de proporcionalidade e justeza relativamente à pena corporal.

Nesse sentido:
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"(...) 3. A pena corporal foi devidamente fixada pela
instância primeva, não se acolhendo o pedido de
redução. 4. A pena de multa deve obedecer ao mesmo
critério para a fixação da reprimenda corporal, diante
do princípio da proporcionalidade. 5. Recurso conhecido
e parcialmente provido." (TJMG. Apelação Criminal
1.0145.12.030867-4/001, Relator(a): Des.(a)
Pedro Vergara , 5ª Câmara Criminal, julgamento
em 03/12/2013, publicação da súmula em
06/12/2013).

Dessa forma, a pena de multa deve guardar estrita
proporção com a reprimenda corporal aplicada. Assim, se a pena privativa
de liberdade foi fixada no mínimo legal, o mesmo deverá ocorrer com a
sanção pecuniária. 

De tal sorte, sem maiores delongas, mantenho a pena-
base  em  20  (vinte)  dias-multa,  que  na  segunda  fase  permanece
inalterada, ante à ausência de atenuantes e agravantes. Após, aumento
em 1/3 pela presença das majorantes do emprego de armas e concurso
de pessoas, perfazendo um quantum de 26 (vinte e seis) dias-multa. Por
fim, reduzo em 1/3 pela incidência do art. 14, II e parágrafo único do CP,
totalizando em 20 (vinte) dias-multa.

Verifico  a  necessidade  de  alteração  da  mudança  do
regime inicial da pena, do fechado para o semiaberto, uma vez que a Juíza
a  quo  estabeleceu  o  regime  mais  gravoso  para  pena  que,  em regra,
deveria ser cumprida no semiaberto (inferior a 08 anos), sem explicitar
seus fundamentos, já que a alínea “b”, § 2º, do art. 33 do CP, estabelece:

 § 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:  (Redação dada pela  Lei  nº  7.209,  de
11.7.1984)
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá
começar a cumpri-la em regime fechado;
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;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou
inferior  a  4  (quatro)  anos,  poderá,  desde  o  início,
cumpri-la em regime aberto.

Ademais,  ao  se  analisar  a  dosimetria  (fls.  145/149),
percebe-se que as circunstâncias do crime (art. 59) foram consideradas
preponderantemente favoráveis ao réu.



11

É  caso,  portanto,  de  modificação  do  regime  do
inicialmente  fechado para o  semiaberto,  por  ser  o recomendado pelo
quantum  da  pena  imposta  e  pelas  próprias  circunstâncias  do  crime
reconhecidas na sentença.

Por oportuno, postergo, a análise e detração da pena do
apelante para que o juízo da execução o faça em momento oportuno. 

Ante o exposto, em desarmonia com o parecer
ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO,
NO SENTIDO DE REDUZIR A PENA PARA 05 (CINCO) ANOS E 06
(SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 20  DIAS-MULTA, E, MODIFICAR O
REGIME INICIAL DA PENA PARA O SEMIABERTO.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  João  Benedito  da  Silva,
Presidente  da  Câmara  Criminal  e  revisor,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Arnóbio  Alves
Teodósio (com jurisdição limitação), relator, e Luiz Sílvio Ramalho
Júnior.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor
Doutor Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  em João Pessoa, 03 de
fevereiro de 2015.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
               RELATOR
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