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Obedecidas  as  regras  de  aplicação  da  pena
prevista nos arts. 59 e 68 do Código Penal, correta
se mostra  a  manutenção do  quantum fixado na
sentença  condenatória,  mormente,  quando  a
reprimenda  imposta  ao  acusado  se  apresenta
proporcional e suficiente à reprovação do fato, não
merecendo reparos.

Evidentemente que, se o Magistrado, na fixação
da  pena  base  acima  do  patamar  mínimo,
fundamenta  o  quantum nas  circunstâncias
judiciais,  desfavoráveis  ao  acusado,  é  de  se
manter  a  punição  da  forma  como  sopesada  na
sentença atacada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO,  NOS
TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL.  DECLAROU-SE  IMPEDIDO  O  DES.  MÁRCIO  MURILO  DA
CUNHA RAMOS.
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RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal interposta por  Emanuel Silva  do

Amaral (fl. 164) contra sentença prolatada pelo  douto Juiz de Direito da 3ª

Vara  Criminal  da  comarca  da Capital (fls.  141/157)  que  o  condenou nas

sanções do art. 157, § 2º, I e II do Código Penal, a uma pena definitiva de 06

(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão mais 26 (vinte e seis) dias-multa,

em regime inicialmente fechado.

O apelante,  em suas  razões recursais (fls.  165/180),  requer,  de

forma  preliminar,  a  revogação  da  prisão  preventiva.  No  mérito,  busca  a

minoração  da  reprimenda  arbitrada  na  sentença  vergastada,  bem  como  a

alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

 Em  sede  de  contrarrazões (fls.182/183),  o  representante  do

Ministério Público  a quo pugnou pela manutenção da sentença guerreada, já

que correta e legalmente justa.

A douta Procuradoria de Justiça, por seu Procurador Joaci Juvino da

Costa  Silva,  exarou  Parecer (fls.  189/194)  pela  confirmação  da  prisão

preventiva do apelante e, no mérito, sustentou o desprovimento do recurso,

considerando  que  a  ingerência,  em  segunda  instância,  a  respeito  da

reprimenda aplicada só deve acontecer se houver desvios patentes no uso do

poder discricionário conferido ao Juiz da condenação, o que não se constatou

no caso em apreço.

É o relatório.

VOTO

Desembargador João Benedito da Silva
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Exsurge  dos  autos  que  o  representante  do  Ministério  Público

ofereceu denúncia contra  Emanuel Silva do Amaral,  dando-o  como incurso

nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70 do Código Penal.

Consta da peça acusatória que, no dia 05/01/2017, por volta das

23h,  as  vítimas  Daniel  da  Silva  Ferreira  e  Ícaro  Franco  Guimarães

encontravam-se nas proximidades de um restaurante localizado no bairro do

Bessa,  nesta Capital,  quando foram abordadas pelo denunciado e mais um

indivíduo não identificado, os quais, com o uso de arma de fogo, anunciaram o

assalto.

Consta  ainda da denúncia que,  após a abordagem, os meliantes

tentaram  sequestrar  as  vítimas,  contudo  não  lograram  êxito,  pois  não

conseguiram ligar o carro de Ícaro Franco Guimarães, tendo subtraído apenas

o celular do primeiro ofendido.

Ultimada  a  instrução  criminal,  o  Magistrado  julgou  procedente  a

pretensão punitiva  estatal,  para  CONDENAR o acusado  Emanuel Silva  do

Amaral, nas sanções do art. 157, §  2º, I e II do Código Penal, a uma pena de

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão mais 26 (vinte e seis) dias-

multa, em regime inicialmente fechado.

Inconformado, o ora apelante recorreu e, preliminarmente, requereu

a revogação da prisão preventiva, já que, segundo ele, encontram-se ausentes

os pressupostos necessários à manutenção da segregação cautelar. Alegou

ainda que é primário, tem bons antecedentes e residência fixa na comarca.

No  mérito,  pleiteou  a  minoração  da  pena-base  aplicada,

considerando a análise errônea de algumas circunstâncias judicias.  Aduz o

recorrente que o Juiz sentenciante deveria ter ponderado melhor o grau de

culpabilidade  do  acusado,  a  existência  ou  não  de  antecedentes  criminais,

fatores desabonadores de sua conduta social,  bem como os motivos que o

Desembargador João Benedito da Silva
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levaram à prática do crime. 

Afirmou ainda que o apelante é réu primário e que tal aspecto não

foi  valorado de forma adequada, principalmente na análise de sua conduta

social, já que as condutas referidas pelo magistrado foram praticadas quando

o recorrente era menor,  não podendo servir  de parâmetro para atestar  má

conduta social ou maus antecedentes.

Por fim, sustentou a aplicação do regime prisional mais benéfico, ou

seja, o semiaberto,  já que não há fundamentos idôneos para que o regime

mais gravoso seja aplicado.

Contudo,  tenho  que  não  devem  prosperar  as  alegações  do

apelante.

PRELIMINARMENTE:

De início, pugna o apelante que seja revogada a prisão preventiva

decretada em seu desfavor.

No entanto, sem razão.

Isso porque, conforme exposto na sentença (fl. 155), verifica-se, da

decisão atacada, que o Juiz manteve a segregação cautelar, negando ao acu-

sado o direito de recorrer em liberdade, reportando-se aos fundamentos expen-

didos quando da decretação da prisão preventiva, justificada como forma de

manter  a ordem pública,  ante a reprovabilidade e gravidade do delito,  bem

como para assegurar a aplicação da lei penal e resguardar a instrução criminal.

Desembargador João Benedito da Silva
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Vejamos a decisão exarada pelo Magistrado prolator da sentença:

(…) Mantenho a prisão preventiva, anteriormente de-
cretada, tendo em vista que não surgiram fatos novos
capazes de modificar a decisão anteriormente proferi-
da. Considerando ainda, que se encontram presentes
os requisitos autorizadores para sua decretação, em
especial a garantia da ordem pública e para assegurar
a aplicação da lei penal. Ademais, as medidas cautela-
res diversas da prisão se mostram inadequadas e in-
suficientes para o caso em concreto (art. 387, § 1º, do
CPP).

Cumpre esclarecer que, além da primeira decisão que converteu a

prisão em flagrante do apelante em preventiva, fl.  44 do Auto de Prisão em

Flagrante, há ainda uma decisão proferida em sede de audiência de custódia,

fls.  71/72,  mostrando de rigor  a manutenção da custódia cautelar.  Ainda,  o

pleito de liberdade provisória também foi indeferido posteriormente, em sede de

audiência, termo fls. 100/101, entendendo a MM. Juíza que os requisitos que

ensejaram o decreto preventivo ainda se faziam presentes.

Outrossim,  as alegadas condições pessoais do paciente, tal como

primariedade, bons antecedentes e  residência fixa não são suficientes para

justificar a revogação da preventiva, desde que, obviamente, estejam presentes

os motivos  que legitimam a constrição do acusado.  É o  que tem decidido,

inclusive, os nossos Tribunais Superiores:

A existência  de  condições  subjetivas  favoráveis  ao
agravante,  tais  como primariedade,  residência fixa e
trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde
que  presentes,  nos  autos,  elementos  concretos  a
recomendar  sua  manutenção,  como  se  verifica  na
espécie.  (STF-0114730) (Ag. Reg. no Habeas Corpus
nº 150873/SP,  2ª Turma do STF, Rel.  Dias Toffoli.  j.
18.12.2017, unânime, DJe 23.02.2018). 

Condições  pessoais  favoráveis,  tais  como
primariedade,  ocupação  lícita  e  residência  fixa,  não

Desembargador João Benedito da Silva
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têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente
a  revogação  da  prisão  preventiva  se  há  nos  autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua 

custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se
falar  em  possibilidade  de  aplicação  de  medidas
cautelares  diversas  da  prisão,  o  que  ocorre  na
hipótese.  Recurso  ordinário  desprovido.  (STJ-
0972952)  Recurso em Habeas Corpus nº 94.825/BA
(2018/0030873-0),  5ª  Turma  do  STJ,  Rel.  Félix
Fischer. DJe 05.03.2018).

No mais, diferentemente do que sustenta o impetrante, não só pelo

fato de se tratar de crime grave, mas estando satisfeitos os requisitos da prisão

preventiva, em decisão devidamente fundamentada, e subsistindo motivos de

fato e de direito que justifiquem a manutenção da medida constritiva, não há

que se falar em liberdade provisória.

Pelo  exposto,  indefiro  o  pedido  de  revogação  da  custódia

preventiva.

NO MÉRITO:

A materialidade  e  autoria  delitiva  são  incontestes,  inclusive,  não

foram objeto do recurso, tendo o apelante se conformado com a condenação.

Dessa forma, passo a analisar a pretensão do recurso.

No  que  tange  à  pretendida  redução  da  pena-base imposta  ao

recorrente,  cumpre  salientar  que  a  fixação  da  reprimenda  é  regulada  por

princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no artigo

5º, XLVI, da Constituição Federal, e nos artigos 59 do Código Penal e 387 do

Código de Processo Penal.

Todos  esses  dispositivos  remetem  o  aplicador  do  direito  à

individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de

Desembargador João Benedito da Silva

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033703/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10643326/artigo-387-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10633383/artigo-59-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10729020/inciso-xlvi-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988


Apelação Criminal Nº 0003330-29.2017.815.2002

pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à

repressão do delito perpetrado.

Assim,  para  chegar  a  uma  aplicação  justa  da  lei  penal,  o

sentenciante,  dentro  dessa  discricionariedade  juridicamente  vinculada,  deve

atentar-se  para  as  singularidades  do  caso  concreto,  devendo,  na  primeira

etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelos oito elementos relacionados no

caput do artigo 59 do Código Penal, 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  suficiente  para  reprovação  e
prevenção do crime: 

Especialmente, quando considerar desfavoráveis as circunstâncias

judiciais, deve o magistrado declinar,  motivadamente, as suas razões, pois a

inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art.93, inciso IX, da

Constituição da República. 

Evidentemente que, se o Magistrado, na fixação da pena base acima

do  patamar  mínimo,  fundamenta  o  quantum, nas  circunstâncias  judiciais,

desfavoráveis ao acusado, é de se manter a punição da forma como sopesada

na sentença atacada.

Pois bem. 

Conforme visto acima, o apelante foi condenado nas sanções do

art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, a uma pena de 06 (seis) anos e

08 (oito) meses de reclusão, além de 26 (vinte e seis) dias-multa.

Verifica-se, na sentença atacada, que o Juiz primevo, quando da

fixação da pena-base, fixou a reprimenda acima do patamar mínimo, vejamos:

Desembargador João Benedito da Silva
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“(...)  1  -  A  Culpabilidade extrapolou o  tipo  penal,  o
denunciado  praticou  o  delito  com  menor  de  idade,
estimulando  o  ingresso  e  a  permanência  de
adolescente na prática de atos infracionais. 
2 - Os antecedentes são normais.

3 – A conduta social é voltada para prática de delitos
patrimoniais, informação constante à fl. 114.
4  –  A  personalidade  do  agente  é  fria  e  calculista,
durante a ação chegou a falar para o menor:  “Toma
parceiro a arma, estoura a cabeça desse aí”.
5 – O motivo do crime não foi apresentado.
6  –  As  circunstâncias foram péssimas.  O ofendido
relatou  que  saiu  correndo  do  veículo  com medo do
assaltante  e  entrou  em  um  carro  que  estava  em
movimento, para tentar fugir do denunciado, correndo
o risco de sofrer um acidente.
7  –  As  consequências psíquicas  do  roubo  são
péssimas,  posto  que traumatizam a vítima.  No caso
concreto, o ofendido ficou subjugado no banco traseiro
do  veículo,  sob  a  mira  de  um  revólver  e  sofrendo
constantes ameaças por parte do imputado.
8  -  O  comportamento da  vítima  não  influenciou  o
âmago criminoso do denunciado. (...)”

Como observado, o magistrado de origem considerou que cinco

dentre as circunstâncias acima delineadas se demonstraram desfavoráveis ao

acusado:  a  culpabilidade,  a  conduta  social, a  personalidade,  as

circunstâncias e as consequências.

Entendo  que  as  circunstâncias  como  a  culpabilidade,  a

personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime foram valoradas

acertadamente pelo magistrado, que justificou suficientemente as suas razões,

como visto acima. 

Ao  contrário  do  que  expõe  a  tese  defensiva,  os  antecedentes

criminais foram considerados normais, portanto, favoráveis ao sentenciado.

Já  quanto  à  conduta  social,  mesmo  sendo  afastada  como

elemento  negativo,  para  fins  da  dosimetria  da  pena,  como  mostra  a

Desembargador João Benedito da Silva
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irresignação  da  defesa,  a  análise  das  outras  circunstâncias  judiciais

desfavoráveis  já  justifica  a  exasperação  aplicada  pelo  douto  Juiz,

considerando,  então,  que  restaram  ainda  quatro  circunstâncias  avaliadas

negativamente.

Dessa  forma,  deve  permanecer  a  pena-base  no  patamar  de  6

(seis) anos de reclusão, frente ao exame das circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, a pena foi atenuada em 06 (seis) meses, ao ser

considerado que o sentenciado era menor de vinte e um anos na data do fato,

bem como foi reduzida, também em 06 (seis) meses, em virtude da confissão

judicial,  o  que  totalizou  em  05  (cinco)  anos  de  reclusão,  não  havendo

agravantes a serem consideradas.

Quanto à terceira fase da dosimetria,  o  julgador de origem, ao

aplicar a majorante do art. 157, § 2º, incisos I e II, elevou a pena no patamar

mínimo, ou seja, em1/3 um terço, totalizando o a pena em 06 (seis) anos e 08

(oito) meses de reclusão, na ausência de outras circunstâncias a considerar.

Como visto, a  sanção aplicada  ao apelante obedeceu aos  ditames

dos arts. 59 e 68 do Código Penal, demonstrando estar adequada à repressão

do crime praticado, já que o quantum consubstanciado encontra-se em perfeita

consonância  com  os  contornos  objetivos  e  subjetivos  da  prática  ilícita,

concretizadas  no  patamar  necessário  e  suficiente  para  a  prevenção  e

reprovação dos delitos praticados.

Logo, não há que se falar em reforma da pena imposta, mormente

quanto a motivação empregada na individualização da sanção penal, eis que

devidamente fundamentado o  decisum,  nos termos do  art.  93, inciso IX, da

Constituição Federal. Até porque, como dito,  o Juiz tem poder discricionário

para  fixar  a  pena  dentro  dos  limites  legais,  desde  que  o  faça

Desembargador João Benedito da Silva
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fundamentadamente. É que, não constituindo direito subjetivo do acusado a

estipulação dessa pena em seu grau mínimo, pode o magistrado, considerando

as  diretrizes  do  sistema  trifásico,  majorá-la  para  alcançar  os  objetivos  da

sanção. E assim portou-se, iniludivelmente, o douto magistrado sentenciante,

que se referiu, de forma explícita, aos motivos legais da sua elevação.

Mantido  o  quantum da  pena,  tenho  que  o  pedido  de

readequação  do  regime  inicial  de  cumprimento  da  reprimenda  estatal

também não merece prosperar, uma vez que a decisão atacada encontra-se

suficientemente fundamentada pelo magistrado sentenciante. Observemos:

(…) Estabeleço o REGIME INICIAL FECHADO PARA
CUMPRIMENTO DA PENA (art. 33, §§ 1º e 2º, letra “a”
c/c o art. 34, todos do CP), em presídio ser indicado
pelo juízo das execuções penais da Capital, tendo em
vista  o  montante  da  pena  aplicada,  com  base  nas
circunstâncias judiciais acima analisadas e pelo modo
como  o  delito  foi  praticado,  tendo  em  vista  que  o
denunciado  apontou  arma  de  fogo  para  a  vítima,
colocando em riso a vida do ofendido, além de tê-la
colocado no banco traseiro do automóvel, realizando
uma verdadeira tortura psicológica, quando passou a
arma para o menor, mandando-o estourar a cabeça da
vítima.

Assim, diante da gravidade concreta do assalto com
uso de arma de fogo, tendo em vista que o ofendido
correu  risco  iminente  de  morte,  o  imputado  revelou
que não está apto a conviver em sociedade, devendo
permanecer afastado da coletividade. Nesse sentido, o
informativo do STJ nº 0548, a saber:

Ainda que consideradas favoráveis as circunstâncias
judiciais (art. 59 do CP),  é admissível a fixação do
regime  prisional  fechado  aos  não  reincidentes
condenados por  roubo a  pena superior  a  quatro
anos  e  inferior  a  oito  anos  se  constatada  a
gravidade concreta da conduta delituosa, aferível,
principalmente,  pelo  uso  de  arma  de  fogo.
Precedentes citados:  HC 274.908-SP,  Quinta Turma,
DJe  2/9/2014;  HC  293.512-SP,  Quinta  Turma,  DJe
1º/7/2014;  e  HC  262.939-SP,  Sexta  Turma,  DJe
25/4/2014. HC 294.803-SP, Rel. Min. Newton Trisotto
(Desembargador  convocado  do  TJ-SC),  julgado  em

Desembargador João Benedito da Silva
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18/9/2014. (com destaques no original)

Sobre o assunto, vejamos a jurisprudência, inclusive dos nossos

Tribunais Superiores, com os destaques no que interessa:

STF-0109568) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II,
DO  CÓDIGO  PENAL).  ATENUANTE  GENÉRICA.
ABAIXO  DO  MÍNIMO  LEGAL.  IMPOSSIBILIDADE.
REGIME  INICIAL  FECHADO.  FUNDAMENTOS
IDÔNEOS.  AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE.  1.  A
atenuante genérica não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal (RE 597.270 - QO-RG,
Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe 05.06.2009). 2. A
fixação do regime inicial de cumprimento da pena
não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum
da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em
decisão lastreada nas particularidades do caso, o
magistrado sentenciante  está  autorizado a  impor
ao  condenado  regime  mais  gravoso  do  que  o
recomendado  nas  alíneas  do  §  2º  do  art.  33  do
Código  Penal. Inteligência  da  Súmula  719/STF.  3.
Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.  (Ag.
Reg. no Habeas Corpus nº 144805/SP, 1ª Turma do
STF, Rel. Alexandre de Moraes. j. 22.09.2017, maioria,
DJe 16.10.2017). 
 

STF-0107670)  HABEAS  CORPUS.  ROUBO
MAJORADO (ART.  157,  §  2º,  I,  II,  V,  DO CÓDIGO
PENAL).  REGIME  INICIAL  FECHADO.
FUNDAMENTOS  IDÔNEOS.  AUSÊNCIA  DE
ILEGALIDADE.  1.  A  fixação  do  regime  inicial  de
cumprimento  da  pena  não  está  atrelada,  de  modo
absoluto,  ao  quantum  da  sanção  corporal  aplicada.
Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado
sentenciante  está  autorizado a  impor  ao condenado
regime  mais  gravoso  do  que  o  recomendado  nas
alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência
da Súmula 719/STF. 2.  As particularidades do caso
concreto  apuradas  pelas  instâncias  de  origem,
notadamente o fato de ter sido o crime de roubo
praticado  mediante  "o  concurso  de  3  (três)
agentes,  que  empregaram  arma  de  fogo  para
ameaçar as vítimas e privaram-nas de liberdade",
constituem  fundamentação  apta  a  justificar  a
imposição de regime mais severo (fechado), como
medida necessária e suficiente para reprovação e
prevenção  do  crime 3.  Habeas  corpus  denegado.
(Habeas Corpus nº 130205/SP, 1ª Turma do STF, Rel.

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal Nº 0003330-29.2017.815.2002
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06.09.2017). 

STF-0088435)  1.  HABEAS  CORPUS.  2.  Roubo
majorado pelo emprego de arma (art. 157, § 2º, inciso
I,  do  CP).  Condenação.  Regime  inicial  fechado.  3.
Pedido  de  fixação  de  regime  semiaberto.
Possibilidade:  primariedade  da  paciente,
circunstâncias  judiciais  favoráveis  e  fundamentação
inadequada (gravidade in abstrato do delito). 4. A 

jurisprudência  do  STF  consolidou  entendimento
segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata
do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais
gravoso,  pois o  juízo,  em atenção aos  princípios
constitucionais  da individualização da pena e  da
obrigatoriedade  de  fundamentação  das  decisões
judiciais,  deve  motivar  o  regime  imposto
observando a singularidade do caso concreto. 5.
Paciente em fase avançada de recuperação social. 6.
Pedido  de  fixação  da  pena-base  no  mínimo  legal.
Supressão  de  instância:  matéria  não apreciada  pelo
STJ.  7.  Decisão  monocrática  do  STJ.  Ausência  de
interposição de agravo regimental. Writ não conhecido.
8. Ordem parcialmente concedida de ofício para fixar o
regime semiaberto  para  o início  do cumprimento da
pena.  (Habeas  Corpus  nº  133709/SP,  2ª  Turma  do
STF, Rel. Gilmar Mendes. j. 21.06.2016, unânime, DJe
01.08.2016). 

Portanto, entendo que o regime inicial de cumprimento da pena

estabelecido  na  sentença  está  em  consonância  com  as  diretrizes  legais,

principalmente  o  art.  33  §  3º  do  Código  Penal,  em  que  as  circunstâncias

judiciais  do apelante,  analisadas desfavoravelmente,  em seu maior  número,

bem como pelo modo como o delito foi praticado e a gravidade concreta do

assalto impõem a manutenção do regime fechado.

Forte  em  tais  razões,  julgo  pelo desprovimento do  recurso

apelatório, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos. 

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO APELO, NOS TERMOS

DO VOTO DO RELATOR.

Desembargador João Benedito da Silva
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É como voto.

         Presidiu  o  julgamento,  com  voto,    o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Benedito  da Silva,  relator,  e  Arnóbio Alves Teodósio.  Impedido o Des.

Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor

José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 10 (dez)

dias do mês   de abril de 2018.

  Des. João Benedito da Silva

RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


