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APELAÇÃO  CRIMINAL.  DELITOS  DE  ROUBO
CIRCUNSTANCIADOS  PELO  CONCURSO  DE
AGENTES  E  EMPREGO  DE  ARMA.  DECRETO
CONDENATÓRIO. IRRESIGNAÇÃO DE UM DOS RÉUS.
ALEGATIVA  DE  AUSÊNCIA  DE  PROVA  PARA
CONDENAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  DEMONSTRADAS  PELO
CONJUNTO  PROBATÓRIO,  EM  ESPECIAL  PELA
PALAVRA  DA  VÍTIMA  E  DAS  TESTEMUNHAS.
PRECEDENTES  NO  STJ.  DESCLASSIFICAÇÃO  DOS
FATOS PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 155 DO CP.
DESCABIMENTO.  GRAVE  AMEAÇA COM  EMPREGO
DE ARMA DE FOGO MUNICIADA. FORMA TENTADA.
NÃO  CABIMENTO.  POSSE  MANSA  DAS  COISAS
AMEALHADAS.  PRESCINDIBILIDADE.  PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE.  PLEITO DE EXCLUSÃO
DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 71 DO CP.
IMPOSSIBILIDADE.  IDÊNTICAS  CONDIÇÕES  DE
TEMPO,  LUGAR,  MODO  DE  EXECUÇÃO  E  EM
UNIDADE  DE  DESÍGNIOS. DESPROVIMENTO  DO
APELO.

- A palavra das vítimas, que reconhecem o apelante como sendo
um dos autores do crime de roubo praticado, deve ser alçada a
uma posição de relevância na formação do convencimento da
autoridade  judiciária  sentenciante,  mormentre  quando
corroborada  pela  vasta  prova  testemunhal  produzida  na
instrução.  Entendimento  firmemente  lastreado  na
jurisprudência do STJ.

-  Comprovadas  a  autoria  e  a  materialidade  dos  crimes,  é
impossível absolver os acusados.

- De igual modo, a tese desclassificatória não se sustenta, visto
que, da instrução, resta indubitável que os réus praticaram os
delitos mediante grave ameaça, realizada através de arma de
fogo municiada.



-  A  jurisprudência  dos  Tribunais  Superiores  reconhece
pacificamente que o crime de roubo se consuma no momento em
que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante
violência  ou  grave  ameaça,  sendo  prescindível  que  o  objeto
subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.

-  A  continuidade  delitiva  deve  ser  reconhecida  quando  se
constata que os crimes de roubo foram praticados nas mesmas
condições de tempo, lugar, modo de execução e em unidade de
desígnios, conforme teoria objetiva-subjetiva consagrada pelos
Tribunais Superiores.

- Apelo a que se nega provimento.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do Relator, e em harmoinia com o parecer.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  apelação  criminal interposta  por  Geovanilson
Railson da Silva Santos, em face da sentença de fls. 140/159, prolatada pelo Juiz de
Direito da 6ª Vara Regional de Mangabeira, Dr. Isaac Torres Trigueiro de Brito, nos
autos da ação penal supranumerada, promovida pelo Ministério Público do Estado da
Paraíba, que julgou procedente a denúncia, para:

1 - CONDENAR o réu FELIPE TEIXEIRA DA SILVA pela
prática de  três crimes de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de
pessoas (art. 157, § 2º, I e II do CP), havidos em concurso material (art. 69 do CP) ,
imputando-lhe uma pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão,  no regime inicialmente semiaberto,  cumulada com 120
(cento e vinte) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo
nacional vigente;

2  -  CONDENAR  o  réu GEOVANILSON  RAILSON  DA
SILVA SANTOS  pela prática de  três crimes de roubo majorado pelo emprego de
arma e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, I e II do CP), havidos em concurso
material (art. 69 do CP), bem como pelo crime de posse irregular de arma de fogo
de uso permitido (art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03), havido em concurso formal com
os delitos de roubo (art. 70 do CP), imputando-lhe uma pena privativa de liberdade de
7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime inicialmente
semiaberto, cumulada com 120 (cento e vinte) dias multa, no valor unitário de 1/30
(um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente;

Os  fatos  são  narrados  pela  denúncia,  nos  termos  a  seguir
transcritos:

"(...)



No dia 21 de maio de 2013, por volta das 21 horas, nos bairros Valentina
Figueiredo  e  Ernesto  Geisel,  nesta  Capital,  Felipe  Teixeira  da  Silva  e
Geovanilson  Railson  da  Silva  Santos  subtraíram das  vítimas,  Juliana do
Nascimento Geraldo, Maria Jéssica Silva do Nascimento e José Cavalcanti
de Mendonça, mediante violência e grave ameaça, com uso de arma de fogo,
seus aparelhos celulares, fazendo um arrastão nos referidos Bairros.

Das  investigações  policiais  que  embasam  a  presente  peça  vestibular,
infere-se que Geovanilson Railson da Silva Santos e Felipe Teixeira da
Silva trafegavam em uma motocicleta, marca Honda, CG 150 FAN, placa
NQB 3183-PB, e,  em coautoria,  abordaram as vítimas que estavam em
via pública,  ameaçando-as com arma de fogo, subtraindo os aparelhos
celulares, conforme auto de apreensão fls.15.

Informam os autos que, após receber informações de que dois elementos
estavam fazendo um arrastão, a força policial decidiu montar um ponto
de  bloqueio  no  bairro  Funcionários.  Instantes  após,  os  suspeitos
passaram e foram abordados, sendo encontrado na posse de Geovanilson
Railson da Silva Santos uma arma de fogo, tipo revólver, marca Tauros,
calibre  38,  modelo  Special,  registro  n°  808462  e  alguns  aparelhos
celulares das vítimas, conforme auto de apreensão fls.15.

Com o  denunciado Felipe  Teixeira  da  Silva,  condutor  da  motocicleta  de
marca  Honda,  CG  150  FAN,  cor  preta,  placa  NQB  3183-PB,  foram
encontrados  vários  aparelhos  celulares  das  vítimas,  conforme  auto  de
apreensão fls. 15.

Depreende-se  dos  autos  que  os  denunciados  paravam a  motocicleta  bem
próximo às vítimas, ocasião em que Geovanilson, sentado na parte posterior
da  moto,  ameaçava  as  vítimas  com  a  arma  de  fogo,  exigindo-lhes  que
entregassem os  aparelhos  celulares  e  evadindo-se  do  local  na  posse  dos
objetos subtraídos, crimes cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar
e maneira de execução.
Por não estar com seus documentos no momento da prisão em flagrante,
os policiais acompanharam o denunciado Geovanilson Railson da Silva
Santos até a sua residência,  ocasião em que fizeram uma busca, sendo
encontrado, no interior da residência dele,  dentro do seu quarto, outra
arma de fogo, tipo revólver,  marca Tauros,  calibre 38, modelo Special,
registro n° 1870037, conforme auto de apreensão fls. 15.

Desta feita, está comprovada a materialidade e evidenciados os indícios de
autoria do delito.

Ante o exposto, recebida a denúncia, procedida a citação e ultrapassada a
fase de resposta à acusação, requer o Ministério Público a aplicação do
procedimento comum ordinário (art. 394, § 1°, I, do CP)3 e a consequente
condenação de Geovanilson Railson da Silva Santos nas penas do art. 12 da
Lei 10.826/03 e do art. 157, § 2°, I e II, do CP e Felipe Teixeira da Silva nas
penas do art. 157, § 2°, I e II, do CP, ouvidas, previamente, em audiência
única, as vítimas e as testemunhas do rol a seguir apresentado, bem como a
realização do interrogatório em uma das formas do art. 185, do CPP, tudo
em dia e hora a serem designados por Vossa Excelência, sob as cominações
legais.

(...)".

Irresignado, o réu Geovanilson Railson da Silva Santos interpôs
a apelação de fl. 161.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  162/171),  aduz:  (a) que  a
instrução não logrou comprovar a prática, pelo apelante, do crime descrito na denúncia,



sendo  imperiosa  a  sua  absolvição,  nos  termos  do  art.  386,  VII  do  CPP;  ou,
alternativamente, a desclassificação da conduta do réu para aquela prevista no tipo do
art. 155, caput, do CP, c/c o art. 14, do mesmo diploma legal; (b) que a pena cominada
ao apelante deve ser revista e minorada, afastando-se a majoração do art.  71 do CP
(relativa ao reconhecimento do padrão de continuidade delitiva).

Nas  contrarrazões  das  fls.  186/190,  a  Promotoria  de  Justiça
pugnou  pelo  desprovimento  do  recurso  apelatório  e,  consequente,  manutenção  da
sentença recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça Estadual, através do
Promotor de Justiça convocado Amadeus Lopes Ferreira, no seu emérito parecer de fls.
205/211, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO:  Exmo  Des.  MÁRCIO  MURILO  DA  CUNHA
RAMOS

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

Os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
foram  amplamente  observados  nesta  ação  penal.  Não  há,  desse  modo,  nulidades
permeando o processo.

1.  Da  alegação  de  ausência  de  provas  para  condenação  (pleitos  absolutório  e
desclassificatório)

Em seu apelo, o réu Geovanilson Railson da Silva Santos aduz
que a instrução não logrou comprovar a prática, pelo apelante, do crime descrito na
denúncia, sendo imperiosa a sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Compulsando a prova produzida no presente encarte processual,
concluo que não há, todavia, como subsistir, neste particular, a  pretensão deduzida no
apelo defensivo.

Ao contrário do que afirma o recorrente em suas razões, todo o
inter  criminis,  nos  moldes  delineados  pelo  pórtico  inaugural  acusatório,  está
cabalmente evidenciado, não pairando quaisquer dúvidas acerca de tais considerações.

A materialidade está indicada através do Boletim de Ocorrência
Policial de fl. 28, bem como Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 19.

Lado  outro,  a  autoria  delitiva  do  apelante  ressoa,  no  caso
vertente, à luz da vasta prova deponencial produzida na instrução, que confirma, com
certeza  e  convicção,  as  informações  de  que  os  réus,  agindo  conjuntamente
(concurso de pessoas), e mediante emprego de arma de fogo (revólveres Taurus,
calibe 38 - apreendidos nos termos do auto de fl. 19), praticaram o crime de roubo
contra  as  vítimas  Juliana  do  Nascimento  Geraldo,  Maria  Jéssica  Silva  do
Nascimento e José Cavalcanti de Mendonça.



Ouvidas perante a autoridade judiciária, as vítimas  Juliana do
Nascimento  Geraldo e  Maria  Jéssica  Silva  do  Nascimento  (mídia  de  fl.  177)
ratificaram os  depoimentos  prestados  na  seara  administrativa,  acrescentando  que,  a
despeito de não reconhecerem os réus à ocasião do roubo (pois os mesmos usavam
capacete),  afirmaram  que  os  aparelhos  celulares  de  suas  propriedades  foram
apreendidos  pela  Polícia  em  poder  dos  acusados,  em  conjunto  com  vários  outros
aparelhos.  Acrescentaram que  foram abordadas  na  porta  de  suas  residências,  e  que
chegaram a ver os réus armados.

Já  a  vítima  José  Cavalcanti  de  Mendonça ratificou  o
depoimento prestado na seara policial, acrescentando em juízo que estava na companhia
de seu irmão adolescente, ao momento do assalto. Disse que os réus estavam trajados de
bermuda, e armados, ocupando uma motocicleta preta. Disse, ainda, que o irmão do
depoente se dirigiu até a delegacia na mesma noite do fato e reconheceu os dois réus
como sendo os autores do roubo, identificando, inclusive, quem estava pilotando a moto
e quem efetivamente anunciou o roubo e levou os pertences das vítimas.

Por sua vez, as testemunhas Janduí de Araújo Pinheiro Júnior
e  Fábio  de  Medeiros  Moreira  (mídia  inserta  na  fl.  177),  confirmou  ao  juízo
processante o depoimento que prestara na seara administrativa, asseverando que estava
de serviço no dia do fato, quando sua viatura foi acionada, em decorrência da denúncia,
via rádio,  de que havia dois indivíduos fazendo "arrastão" nos bairros de Valentina
Figueiredo e Ernesto Geisel. Disse que a patrulha decidiu montar um ponto de bloqueio
no bairro Funcionários, efetuando a abordagem dos réus. Afirmou que com o apelante
Geovanilson Railson da Silva Santos  foram encontrados diversos aparelhos celulares,
além de  um revólver  calibre  38.  Disse que,  como o apelante  Geovanilson da Silva
estava sem documentos naquela ocasião, a guarnição se dirigiu até sua residência para
pegá-los,  onde o comandante,  com a  autorização  dos  pais  do réu,  adentrou  até  seu
quarto,  lá  encontrando  mais  um  revólver,  calibre  38.  Esclareceu  que,  diante  da
quantidade de celulares, a guarnição policial entrou em contato com 8 (oito) pessoas,
que  confirmaram  terem  sido  assaltadas  na  noite  do  fato.  Disse  se  recordar  que  o
revólver apreendido em poder de  Geovanilson estava municiado.

As  testemunhas Carlos  José  dos  Santos,  Josileide  da  Silva
Rodrigues e Alkemir da Silva de Araújo Pyrrho nada souberam informar ao juízo
primeivo sobre dos fatos da causa, limitando-se a atestarem a boa conduta social do
apelante.

O  STJ  possui  uma  jurisprudência  consolidada  no  sentido  de
reconhecer que a palavra da vítima, quando coesa e rica em detalhes, e corroborada por
outras evidências constantes dos autos, é elemento de especial relevância no deslinde e
condenação  dos  crimes  contra  o  patrimônio,  normalmente  cometido  às  escondidas.
Nesse sentido: verbis,

"ABSOLVIÇÃO.  INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.  NECESSIDADE
DE  REVOLVIMENTO  APROFUNDADO  DE  MATÉRIA  FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA
PROVA.  ACÓRDÃO  EM  HARMONIA  COM  A  JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.º
83/STJ.
1.  A pretendida absolvição,  por fragilidade da prova que amparou o édito
condenatório - reconhecimento e depoimento das  vítimas,  corroborado pelo
testemunho do policial que atendeu a ocorrência – é questão que demanda



aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência
vedada na via eleita. Óbice do Enunciado n.º 7 da Súmula do STJ.
2.  Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente
nesta Corte no sentido de que "nos crimes contra o patrimônio, geralmente
praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra
da  vítima  assume  especial  relevância,  notadamente  quando  narra  com
riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente,
coesa  e  sem  contradições,  máxime  quando  corroborado  pelos  demais
elementos  probatórios"  (AgRg  no  AREsp  865.331/MG,  Rel.  Ministro
RIBEIRO  DANTAS,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  09/03/2017,  DJe
17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento". (Grifei e negritei)
(STJ - AgRg no AgRg no REsp 1292382 / DF 2011/0269012-8 – Relator:
Ministro JORGE MUSSI - Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA -
Data  do  Julgamento:  04/05/2017  -  Data  da  Publicação/Fonte:  DJe
12/05/2017)

Os depoimentos das vítima e das testemunhas, já mencionados,
deixam clarividente, portanto, a prática do delito patrimonial.

2.  Dos  pedidos  de  desclassificação  e  de  reconhecimento  da  forma  tentada  dos
delitos

De igual modo, a tese desclassificatória não se sustenta, visto
que,  da instrução,  resta indubitável  que os réus praticaram os delitos  nos exatos
termos delienados na pórtica acusatória, mediante grave ameaça, realizada através de
arma de fogo municiada.

Também  não  que  se  falar  em  modalidade  tentada  do  delito,
posto que os réus, ao momento da flagrância, portavam as coisas móveis, subtraídas das
vítimas.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores caminha no
sentido de reconhecer que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente
se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que
haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da
esfera de vigilância da vítima.

Nesse  sentido,  vejamos  o  que  decidiu  o  STJ,  em  recente
acórdão:

"PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO   AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  OFENSA AO  ART.  14,  II,  DO  CP.  ROUBO.  MOMENTO
CONSUMATIVO.   POSSE   MANSA, PACÍFICA   E   DESVIGIADA.
DESNECESSIDADE.  ACÓRDÃO  RECORRIDO  DE ACORDO COM O
ENTENDIMENTO  DO  STJ.    SÚMULA   582/STJ.   ANÁLISE   DE
MATÉRIA   CONSTITUCIONAL.   NÃO  CABIMENTO.  AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.  "Consuma-se  o  crime  de  roubo  com a inversão da posse do bem
mediante emprego  de violência ou grave ameaça,  ainda que por breve
tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da
coisa   roubada,   sendo  prescindível   a   posse   mansa   e  pacífica  ou
desvigiada" (Súmula 582/STJ).
2.  A  análise  de  matéria  constitucional,  ainda  que  para  fins  de
prequestionamento,  não   é   de   competência   desta  Corte,  mas  sim  do
Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação constitucional.
3. Agravo regimental a que se nega provimento". (Grifei e negritei)



(STJ  -  AgRg  nos  EDcl  no  AREsp  1196212  /  RN  2017/0279991-5  –
Relatora:  Ministra  MARIA THEREZA DE  ASSIS  MOURA -  Órgão
Julgador: T6 - SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 06/02/2018 - Data
da Publicação/Fonte: DJe 15/02/2018)

Dessa forma, não vinga, no particular, o apelo deduzido.

3. Da pena privativa de liberdade

3.1. Do pedido de exclusão da causa de aumento do art. 71 do CP

O outro pleito recursal refere-se à exclsuão da causa de aumento
de  pena  concernente  ao  reconhecimento,  pelo  juízo  monocrático,  do  padrão  de
continuidade delitiva dos crimes praticados pelos réus.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem adotando a
teoria objetivo-subjetiva nos crimes continuados, ou seja, além dos requisitos objetivos
já citados, é necessária a demonstração da unidade de desígnios na prática dos crimes.
Nesse esteio, destaco o recente julgado: 

"PENAL.   AGRAVO   REGIMENTAL   NO   RECURSO  ESPECIAL.
ROUBO.  UNIDADE  DE  DESÍGNIOS.   MESMAS  CONDIÇÕES  DE
TEMPO  E  LUGAR.  CONTINUIDADE  DELITIVA  ESPECÍFICA.
RECONHECIMENTO.   CONCURSO  MATERIAL.  AFASTAMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1.  Conforme entendimento consolidado neste Superior  Tribunal,  para a
caracterização do instituto do art. 71 do Código Penal, é necessário que
estejam  preenchidos, cumulativamente,   os requisitos de ordem objetiva
(pluralidade  de  ações,  mesmas  condições  de  tempo,  lugar  e  modo  de
execução)  e  o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade  de
desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos.   Vale
dizer, adotou-se,  no  sistema  jurídico-penal brasileiro, a Teoria Mista ou
Objetivo-Subjetiva.
2. As circunstâncias fáticas do crime foram descritas no acórdão estadual, de
modo que  não  há  necessidade  de  se  buscarem documentos,  depoimentos,
laudos ou qualquer outro material probatório acostado aos autos para que se
aplique o direito ao caso.
3. Os delitos foram perpetrados  com  unidade  de  desígnio, elemento  que
demonstra o preenchimento    do    requisito subjetivo,  indispensável  ao
reconhecimento  da  continuidade  delitiva. Além  disso,  a  reiteração  da
conduta  nas   mesmas condições de tempo, lugar  e  maneira de execução
(emprego  de  arma  de  fogo  para  exercer  a  grave  ameaça)  caracteriza  a
continuidade específica.
4. A exasperação da pena deve ser feita em atenção às frações estabelecidas
pela  jurisprudência  (número  de  crimes  praticados,  três  no  caso),
"considerando  a  culpabilidade,  os  antecedentes,  a  conduta  social  e  a
personalidade do agente,  bem  como  os motivos e as circunstâncias" (art.
71,  parágrafo  único,  do  CP)
5. Agravo regimental provido". (Grifei e negritei)
(STJ -  AgRg no REsp 1673501 / SP 2017/0123359-6 – Relator: Ministro
ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ - Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA -
Data  do  Julgamento:  08/02/2018  -  Data  da  Publicação/Fonte:  DJe
19/02/2018)

A unidade de desígnios é a vontade deliberada de praticar mais
de um delito nas condições objetivas do artigo 71 do Código Penal, ou seja, é o dolo
constante de praticar vários delitos nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de
execução. É justamente a hipótese vislumbrada nos autos, já que os réus executaram
uma programação inicial de assaltar várias pessoas, de modo sucessivo.



Por outras palavras, os réus saíram, na noite do fato, para dar
uma  volta  de  motocicleta,  no  ânimo  de  assaltar  quem encontrasse  pela  frente,  nas
mesmas  condições  de  tempo,  lugar  e  modo  de  execução,  estando  presente  o  dolo
constante.

Sem guarida, portanto, a pretensão recursal em alento.

Inexistem, no feito, quaisquer outras matérias de ordem pública,
a serem enfrentadas ex officio por este Sodalício.

Nesse  contexto,  percebe-se  que  o  magistrado  sentenciante,
quando  da  individualização  das  penas  aplicadas  no  caso  vertente,  guiou-se
adequadamente pelos critérios delineados pelo artigo 68 do CPB, não havendo, pois,
como ser retificada, para menor, a sanção base que se direcionou ao apelante, no tocante
ao delito de roubo circunstanciado.

Desta forma, não obstante as razões contidas no apelo sob
estudo, não vislumbro meios de cassar o julgamento impugnado, devendo-se manter
hígida a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Regional de Mangabeira (Comarca de
João Pessoa – Capital).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo
integralmente hígida a sentença vergastada.

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido  de  ser  possível  a  execução  provisória  da  pena  após  a  confirmação  da
condenação pelo Tribunal de Justiça (STF, HC 126.292; STF, ADC 43; STF, ADC 44),
após o decurso do prazo para a eventual interposição de embargos de declaração, sem
manifestação, expeça-se de mandado de prisão.

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  decano  do  exercício  da
Presidência  da  Câmara  Criminal  e  relator,  dele  participando  os  Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio (com jurisdição limitada), revisor,
e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga
de  Desembargador,  vogal).  Ausentes  justificadamente  os  Desembargadores  João
Benedito da Silva e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Joaci  Juvino  da
Costa Silva, Procurador de Justiça.

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, 29 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


