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APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO  CORPORAL.  CONDENAÇÃO.
INCONFORMISMO.  PLEITO  PELA  ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  PROVAS.  PEDIDO  ALTERNATIVO
PARA ALTERAR  O  REGIME  PRISIONAL.  PARCIAL
SUBSISTÊNCIA.  ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
PALAVRAS  DA VÍTIMA EM  HARMONIA COM  OS
DEPOIMENTOS  TESTEMUNHAIS  E  A CONFISSÃO
DO  RÉU.  NEGATIVA  DE  AUTORIA  ISOLADA.
CONDENAÇÃO ACERTADA. REFORMA, DE OFÍCIO,
NA APLICAÇÃO DA PENA. OCORRÊNCIA DE BIS IN
IDEM  DA REINCIDÊNCIA NAS  DUAS  PRIMEIRAS
FASES DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE.
EQUÍVOCO  POR  NÃO  INCIDIR  A ATENUANTE  DA
CONFISSÃO.  MEIO  DE  PROVA  UTILIZADO  PARA
FUNDAMENTAR  A  SENTENÇA.  COMPENSAÇÃO
ENTRE  A  AGRAVANTE  DA  REINCIDÊNCIA  E  A
ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRECEDENTE DO STJ.
RESTRUTURAÇÃO  DA PUNIÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.
PROVIMENTO PARCIAL.

1. Tendo o magistrado interpretado os meios probantes
de  acordo  com  suas  convicções,  em  que  apontou  os
motivos do desenvolvimento fático e jurídico necessários
ao fim condenatório, diante dos reveladores depoimentos
das  testemunhas  em  consonância  com  as  declarações
seguras da vítima, há que se considerar correta e legítima
a conclusão de que a hipótese contempla o fato típico do
art. 129, § 9°, do Código Penal, não havendo que se falar
de absolvição.
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2. Na hipótese em que a confissão do acusado é utilizada
como  meio  de  prova  para  fundamentar  a  sentença
condenatória, torna-se imperativa a incidência da correlata
atenuante da confissão espontânea disposta no art. 65, III,
“d”, do Código Penal.

3.  De  acordo  com  a  jurisprudência  do  E.  Superior
Tribunal  de  Justiça,  a  confissão  espontânea  está
relacionada com a personalidade do agente, ante o seu
caráter  individual,  sendo,  portanto,  preponderante  nos
termos  luz  do  art.  67  do  CP,  razão  por  que  deve  ser
compensada se presente a agravante da reincidência.

4. “Conforme entendimento deste Superior Tribunal de
Justiça,  pacificado  por  ocasião  do  julgamento  do
Recurso Especial repetitivo 1.341.370/MT, da Relatoria
do  Ministro  Sebastião  Reis  Júnior,  a  agravante  da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea são
igualmente  preponderantes,  pelo  que  devem  ser
compensadas.” Precedentes do STJ.

5.  Se  o  réu  é  reincidente  e  o  crime  diz  respeito  à
ocorrência  de  lesão  corporal,  mesmo  considerada  de
natureza leve,  torna-se inviável a substituição da pena
privativa  de  liberdade  pelos  benefícios  dispostos  nos
arts. 44 e 77 do Código Penal.

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

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo para reduzir a
pena para 10 (dez) meses de detenção e modificar o regime de cumprimento da pena para
o semiaberto, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Perante a Comarca de Alagoa Nova/PB, José Galdino da Silva foi
denunciado nas sanções do arts. 129, § 9°, c/c o art. 69, ambos do Código Penal, porque,
no dia 16.12.2012, por volta das 15h, agrediu, fisicamente, a sua companheira, de nome
Rita Serafim da Costa, e o seu filho, com 10 (dez) anos de idade, causando-lhe as lesões
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corporais descritas nos respectivos Laudos Traumatológicos (fls. 2-4).

Segundo a denúncia, o denunciado mantém uma relação conjugal
com Rita Serafim da Costa que já dura 19 (dezenove) anos, sendo que a convivência do
casal é conturbada, eis que ele é tido como um homem violento, principalmente, quando
ingere bebida alcoólica.

Narra, ainda, a inicial que, ao ser interrogado, o acusado confessou
a agressão e, também, informou que “já perdeu as contas” de quantas vezes brigou com a
vítima, embora ostente, em seu braço esquerdo, uma tatuagem com o nome dela. Ouvida,
a ofendida ratificou a agressão sofrida por ela e pelo seu filho Márcio, ressaltando que
sempre sofreu violência doméstica, seja através de agressão física ou verbal.

Recebimento da denúncia no dia 4.6.2013 (fl. 55).

Citado pessoalmente (fls. 58-59), o acusado deixou escoar o prazo
legal  (Certidão  de  fl.  59v),  quando  lhe  foi  nomeado  Defensor  Público  (fl.  60),  que
apresentou sua defesa escrita às fls. 64-65.

Audiência de instrução e julgamento realizada às fls. 71-74.

Concluída  a  instrução  e  oferecidas  as  alegações  finais  pelo
Ministério  Público às  fls.  75-77 e  pela  Defesa  à  fl.  78,  o  MM. Juiz  singular  julgou
procedente a denúncia, condenando o acusado, nos termos do art. 129, § 9°, do CP, c/c o
art. 7° da Lei n° 11.340/2006, à pena base de 1 (um) ano de detenção, aumentada de 2
(dois) meses, diante da agravante da reincidência, perfazendo a pena definitiva de 1 (um)
ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime fechado, sem lhe conceder os benefícios
previstos nos arts. 44 e 77 do CP (fls. 83-85).

Inconformada, apelou a Defensoria Pública (fl. 89), requerendo, em
suas razões recursais (fls. 94-96), a reforma da sentença para absolver o apelante, pois
sustenta a ausência de provas reais, pois as testemunhas ouvidas, em nenhum momento,
esclareceram com profundeza a prática delitiva, afirmando, ainda, que o réu é um homem
de bem e que ele não se separou da vítima, visto que estão convivendo sob o mesmo teto,
sendo desproporcional sua condenação.

Alternativamente, roga pela alteração do regime prisional imposto,
por não concordar que o início do cumprimento da pena seja no fechado, já que a ele foi
aplicada a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, entendendo que deve incidir
o regime aberto.
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Contrarrazões  ministeriais  às  fls.  98-100,  pugnando  pelo
desprovimento do recurso defensivo.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no
Parecer  de  fls.  105-107,  opinou  pelo  provimento  parcial  do  apelo,  para  modificar  o
regime de cumprimento de pena do acusado.

Conclusos os autos, pedi dia para julgamento, por se tratar de delito
apenado com detenção (art. 170, II, do RITJ/PB e art. 610 do CPP).

É o relatório.

VOTO

1. Da admissibilidade recursal:

O  recurso  é  tempestivo  e  adequado,  além  de  não  depender  de
preparo,  por  se  tratar  de  uma ação penal  pública  (TJPB – Súmula n°  24).  Portanto,
conheço da apelação.

2. Do mérito recursal:

2.1. Pleito absolutório – ausência de provas:

Conforme relatado, o ilustre Defensor Público requer a absolvição
do apelante, sob o argumento de que não há provas suficientes para a condenação, e, de
forma alternativa, busca a modificação do regime de cumprimento de pena para o aberto.

Eis, em suma, os termos das alegações recursais, os quais merecem
prosperar em parte, consoante as razões adiante delineadas:

Inicialmente, cumpre dizer que a sentença de fls. 83-85 atendeu ao
teor do art. 381, III, do CPP1, visto conter as indicações dos motivos fáticos e jurídicos que
ocasionaram  a  condenação  do  apelante,  perfazendo,  assim,  o  silogismo  esperado
(subsunção legal), de forma que não foi prolatada ao vazio do acaso.

O caso em comento é de fácil deslinde, não comportando maiores
delongas quanto à elucidação da autoria e da materialidade delitivas, uma vez que o MM.
Juiz  a quo prolatou a sentença em conformidade com os aspectos fáticos, jurídicos e
1 Art. 381. A sentença conterá:

[...];
III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão.
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probatórios discorridos nos autos, pois bem se debruçou em todo o percurso processual,
valendo-se, para a condenação, de várias fontes probantes, dentre elas, as declarações da
vítima (fl. 71), o depoimento testemunhal (fl. 72) e a confissão espontânea (fls. 73-74),
deixando claro, pois, que o recorrente praticou o crime do art. 129, § 9°, do CP.

A materialidade delitiva encontra-se, devidamente, comprovada nos
autos através dos Laudos de Constatação de Ferimento ou Ofensa Física às fls. 19-21 e
22-24, cujo resultado foi conclusivo para as agressões físicas.

No tocante à autoria do delito, esta desponta em face do apelante,
visto  que  os  elementos  dos  autos  são  elucidativos  e  dão  conta  de  que  ele,  no  dia
16.12.2012, por volta das 15h, após chegar embriagado em sua casa e discutir com a sua
esposa, a Srª Rita Serafim da Costa, com quem convive há 19 (dezenove) anos e tem dois
filhos, agrediu-a fisicamente, causando-lhe as lesões corporais descritas no respectivo
Laudo Traumatológico de fls. 22-24.

Contam os autos que a convivência do casal é conturbada, pois o
acusado  fica  violento  quando  ingere  bebida  alcoólica,  tanto  que,  desde  o  início  da
relação, a vítima sofre violência doméstica, através de agressão física ou verbal.

Acerca desse  fato,  eis  as  declarações  da vítima Rita  Serafim da
Costa perante a autoridade policial (fl. 8):

[...] QUE convive em união estável com o autuado há dezenove
anos e tem dois filhos com ele [...]; QUE desde que vive com o
autuado, sofre violência doméstica, através de agressão física ou
verbal; QUE nunca denunciou o seu marido, mas já se separou dele
algumas  vezes  e  sempre  o  perdoava  [...];  QUE  seu  marido  é
alcoólatra; QUE, hoje, pela manhã, seu marido foi para frente de
casa e passou a ingerir bebida alcoólatra com vários colegas [...];
QUE  a  declarante  foi  para  o  quintal,  viu  o  autuado  agredindo
fisicamente  MÁRCIO  com  um  fio  de  eletricidade  que  estava
dobrado em três voltas; QUE a declarante interveio e disse que o
autuado não poderia fazer aquilo,  mas ele disse “NÃO VENHA
NÃO”; QUE a declarante foi tirar seu filho das mãos do autuado,
momento em que ele lhe agrediu fisicamente com tapas na face e
apertos no pescoço [...].

Na Justiça (fl.  71),  a vítima manteve a mesma narrativa de suas
palavras prestadas na Polícia, quanto às agressões sofridas:

Que seu companheiro chegou embriagado; que ficou discutindo;
que andou chamar  o filho  que  estava na  casa  da  avó,  com um
correia de moto para bater  no filho; que não chegou a bater no

Apelação Criminal n° 0042017-80.2013.815.0041                                                     Des. CMBF - Relator                5



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

menino  porque  o  menino  não  veio  para  casa;  que  agrediu  a
depoente  com  a  mão;  que  quando  o  acusado  fica  embriagado
costuma a agredir a depoente e os filhos [...].

Logo após as agressões físicas,  os Policiais  Militares José Djael
Soares de Oliveira (Cabo) e Gustavo de Melo Cunha Sodré (Soldado) foram procurados
pela  vítima,  que lhes  relatou todo o ocorrido,  ao passo que todos se dirigiram até  a
residência do casal e encontraram o acusado bebendo com amigos no quintal, quando lhe
foi dada voz de prisão, sem oferecer resistência.

Para melhor aclaramento, vejamos o depoimento do Policial Militar
Gustavo de Melo Cunha Sodré colhido na Justiça (fl. 72):

[...] que quando a guarnição chegou ao local observaram que as
vítimas  apresentavam sinais  de  agressão;  que  o  acusado  estava
com sinais de embriaguez e foi recolhido até a cadeia pública pelos
policiais; que não reagiu a prisão; que não conhecia o acusado; que
a vítima disse que o acusado era acostumado a agredir.

Ao ser interrogado na instrução criminal (fls.  73-74),  o apelante
confessou os fatos narrados na denúncia.

Percebe-se,  categoricamente,  que  toda  a  prova  oral  encontra-se
entrelaçada e em perfeita sintonia com o aludido Laudo Pericial de fls. 22-24.

Dessa forma, a tese de negativa de autoria do acusado entremostra-
se isolada e dissociada dos demais elementos de provas amealhados aos autos.

Ainda que as declarações da vítima tenham sido corroboradas com
a confissão do apelante, importante enaltecer que, em crimes cometidos às ocultas, a
jurisprudência  dominante  tem-se manifestado no sentido de que a palavra  da vítima,
assume especial valor probante e é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria
infracionais,  tanto  mais  se  suas  declarações  guardam  perfeita  consonância  com
elementos de convicção dos autos.

A doutrina não discrepa e, acerca disso, vale transcrever a lição do
mestre Fernando da Costa Tourinho Filho (in Processo Penal – vol.  III.  19. ed.,  São
Paulo: Saraiva, 1997, p. 296):

A  vítima  do  crime,  em  geral,  é  quem  pode  esclarecer,
suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela
quem sofreu  a  ação  delituosa  e,  por  isso  mesmo,  estará  apta  a
prestar os necessários esclarecimentos à Justiça. Sendo assim, qual
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seria o valor probatório de suas palavras? Prima facie, parecerá que
suas  declarações  devem ser  aceitas  sem reservas,  pois  ninguém
melhor que a vítima para esclarecer o ocorrido. É de se ponderar,
entretanto, que aquele que foi objeto material do crime, levado pela
paixão, pelo ódio, pelo ressentimento e, até mesmo, pela emoção,
procura narrar os fatos como lhe pareçam convenientes [...]. Desse
modo, sua palavra deve ser aceita com reservas, devendo o Juiz
confrontá-la com os demais elementos de convicção, por se tratar
de parte  interessada no desfecho do processo.  Em certos  casos,
porém,  é  relevantíssima  a  palavra  da  vítima  do  crime.  Assim,
naqueles  delitos  clandestinos  qui  clam  comittit  solent -  que  se
cometem longe dos olhares de testemunhas -, a palavra da vítima é
de valor extraordinário.

Em  sendo  assim,  a  condenação  deve  ser  mantida,  visto  que  as
provas são robustas em apontar para o apelante como o autor do crime discorrido na
denúncia, não havendo, por conseguinte que se falar de absolvição.

2.2. Da pretensão pela alteração do regime prisional:

Ao perlustrar a dosimetria da pena, vejo que o doutro magistrado
singular, data venia, não atentou para a incidência da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP), pois utilizou tal meio de prova para fundamentar a sua sentença,
bem como incorreu em bis in idem, ao valorar a “reincidência” nas duas primeiras fases
do sistema trifásico, razão por que, de ofício, impõe a reforma da pena corporal imposta
ao réu, o que, consequentemente, ensejará alteração do regime prisional. Senão vejamos:

Primeiramente, eis a dicção do tipo penal descrito no art. 129, § 9°,
do CP (Violência Doméstica, Familiar e de Afeto – Redação e inclusão dadas pelas Leis
Federais nos 11.340/2006 e 10.886/2004), in litteris:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
[...];
§  9°  Se  a  lesão  for  praticada  contra  ascendente,  descendente,
irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha
convivido,  ou,  ainda,  prevalecendo-se  o  agente  das  relações
domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada pela
Lei nº 11.340, de 2006)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Em razão da prática do referido crime, o acusado foi condenado a
uma pena base que se tornou definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em
regime fechado.
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Cumpre  ressaltar  que  a  fixação  da  pena  é  questão  de  ordem
subjetiva e que não pode ser depreciada pelo Juízo ad quem, sob pena de interferência no
poder discricionário do juiz, ou seja, insere-se na órbita do convencimento e do poder de
decidir do magistrado, resguardando-o, então, quanto à quantidade que julga suficiente na
hipótese  concreta,  para  a  reprovação e  prevenção do crime,  desde que observados os
vetores insculpidos nos arts. 59 e 68 do CP e os limites estabelecidos pela norma penal.

Vislumbra-se da doutrina do mestre Guilherme de Souza Nucci (in
Código penal comentado. 9. ed. Rev., atual e ampl. São Paulo: RT, 2008, p. 388):

O juiz,  dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e
máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum
ideal,  valendo-se  do  seu  livre  convencimento  (discricionariedade),
embora  com  fundamentada  exposição  do  seu  raciocínio
(juridicamente vinculada).

Agora,  colhe-se  das  lições  de  Alberto Silva  Franco e  outros  (in
Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial – Parte Geral. 7. ed., vol. 1, São Paulo:
Revista dos Tribunais, pág. 1.025 e 1.026):

A fixação da pena dentro das balizas estabelecidas pelas margens
penais constitui, conforme o art. 59 do CP, uma tarefa que o juiz
deve desempenhar de modo discricionário, mas não arbitrário. O
juiz  possui,  no  processo  individualizador  da  pena,  uma  larga
margem  de  discricionariedade,  mas  não  se  trata  de
discricionariedade livre e, sim, como anota Jescheck (Tratado de
Derecho  Penal,  vol.  II/1191,  1981),  de  discricionariedade
juridicamente vinculada,  posto que está  preso às  finalidades  da
pena e aos fatores determinantes do 'quantum' punitivo.

Na aplicação da pena, seja qual for o crime cometido, a punição
deve ser fixada de acordo com os critérios legais  e judiciais  em consonância com o
quadro sócio-delitivo do réu disposto nos autos.

Não pode o quantum aflitivo ficar aquém ou além do que é devido
ao acusado para saldar sua dívida com a sociedade. A legislação penal determina que a
quantidade da pena deve ser necessária  e suficiente para reprovação e prevenção do
crime e dentro dos limites previstos (arts. 59, caput e inciso II, e 68 do CP). In verbis:

Art.  59  -  O juiz,  atendendo à  culpabilidade,  aos  antecedentes,  à
conduta  social,  à  personalidade  do  agente,  aos  motivos,  às
circunstâncias  e  conseqüências  do  crime,  bem  como  ao
comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e
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suficiente para reprovação e prevenção do crime:
[...];
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos.

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste
Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e
agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Por conseguinte, não é o fato de se tratar da Lei Maria da Penha,
que os agentes sob sua incursão devem sofrer uma reprimenda mais elevada ou jamais
ter sua pena fixada no mínimo legal, só pela questão de que tal lei é diferenciada por
visar à coibição de qualquer forma de violência doméstica e familiar contra a mulher. Até
porque  toda  e  qualquer  conduta  penalmente  tipificada  está  submetida  aos  mesmos
critérios punitivos, pois também visa a coibir o mal decorrente do seu resultado.

De fato, na 1ª fase dosimétrica, foi mencionado que o apelante é
“Reincidente em crimes desta natureza”,  enquanto que,  na 2ª  fase,  foi  reconhecida a
agravante  da  reincidência,  gerando  um  aumento  de  2  (dois)  meses  na  pena-base,
evidenciando, então, o indesejado bis in idem.

Portanto,  afasto  a  valoração  negativa  do  respectivo  vetor  das
circunstâncias judiciais, no que fixo a pena base em 10 (dez) meses de detenção.

Na 2ª fase dosimétrica, mantenho a agravante da reincidência (art.
61, I, do CP) e, também, reconheço a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP),
que  considero  ser  circunstância  preponderante  à  luz  do  art.  67  do  CP,  conforme
orientação da Colenda 2ª Turma da Corte Suprema (HC 101.909/MG – DJe 28/2/2012),
de modo que o peso entre uma (confissão) e outra (reincidência) deve ser o mesmo,
ocasionando a compensação de ambas.

Sobre esse assunto, o E. Superior Tribunal de Justiça uniformizou
sua  jurisprudência,  diante  do  julgamento  do  Recurso  Especial  n°  1.341.370/MT,  da
Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, quando adotou a orientação segundo a qual
a confissão revela traço de personalidade do agente, indicando seu arrependimento e o
desejo de emenda, e, por isso, deve haver compensação com a agravante da reincidência.

A propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO  ESPECIAL.  FURTO  TENTADO.  DOSIMETRIA.
REINCIDÊNCIA  E  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO.  POSSIBILIDADE.  [...].  1.  Conforme
entendimento  deste  Superior  Tribunal  de  Justiça,  pacificado por
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ocasião  do  julgamento  do  Recurso  Especial  repetitivo
1.341.370/MT, da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
são igualmente preponderantes, pelo que devem ser compensadas.
[...]. (STJ - AgRg-REsp 1.505.014/RS - Relª Minª Maria Thereza
Assis Moura - DJE 21/05/2015)

[...].  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA  E  REINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO.  POSSIBILIDADE.  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL  CONFIGURADO.  [...].  No  julgamento  de  Recurso
Especial  representativo  de  controvérsia,  a  Terceira  Seção  deste
tribunal firmou orientação de que "é possível, na segunda fase da
dosimetria  da  pena,  a  compensação  da  atenuante  da  confissão
espontânea  com  a  agravante  da  reincidência"  (REsp  n.
1.341.370/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013). [...]. (STJ - HC 306.941/SP
- Rel. Min. Gurgel de Faria - DJE 18/05/2015)

Portanto,  considero  cabível,  na  2ª  fase,  a  compensação  entre  a
agravante de reincidência e a atenuante da confissão, no que torno a pena final em 10 (dez)
meses de detenção, a ser cumprida no regime semiaberto, visto se tratar de réu reincidente.

Em que pese a justificativa do MM Juiz singular para o início do
cumprimento da pena ser no regime fechado, vejo que se apresenta, agora, por demais
rigorosa, diante da reformulação do quantum punitivo, que ficou abaixo de 1 (um) ano.

Concordo com os fundamentos contidos na sentença atacada, de
não conceder ao acusado os benefícios dos arts. 44 e 77 do CP, por ter o crime sido
cometido com agressão física (violência) contra a esposa, além de o réu ser reincidente.

Por  fim,  conservo  os  demais  termos  do  decreto  condenatório
relativos à aplicação da pena do sentenciado.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria
de Justiça, dou provimento parcial ao recurso, para, mantida a condenação nos termos
do art. 129, § 9°, do Código Penal, reformar a sentença apenas na parte da dosimetria
punitiva, ficando a pena definitiva em 10 (dez) meses de detenção, a ser cumprida no
regime semiaberto.

Oficie-se, outrossim, à Vara de Execuções Penais da Comarca de
Alagoa Nova/PB, para dar início à execução provisória da pena, intimando-se o réu para
se apresentar em audiência admonitória, comunicando ao Relator o dia desta para efeito
de expedição de guia de execução provisória.
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É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador João Benedito
da Silva, Decano no exercício da Presidente da Câmara Criminal, dele participando, além
de mim,  Relator, o Dr. José Guedes Cavalcanti Neto, Juiz de Direito Convocado para
substituir o Desembargador Joás de Brito Pereira Filho.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 2
(dois) dias do mês de junho do ano de 2016.

João Pessoa, 7 de junho de 2016.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                         - Relator -
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