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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000309-69.2016.815.0421 – Juízo da Comarca
de Bonito de Santa Fé
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
1º APELANTE: Antônio Ferreira de Oliveira
ADVOGADO: Maria Idileide Ferreira de A. Dias
2º APELANTE: Francarlos Miguel dos Santos
ADVOGADO: Aluízio Nunes de Lucena
APELADO: Ministério Público estadual

APELAÇÕES  CRIMINAIS.  DOIS  RÉUS.
CONDENAÇÃO  POR  ROUBO  QUALIFICADO.
CONCURSO  DE  PESSOAS.  EMPREGO  DE
ARMA.  RÉUS  QUE  ASSALTARAM
PASSAGEIROS DE ÔNIBUS ESCOLAR.

PRIMEIRO  APELO.  ALEGAÇÃO  DE
AUSÊNCIA  DE  MATERIALIDADE  E  DE
AUTORIA.  APELANTE  QUE,  DANDO
COBERTURA  AO  CORRÉU,  FICOU  NA
MOTOCICLETA  PARA  GARANTIR  A  FUGA.
PRISÃO  EM FLAGRANTE  DOS DOIS  COM A
RES  FURTIVA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
ABSOLVIÇÃO.  PRETENSÃO DE DIMINUIÇÃO
DA REPRIMENDA.  PENA BASE  DIMINUÍDA.
MANUTENÇÃO  DA  MAJORANTE  DO
CONCURSO DE PESSOAS.  PROVIMENTO EM
PARTE DO RECURSO.

1.  Autoria  e  materialidade.  Apelante  que,  para
garantir  a fuga após a empreitada criminosa, ficou
em uma motocicleta,  dentro do mato,  esperando o
corréu  praticar  o  assalto.  Apelante  que  chegou  a
gritar para as vítimas, que saíam do ônibus assaltado,
correrem. Impossibilidade de absolvição.
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2.  Pretensão  de  diminuição  da  pena.  Redução  da
pena  base.  Duas  circunstâncias  judiciais  que
permitem a fixação acima do mínimo em abstrato.

3.  Pedido  de  decote  da  causa  de  aumento  do
concurso  de  pessoas.  Dois  assaltantes.  Causa  de
aumento legalmente prevista. Majoração necessária.

4.  Insurgência  quanto  ao  reconhecimento  do
concurso  formal.  14  vítimas  dentro  do  ônibus.
Manutenção.

5.  Provimento  em parte  do  apelo  para  diminuir  a
pena.

SEGUNDO APELO. INSURGÊNCIA QUANTO À
REPRIMENDA  APLICADA.  DIMINUIÇÃO  DA
PENA  BASE.  PLEITO  DE  DETRAÇÃO  DO
TEMPO DE PRISÃO. NÃO MODIFICAÇÃO DO
REGIME  INICIAL  DE  CUMPRIMENTO  DA
PENA.  COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  DA
EXECUÇÃO PENAL. PROVIMENTO EM PARTE.

1. Igual pretensão de diminuição da pena. Redução
da  pena  base.  Duas  circunstâncias  judiciais  que
permitem a fixação acima do mínimo em abstrato.

2. Pedido de detração do tempo de prisão provisória.
Manutenção do regime inicial fechado. Competência
do Juízo da Execução Penal.

3. Provimento em parte do recurso.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados,
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ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso para
reduzir  as  penas  de  ambos  os  apelantes,  mantendo  o  regime  da  sentença,  em
harmonia com o parecer ministerial. Expeça-se guia de execução provisória.

RELATÓRIO

Perante a Comarca de Bonito de Santa Fé, Francarlos Miguel
dos  Santos  (“Fan”)  e  Antonio  Ferreira  de  Oliveira  (“Antonio  de  Dezinho”)
devidamente qualificados,  foram denunciados como incurso nas sanções do art.
157, § 2º, incisos I e II, CP, fls. 02/05.

A inicial acusatória narra que, em 14 de julho de 2016, por
volta das 21:00h, uma guarnição da polícia foi solicitada pela vítima Marinaldo
Raimundo,  motorista  do  ônibus  escolar  informando  que,  quando  conduzia
estudantes  na  estrada  que  liga  Bonito  de  Santa  Fé  ao  Distrito  de  Viana,  foi
abordado  pelos  denunciados,  em  uma  motocicleta,  de  arma  em  punho,  que
anunciaram o assalto e, adentrando ao veículo, começaram a ameaçar as vítimas e
subtrair-lhes os pertences.

Após,  os  meliantes  empreenderam fuga em sentido ao Sítio
Piedade.  Em  diligências,  os  policiais  localizaram-nos  com  as  res  furtiva
pertencentes às vítimas: 11 (onze) celulares, 1 (um) carregador de celular, 1 (um)
relógio, 1 (uma) aliança, 1 (um) anel, 1 (um) fone de ouvido, R$ 1.121,50 (um mil,
cento e vinte e um reais e cinquenta centavos) em espécie e 1 (uma) mochila.

Ultimada a instrução criminal e oferecidas as alegações finais
pelas partes (fls. 359/362, 376/386 e 394/400, Vol. II), o juiz a quo sentenciou às
fls.  408/418, Vol.  II,  julgando procedente a denúncia para  condenar os corréus
Antônio Ferreira de Oliveira e  Francarlos Miguel dos Santos como incursos
nas penas do art. 157, §2º, incisos I e II, CP, em concurso formal (art. 70, CP).

Para  o  réu  Antônio  Ferreira,  a pena  definitiva  ficou em 12
(doze) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa.

Para Francarlos Miguel, a reprimenda final restou em 10 (dez)
anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa. 
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Recurso apelatório de Antonio Ferreira de Oliveira à fl. 426,
cujas razões se encontram às fls. 454/460, pugnando por sua absolvição, sob a tese
da  negativa  de  autoria.  Em  pedido  subsidiário,  pleiteou  pelo  decote  da
qualificadora do uso de arma, assim como sejam afastados os aumentos de pena
em relação ao concurso de pessoas e concurso formal.

Recurso apelatório de Francarlos Miguel às fls. 445/446, com
razões às fls. 512/517, pugnando pela redução da pena base para o mínimo legal e
pela detração da pena.

Contrarrazões ministeriais ao apelo de Antônio Ferreira às fls.
486/489  e  ao  de  Francarlos  às  fls.  520/523,  Vol  II,  opinando  seja  negado
provimento aos recursos.

Já nesta Instância, seguiram os autos à Procuradoria de Justiça
que, em parecer do d. Procurador Francisco Sagres Macedo Vieira, opinou pelo
provimento parcial de ambos os recursos, para diminuição das penas (fls. 526/535,
Vol. II).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Ao  analisar  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento dos recursos, verifica-se que eles estão presentes, sobretudo quanto
aos requisitos da  tempestividade, eis que interposto dentro do prazo legal de 5
(cinco) dias (art. 593, caput, do CPP).

O recurso  do  réu  Antônio  foi  interposto  em 07/07/2017,  fl.
425,  antes  mesmo  da  intimação  do  mesmo  em  02/08/2017  (fl.  484v).  O  de
Francarlos,  em 05/07/2017,  fl.  444,  igualmente  antes  da  intimação do réu,  em
24/07/2017 (fl. 497).

Também presentes  a  adequação e  independem de  preparo,
por se tratar de ação penal pública, em observância à Súmula n° 24 do TJPB.
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Por estas razões, recebo os recursos.

APELO DE ANTÔNIO FERREIRA

Pretensão Absolutória

Como narrado, o apelante Antônio Ferreira de Oliveira busca
sua absolvição sob a tese da negativa de autoria.

Alega  que  foi  sequestrado  pelo  corréu  Francarlos  que,
inclusive, nas alegações finais, confessou ter agido sozinho nos atos criminosos.

No entanto, a narrativa que se colhe dos autos é que ambos
praticaram o delito de roubo aos passageiros do ônibus escolar, com divisão de
tarefas entre si:  o apelante Francarlos adentrou ao veículo, armado, e efetuou a
subtração dos pertences das vítimas, enquanto o apelante Antônio, na motocicleta,
o aguardava,  dentro do mato, para fugirem, chegando mesmo a mandar que as
vítimas corressem, quando estas saíram do ônibus.

Ambos foram presos em flagrante após diligências da polícia,
que os aguardava numa estrada com saída única, na motocicleta conduzida por
Antônio, tendo Francarlos como garupa e uma mochila com a  res furtiva entre
ambos.

De pronto rechaça-se a tese do apelante Antônio de que estaria
sequestrado pelo corréu Francarlos. 

Ainda que o início da execução envolvesse um sequestro, no
momento  em  que  Francarlos  abordava  as  vítimas  dentro  do  ônibus,  poderia
perfeitamente o apelante Antônio ter se esquivado do suposto sequestro e fugido na
motocicleta que conduzia, mas, na verdade, o objetivo não era outro senão dar fuga
ao assaltante.

As  vítimas  ouvidas  em  juízo  reconheceram  o  apelante
Francarlos como sendo o assaltante que adentrou ao ônibus, armado, tomando os
objetos de todos; bem como viram outra pessoa no mato, conduzindo a motocicleta
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e mandando que corressem.

Nos  termos  da  mídia  que  se  encontra  às  fls.  253,  a  vítima
Marinaldo, motorista do ônibus, afirmou que após o assalto, colocou as vítimas
para  irem a  pé,  correndo  e,  de  repente,  saiu  outra  pessoa  na  motocicleta,  não
sabendo dizer  quem.  Disse  que viu,  no momento do assalto,  essa outra  pessoa
fazendo gestos e mandando as pessoas correrem.

A vítima Jarismar Ferreira, na mesma mídia, disse que a pessoa
que  estava  com  a  arma  mandou  que  todos  saíssem  do  ônibus  e  que  tomou
conhecimento que apareceu uma moto que ajudou na fuga.

A vítima José Wanderson, da mesma forma, afirmou que o réu
pediu que todos saíssem do ônibus e corressem e que, mais ou menos uns 100
metros do ônibus, uma voz surgiu do mato dizendo: “corre, corre”. Afirmou esta
vítima que, olhando para trás, preocupado porque o motorista havia ficado, chegou
a ver um reflexo da moto, que saia da localização onde ouviu a voz, esta clareou e
desceu.

Sobre  a  prisão  em  flagrante  dos  dois  apelantes,  o  Policial
Militar José Moreira, ouvido como testemunha, afirmou que eles entraram para o
Sítio  Varzante,  que  tem  somente  uma  saída  e,  deslocando-se  para  lá,  minutos
depois efetuaram a prisão dos dois réus que estavam na moto, que estavam com a
mochila com os objetos roubados entre um e outro.

Logo, conforme dito na sentença de 1º grau, “conquanto o réu
Antônio não tenha entrado no ônibus, ele participou efetivamente dos fatos.  As
vítimas são uníssonas ao afirmar que ele, em tom ameaçador, lhes dizia para correr
sem olhar para trás. Após saiu com a moto e fugiu com o réu Francarlos, quando
foram presos em flagrante delito com todas as “res furtivas”, fl. 314.

Portanto, comprovadas autoria e materialidade, a condenação é
medida que se impõe.

Da Pena

Insurge-se,  ainda,  o  apelante  Antônio  contra  a  pena  a  si
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imposta.

Pelo  que  se  verifica  dos  autos,  a  pena  base  fixada  para  o
mesmo  foi  de  6  (seis)  anos  de  reclusão  e  10  (dez)  dias-multa,  mencionando
considerar  4  (quatro)  circunstâncias  judiciais  como  desfavoráveis:  “roubo  no
ônibus escolar, uso de arma de fogo, período noturno e vítimas menores”, fl. 416v.

No  presente  caso,  quando  da  análise  das  circunstâncias
judiciais, o magistrado incluiu estes 4 (quatro) fatos em 2 (dois) vetores do art. 59:
a culpabilidade (“pois o roubo foi cometido com uso de arma de fogo e em ônibus
escolar”),  as  circunstâncias (“o  roubo  ocorreu  no  período  noturno  e  algumas
vítimas eram menores.

Logo, há reparo a ser feito na dosimetria da pena base.

Considerando que são 08 (oito)  as  circunstâncias judiciais  e
que a pena média (diferença que resulta da subtração da pena máxima pela mínima
cominada em abstrato), para o roubo, é de 06 (seis) anos, cada circunstância do
artigo  59,  CP,  poderia  elevar  a  pena  base  em  até  09  (nove)  meses,  o  que
corresponde a 1/8  (um oitavo) sobre a pena média.

Assim, reduzo a pena base para 5 (cinco) anos de reclusão,
mantendo  a  pena  pecuniária  fixada  no  mínimo  em  abstrato,  beneficiando  o
apelante.

Sem atenuantes ou agravantes.

Em  terceira  fase  de  fixação  da  pena,  pretende  o  apelante
Antônio o decote da causa de aumento do concurso de pessoas. Mas, como foram
dois  os  assaltantes,  não  pode  deixar  de  ser  considerada  a  causa  de  aumento
legalmente  prevista  no  §2º,  inciso  II,  do  art.  157,  CP,  sendo  imperiosa  a
manutenção do quantum de aumento em 1/3 (um terço), passando a pena a 6 (seis)
anos e 8 (oito) meses de reclusão. Ressalto que a pena pecuniária será mantida em
10 (dez) dias-multa, como fixado na sentença, para não prejudicar o réu.

Insurge-se,  por  fim,  o  apelante  quanto  ao  concurso  formal.
Reconhecido o concurso formal, na sentença, a pena foi aumentada de metade. 
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Na sentença,  verifica-se que o magistrado de piso efetuou a
individualização da pena apenas uma vez, mas menciona que foram 14 (quatorze)
as vítimas. Em que pese a atecnia, não vislumbro prejuízo ao réu, já que a pena
está sendo revista nesta oportunidade.

Constata-se que foram devolvidos objetos roubados a 9 (nove)
vítimas, consoante Autos de Entrega de fls. 42, 49, 51, 54, 58, 61, 64, 67, 71, Vol.
I. E, em se tratando de concurso formal, o quantum de aumento obedece ao critério
objetivo, vinculado ao número de vítimas:

HABEAS  CORPUS.  DIREITO  PENAL.
LATROCÍNIO  E  ROUBO.  DOSIMETRIA  DA
PENA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME
DE  ROUBO  DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA  NOS  ANTECEDENTES,
NAS  CIRCUNSTÂNCIAS  E  NAS
CONSEQUÊNCIAS  DO  CRIME.
RECONHECIMENTO  DE  DUAS  CAUSAS  DE
AUMENTO  DE  PENA.  ACRÉSCIMO  FIXADO
EM  3/8  (TRÊS  OITAVOS).  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO.  ILEGALIDADE.
CONCURSO  FORMAL.  CRITÉRIO
OBJETIVO,  VINCULADO  AO  NÚMERO  DE
VÍTIMAS.  11  (ONZE)  VÍTIMAS.  AUMENTO
FIXADO  EM  1/2  (METADE).
POSSIBILIDADE.  REDIMENSIONAMENTO
DA  PENA.  LATROCÍNIO.  ELEVAÇÃO  DA
PENA-BASE  DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA  NOS  MOTIVOS,  NAS
CIRCUNSTÂNCIAS E NAS CONSEQUÊNCIAS
DO  CRIME.  ORDEM  DE  HABEAS  CORPUS
PARCIALMENTE  CONCEDIDA.  […]  5.  O
posicionamento  pacificado  desta  Corte  é  no
sentido  de  que  "[o]  percentual  de  aumento
decorrente do concurso formal de crimes (art. 70
do CP) deve ser aferido em razão do número de
delitos praticados, e não à luz do art. 59 do CP
[...]" (HC 136.568/DF, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX
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FISCHER, DJe de 13/10/2009). No caso dos autos,
correta a fixação da fração de 1/2 (metade) para a
majoração  da  pena  pelo  concurso  formal,
porquanto,  segundo  consta  da  sentença
condenatória,  foram  em  número  de  11  (onze)  as
vítimas.  […]  7.  Ordem  de  habeas  corpus
parcialmente  concedida,  para,  mantida  a
condenação,  reconhecer  ilegalidade  na  dosimetria
da  pena  relativa  ao  delito  de  roubo  majorado,
fixando  a  pena,  em relação  a  este  crime,  em 10
(dez) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão, e pagamento de 34 (trinta e quatro)
dias-multa. Em relação ao delito de latrocínio, fica
mantida a pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão,
razão  pela  qual  a  pena  final  do  Paciente  fica
estabelecida em 36 (trinta e seis) anos, 4 (quatro)
meses  e  24  (vinte  e  quatro)  dias  de  reclusão,
mantido  o  regime  inicial  fechado  em  virtude  do
disposto no art. 33 § 2.º, alínea a, do Código Penal.
(HC  222.855/SP,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,
QUINTA TURMA,  julgado  em  03/09/2013,  DJe
11/09/2013). Grifos nossos.

Assim, deve ser mantido o reconhecimento do concurso formal
e mantenho o quantum de aumento em metade, passando a pena final a 10 (dez)
anos. 

Da  mesma  forma,  mantenho  o  regime  inicial  fechado  para
cumprimento de pena.

APELO DE FRANCARLOS MIGUEL

Da Pena

Insurge-se  o  apelante  Francarlos  apenas  quanto  à  pena  a  si
imposta, pugnando, inicialmente, pela redução da pena base para o mínimo legal.
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Da mesma forma que para o apelante Antônio, verifica-se dos
autos que a pena base fixada para o mesmo foi de 6 (seis) anos de reclusão e 10
(dez) dias-multa, mencionando considerar 4 (quatro) circunstâncias judiciais como
desfavoráveis: “roubo no ônibus escolar, uso de arma de fogo, período noturno e
vítimas menores”, fl. 417.

No  presente  caso,  quando  da  análise  das  circunstâncias
judiciais, o magistrado incluiu estes 4 (quatro) fatos em 2 (dois) vetores do art. 59:
a culpabilidade (“pois o roubo foi cometido com uso de arma de fogo e em ônibus
escolar”),  as  circunstâncias (“o  roubo  ocorreu  no  período  noturno  e  algumas
vítimas eram menores.

Logo, há reparo a ser feito na dosimetria da pena base.

Considerando que são 08 (oito) as  circunstâncias judiciais  e
que a pena média (diferença que resulta da subtração da pena máxima pela mínima
cominada em abstrato), para o roubo, é de 06 (seis) anos, cada circunstância do
artigo  59,  CP,  poderia  elevar  a  pena  base  em  até  09  (nove)  meses,  o  que
corresponde a 1/8  (um oitavo) sobre a pena média.

Assim, reduzo a pena base para 5 (cinco) anos e de reclusão,
mantendo  a  pena  pecuniária  fixada  no  mínimo  em  abstrato,  beneficiando  o
apelante.

Em razão da atenuante da confissão, o magistrado de 1º grau
diminuiu a pena em 1/6 (um sexto), que correspondeu a 1 (um) ano da pena que
havia fixado.

Mantenho a diminuição de 1 (um) ano em razão da confissão,
passando a pena a 4 (quatro) anos de reclusão. Sem agravantes.

Em terceira fase de fixação da pena, não pode deixar de ser
considerada a causa de aumento legalmente prevista no §2º, inciso II, do art. 157,
CP, sendo imperiosa a manutenção do  quantum de aumento em 1/3 (um terço),
passando  a  pena  a  5  (cinco)  anos  e  4  (quatro)  meses.  Ressalto  que  a  pena
pecuniária será mantida em 10 (dez) dias-multa, como fixado na sentença, para não
prejudicar o réu.
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Reconhecido  o  concurso  formal  na  sentença,  a  pena  foi
aumentada de metade. 

Tal  qual  para  o  1º  apelante,  na  sentença,  verifica-se  que  o
magistrado  de  piso  efetuou  a  individualização  da  pena  apenas  uma  vez,  mas
menciona  que  foram  14  (quatorze)  as  vítimas.  Em  que  pese  a  atecnia,  não
vislumbro prejuízo ao réu, já que a pena está sendo revista nesta oportunidade.

Constata-se que foram devolvidos objetos roubados a 9 (nove)
vítimas, consoante Autos de Entrega de fls. 42, 49, 51, 54, 58, 61, 64, 67, 71, Vol.
I. E, em se tratando de mais de concurso formal, o quantum de aumento obedece
ao critério objetivo, vinculado ao número de vítimas:

HABEAS  CORPUS.  DIREITO  PENAL.
LATROCÍNIO  E  ROUBO.  DOSIMETRIA  DA
PENA. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME
DE  ROUBO  DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA  NOS  ANTECEDENTES,
NAS  CIRCUNSTÂNCIAS  E  NAS
CONSEQUÊNCIAS  DO  CRIME.
RECONHECIMENTO  DE  DUAS  CAUSAS  DE
AUMENTO  DE  PENA.  ACRÉSCIMO  FIXADO
EM  3/8  (TRÊS  OITAVOS).  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO.  ILEGALIDADE.
CONCURSO  FORMAL.  CRITÉRIO
OBJETIVO,  VINCULADO  AO  NÚMERO  DE
VÍTIMAS.  11  (ONZE)  VÍTIMAS.  AUMENTO
FIXADO  EM  1/2  (METADE).
POSSIBILIDADE.  REDIMENSIONAMENTO
DA  PENA.  LATROCÍNIO.  ELEVAÇÃO  DA
PENA-BASE  DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA  NOS  MOTIVOS,  NAS
CIRCUNSTÂNCIAS E NAS CONSEQUÊNCIAS
DO  CRIME.  ORDEM  DE  HABEAS  CORPUS
PARCIALMENTE  CONCEDIDA.  […]  5.  O
posicionamento  pacificado  desta  Corte  é  no
sentido  de  que  "[o]  percentual  de  aumento
decorrente do concurso formal de crimes (art. 70
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do CP) deve ser aferido em razão do número de
delitos praticados, e não à luz do art. 59 do CP
[...]" (HC 136.568/DF, 5.ª Turma, Rel. Min. FELIX
FISCHER, DJe de 13/10/2009). No caso dos autos,
correta a fixação da fração de 1/2 (metade) para a
majoração  da  pena  pelo  concurso  formal,
porquanto,  segundo  consta  da  sentença
condenatória,  foram  em  número  de  11  (onze)  as
vítimas.  […]  7.  Ordem  de  habeas  corpus
parcialmente  concedida,  para,  mantida  a
condenação,  reconhecer  ilegalidade  na  dosimetria
da  pena  relativa  ao  delito  de  roubo  majorado,
fixando  a  pena,  em relação  a  este  crime,  em 10
(dez) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão, e pagamento de 34 (trinta e quatro)
dias-multa. Em relação ao delito de latrocínio, fica
mantida a pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão,
razão  pela  qual  a  pena  final  do  Paciente  fica
estabelecida em 36 (trinta e seis) anos, 4 (quatro)
meses  e  24  (vinte  e  quatro)  dias  de  reclusão,
mantido  o  regime  inicial  fechado  em  virtude  do
disposto no art. 33 § 2.º, alínea a, do Código Penal.
(HC  222.855/SP,  Rel.  Ministra  LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA,  julgado  em  03/09/2013,  DJe
11/09/2013). Grifos nossos.

Assim, deve ser mantido o reconhecimento do concurso formal
e mantenho o  quantum de aumento em metade, passando a pena final a 8 (oito)
anos. 

Da  mesma  forma,  mantenho  o  regime  inicial  fechado  para
cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §3º, CP, considerando, especialmente,
o  vetor  da  culpabilidade  (extremamente  exacerbada,  dado  que  o  apelante,
apontando  a  arma  para  as  vítimas,  impôs  terror  ameaçando-as,  ainda,  com
expressões de baixo calão) e das circunstâncias (assaltou um ônibus escolar com
várias vítimas de menor idade), contidos no art. 59 do mesmo código.

Pretende o apelante Francarlos a detração da pena. No entanto,
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faz-se desnecessária a detração neste momento em razão da manutenção do regime
fechado para o cumprimento inicial da pena; passando esta análise para o juízo da
execução penal. 

Parte Dispositiva

Ante todo o exposto, em harmonia com o parecer ministerial,
dou provimento em parte aos recursos para redução das penas impostas a ambos
os apelantes, mantendo o regime da sentença.

É como voto.

Presidi ao julgamento, como Presidente da Câmara Criminal,
votando,  além de mim,  Relator,  os  Excelentíssimos Senhores  Desembargadores
Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor, e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor 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, 20 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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