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Em  se  tratando  de  adulteração  de  sinal
identificador,  há  divergência  entre  os  tribunais
estaduais  quanto  a  quem  incumbe  o  ônus  da
prova, quando o acoimado é encontrado na posse
de  automóvel  com  sinais  identificadores
irregularmente  modificados:  há  julgadores  que
entendem possível a inversão do ônus da prova;
outros, a imposição de ônus probatório direto.

Ainda que existente corrente contrária, a posse de
veículo  com  sinal  identificador  de  veículo
automotor adulterado autoriza a inversão do ônus
da prova e a  condenação do acusado que não
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consegue apresentar tese defensiva plausível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A o Plenário do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
da  Paraíba,  por unanimidade,  JULGAR  IMPROCEDENTE  O  PEDIDO
REVISIONAL.

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de  revisão criminal  (fls. 02/20) apresentado

por Abenildo Virgílio Guedes, devidamente qualificado nos autos.

Alega, em suma, que foi condenado como incurso nas penas do

art.  311  do  Código  Penal  (adulteração  de  sinal  identificador  de  veículo

automotor), pelo juízo de Barra de Santa Rosa, a uma pena de 04 (quatro)

anos e 06 (seis) meses de reclusão e que, após a tramitação do recurso de

apelação interposto, teve a condenação mantida, sem direito à substituição da

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Justifica que a decisão foi proferida de forma contrária à evidência

dos  autos,  posto  que  “o  crime  de  adulteração  de  identificação  de  veículo

automotor  pressupõe  que  não  haja  casamento  entre  o  veículo  e  os

documentos” e, ainda, contra expresso texto da lei, “porque o dispositivo que

define  o  crime  não  admite  a  presunção  como  fundamento  de  uma

condenação”.

Pontua, também, que caberia ao Ministério Público comprovar as

assertivas levantadas, até porque não incumbiria ao acusado demonstrar a sua

inocência.

Ao se insurgir contra a impossibilidade de substituição da privativa

de liberdade por restritiva de direitos, aduz que a outra condenação não seria

empecilho para que deferido o pedido,  mesmo porque o Código Penal  não

impede esse direito. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Pugna, ao final, pela procedência do pedido, a fim de que seja

absolvido  da  imputação  e,  de  forma  subsidiária,  que  seja  promovida  a

substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos.

Instrui o pleito com cópia integral da ação penal  (fls. 21/162).

A Procuradoria- Geral de Justiça (parecer de fls. 167/174) opina

pela procedência do pedido, a fim de que seja reformada a sentença, para que

absolvido  da  imputação  de  adulteração  de  sinal  identificador  de  veículo

automotor (art. 311, Código Penal). 

Argumenta  que,  diante  do  acervo  probatório  colhido,  pode-se

concluir que não há provas suficientes de que o requerente havia praticado o

fato narrado, posto que o fato de a motocicleta, com chassis adulterado, ter

sido  encontrada na  posse  do  acusado  não  autorizava  a  condenação,  até

porque a legislação vigente não prevê esse delito em sua modalidade culposa.

No tocante ao pedido subsidiária, consigna apenas que não faz

jus a esse benefício, diante da pena aplicada, que encontrava limitação no art.

44 do Código Penal.

É o relatório.

VOTO

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade  e  os  requisitos

encartados nos artigos 623 e 625, §1º do CPP, ou seja, por haver nos autos

instrumento procuratório, conferindo poderes ao subscritor para ingressar com

a presente revisional (fls. 21), e cópia da certidão do trânsito em julgado da

decisão (fls. 150), conheço da presente revisão.

Desembargador João Benedito da Silva
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Através  do  presente  pedido  revisional,  busca  o  requerente  a

absolvição, sob a alegação de que a decisão condenatória,  mantida após a

tramitação do recurso de apelação, infringe o disposto no art. 621, inciso I, CP.

Com efeito, o requerente foi denunciado como incurso nas penas

dos arts. 180 e 311, ambos do CP (fls. 23/24), tendo em vista que, no dia 14 de

agosto  de  2008,  ao  ser  abordado  por  policiais  militares,  foi  encontrado  na

posse de motocicleta Honda CG 125, de cor azul, ano 1996, sem placa de

identificação e com o chassis adulterado, consoante havia sido constatado pelo

laudo pericial realizado.

Concluída a instrução criminal, foi proferida sentença (fls. 89/98),

ocasião  em que atribuída pena de 04 (quatro)  anos e 06 (seis)  meses de

reclusão, em regime inicial fechado, pela adulteração, além de 06 (seis) meses

de detenção, em regime inicial aberto, diante da receptação.

Insatisfeito,  interpôs apelação,  a  que  não foi  dado  provimento,

mas apenas reconhecida a extinção da punibilidade (prescrição) da receptação

(acórdão de fls. 142/148). 

Ao confirmar a autoria delitiva, assim delineou o relator:

O acusado, quando interrogado em juízo confessou ter
adquirido a moto e recebido os documentos, que não
exibiu.  E isso gera a convicção de que,  para poder
usá-la sem despertar suspeita, providenciou, por si ou
por  meio  de  terceiros,  a  adulteração  dos  sinais
identificadores.

Aliás,  cuidando-se de crime de adulteração de sinal
identificador, uma vez apreendido o veículo na posse
do agente, cabe a ele o ônus de provar sua inocência,
o que não restou efetivado.

Em  outras  palavras,  diante  da  afirmação  do  desembargador

relator,  o  reconhecimento  da  autoria  está  amparado  no  simples  fato  de  a

motocicleta  ter  sido  apreendida  em  poder  do  requerente  com  os  sinais

Desembargador João Benedito da Silva
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identificadores adulterados, e não ter o acusado comprovado a sua inocência.

Pois  bem.  Por  força  do  art.  621,  inciso  I,  CPP,  admite-se  a

apresentação  de  revisão  criminal  para  os  casos  em  que  a  sentença

condenatória for contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos,

argumentos esses utilizados pelo requerente, para amparar a pretensão:

Art.  621.   A  revisão  dos  processos  findos  será
admitida:
I  -  quando a sentença condenatória  for  contrária  ao
texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

Ao  justificar  em  que  aspecto  residia  a  expressão  contrária  à

evidência dos autos,  discorreu que,  para a devida caracterização do delito,

pressupõe-se que não haja o casamento entre o veículo e o documento, e que,

no decorrer da instrução processual, não teria a acusação cuidado de elucidar

a ausência dos documentos.

O art.  156,  caput do CPP prescreve que “A prova da alegação

incumbirá a quem a fizer (...)”. Ao interpretar esse dispositivo, pode-se concluir

que não apenas a prova da existência do crime, mas também de todos os

elementos, incluindo o subjetivo (dolo ou culpa a depender do fato típico).

Entretanto, em se tratando de adulteração de sinal identificador,

há divergência entre os tribunais estaduais quanto a quem incumbe o ônus da

prova, quando o acoimado é encontrado na posse de automóvel com sinais

ilegalmente  modificados.  Há  julgadores  que  entendem,  pois,  tratar-se  da

necessidade de aplicação da inversão do ônus  da  prova;  outros,  de  prova

direta.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao se posicionar a respeito

do tema, consignou que o acusado de perpetrar o crime previsto no art. 311 do

CP deveria ser absolvido quando não houvesse provas a respeito da prática de

uma das condutas típicas:

Desembargador João Benedito da Silva
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APELAÇÃO  CRIMINAL.  RECEPTAÇÃO.  USO  DE
DOCUMENTO  PÚBLICO  FLASO.  ROUBO
MAJORADO  PELO  CONCURSO  DE  AGENTES.
FURTO  QUALIFICADO  PELO  CONCURSO  DE
PESSOAS E PELA DESTRUIÇÃO DE ÓBSTÁCULO À
SUBTRAÇÃO DA COISA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
ADULTERAÇÃO  DE  SINAL  IDENTIFICADOR  DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA
AUTORIA DELITIVA.  ABSOLVIÇÃO DECRETADA. 0.
1.  Demonstradas,  quantum  satis,  a  autoria  e  a
materialidade dos injustos,  a condenação,  à falta  de
causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é
medida  que  se  impõe.  02.  A apreensão  da  Res  na
posse do acusado faz presunção de responsabilidade,
invertendo o ônus da prova, de modo a transferir ao
agente  o  encargo  de  provar  a  legitimidade  da
detenção do bem, mormente quando apresentada uma
escusa inverossímil  e  não  comprovada ao  longo  da
instrução criminal. 03. Comprovadas que o agente fez
uso  de  documento  falso,  cuja  falsidade  conhecia  o
usuário, a condenação, à falta de causas excludentes
de  ilicitude  ou  de  culpabilidade,  é  medida  que  se
impõe.  04.  Inexistindo  nos  autos  provas  idôneas  a
demonstrar  a  caracterização  da  qualificadora  da
destruição  do  obstáculo  à  subtração  da  coisa,
despiciendo o laudo pericial para seu reconhecimento.
05. Não havendo prova de haver o réu praticado as
condutas  referidas  no  tipo  penal  incriminador.
adulterar  ou  remarcadas.  número  de  chassi  ou
qualquer sinal identificador de veículo automotor,
de  seu  componente  ou  equipamento,  sua
absolvição é medida que se impõe.  (TJMG; APCR
1.0223.12.017438-6/001;  Rel.  Des.  Fortuna  Grion;
Julg. 10/09/2013; DJEMG 18/09/2013) (SEM GRIFOS
NO ORINGINAL)

No mesmo norte  foram alguns dos julgados colacionados pela

Procuradoria- Geral de Justiça, ao lançar o parecer de fls. 167/174.

Há, no entanto, corrente contrária. A maioria dos julgados firmam

o posicionamento no mesmo sentido adotado pelo juízo singular e confirmado

pelo  acórdão da apelação criminal: aplicação da inversão do ônus da prova,

cabendo, pois, ao acusado, a prova de sua inocência.

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, manifestou-se a respeito

Desembargador João Benedito da Silva
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do  tema.  Destacou  que,  quando  apreendido  o  automóvel  em  poder  do

acusado, incumbirá a ele a demonstração de sua inocência, através de tese

plausível:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E ADULTERAÇÃO DE
SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR
(ART.  311,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  PENAL),  EM
CONTINUIDADE  DELITIVA  (ART.  71  DO  CÓDIGO
PENAL).  SENTENÇA  ABSOLUTÓRIA.  RECURSO
MINISTERIAL.  REQUERIDA  A  CONDENAÇÃO  DE
UM DOS RÉUS. RECONHECIMENTO, TODAVIA, DE
OFÍCIO,  DA  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO
PUNITIVA PROPRIAMENTE DITA EM RELAÇÃO AO
DELITO  PREVISTO  NO  ART.  155,  CAPUT,  DO
CÓDIGO PENAL. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL
SUPERIOR  A  08  (OITO)  ANOS  ENTRE  O
RECEBIMENTO  DA  DENÚNCIA  E  O  PRESENTE
MOMENTO.  PUBLICAÇÃO  DA  SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA  QUE  NÃO  TEM  O  CONDÃO  DE
INTERROMPER O PRAZO. DICÇÃO DO ART. 117 DO
CÓDIGO  PENAL.  EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE
QUE SE IMPÕE. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL,
NO  PRESENTE  PONTO,  INVIABILIZADA.  EM
RELAÇÃO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR,  POSSIBILIDADE  DE
CONDENAÇÃO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
DEVIDAMENTE  COMPROVADAS.  CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL  DO  ACUSADO  ALIADA  AOS
DEMAIS  ELEMENTOS  PROBATÓRIOS.
AUTOMÓVEIS FLAGRADOS NA OFICINA DO RÉU,
INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA PROVA (ART.  156  DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). POSSE DE BOA-
FÉ NÃO COMPROVADA. LAUDOS PERICIAIS QUE
ATESTAM A SUPRESSÃO DAS NUMERAÇÕES DOS
CHASSIS  DOS  VEÍCULOS.  CONJUNTO
PROBATÓRIO  SÓLIDO  PARA  A  PROLAÇÃO  DO
ÉDITO  CONDENATÓRIO.  SENTENÇA,  EM  PARTE,
REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARCIALMENTE.  1.  Imperioso  reconhecer  a
ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal
propriamente  dita  quando  entre  o  recebimento  da
denúncia  e  o  atual  momento  transcorreu  lapso
temporal suficiente para tal, nos termos do artigo 109,
V, do Código Penal. 2. "A autoria do delito previsto
no art. 311 do CP não se comprova apenas quando
o  agente  é  descoberto  adulterando  algum  sinal
identificador  do  veículo,  mas,  também,  quando
resta  apreendido  automóvel  ilegalmente
modificado  em  seu  poder  e  o  acusado  não
consegue  apresentar  tese  defensiva  plausível

Desembargador João Benedito da Silva
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(apelação  criminal  n.  2008.021370-4,  de  timbó,  Rel.
Des. Subst.  Cláudio valdyr helfenstein,  j.  17/2/2009).
Recurso  conhecido  e  provido".  (TJSC  -  Apelação
criminal  n.  2012.081512-3,  de  criciúma,  Rel.  Des.
Substituto  leopoldo  Augusto  brüggemann,  j.  Em
05/03/2013).  Tendo  em  vista  o  quantum  da  pena
privativa de liberdade aplicada em relação ao crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor,
verifica-se,  também,  a  ocorrência  da  prescrição  da
pretensão  punitiva,  em  sua  forma  retroativa.
Reconhecimento  de  ofício.  Extinção  da  punibilidade
que  se  impõe.  Ocorre  a  prescrição  da  pretensão
punitiva estatal,  em sua espécie retroativa (que leva
em conta a pena aplicada em concreto), quando entre
a data do recebimento da denúncia e a publicação do
acórdão  condenatório  decorreu  o  período  de  tempo
necessário, consoante o estabelecido nos artigos 109
e 110 do Código Penal. (TJSC; ACR 2012.044424-7;
Jaraguá do Sul; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des.
Paulo  Roberto  Sartorato;  Julg.  01/04/2014;  DJSC
30/04/2014; Pág. 534) (SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

No mesmo norte:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  Receptação,  porte  de  arma
com numeração suprimida e corrupção de menores.
Recurso defensivo.  Pleito  absolutório  do delito  porte
ilegal  de  arma.  Tese  de  negativa  de  autoria  e
impossibilidade de configuração do delito através do
concurso  de  agentes.  Autoria  e  materialidade
comprovadas.  Vínculo  subjetivo  perfeitamente
delineado nos autos. Manutenção da condenação que
se impõe. Corrupção de menores. Alegação de que o
adolescente já estava corrompido antes da prática do
fato.  Irrelevância.  Crime  formal.  Recurso  defensivo
desprovido.  Recurso  ministerial.  Condenação  pela
prática  do  delito  de  adulteração  de  sinal
identificador  de  veículo.  Negativa  isolada  do
contexto  probatório.  Réu  surpreendido  na  posse
de  veículo  com  placa  adulterada.  Alegado
desconhecimento  de  sua  origem ilícita.  Ônus da
defesa, por inversão. Prova incapaz de isentá-lo da
responsabilidade  penal.  Desnecessidade  de
flagrante  da  adulteração. Absolvição  inviável.
Dosimetria.  Incremento das penas bases dos delitos
de  porte  ilegal  de  arma  com  numeração  suprimida,
receptação  e  corrupção  de  menores  em  razão  da
existência  de  várias  condenações  transitadas  em
julgado.  Possibilidade  de  utilização  de  parte  como
antecedentes, parte como conduta social e parte como
agravante.  Aumento  da  quantidade  de  pena  pela
multirreincidência  que  se  mostra  viável.  Recurso

Desembargador João Benedito da Silva
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ministerial  provido.  (TJSC;  ACr  2012.035533-5;
Joinville;  Primeira Câmara Criminal;  Rel.  Des. Subst.
José  Everaldo  Silva;  Julg.  01/04/2013;  DJSC
14/04/2014; Pág. 461) (SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

Esse é também o entendimento do TJRO na seguinte ementa:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  RECEPTAÇÃO  DOLOSA.
ALEGADO  DESCONHECIMENTO  DA  ORIGEM
ILÍCITA.  ABSOLVIÇÃO.  IMPROCEDÊNCIA.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. POSSE
DO  BEM.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA.
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. As circunstâncias em
que realizado a compra da motocicleta, com valor bem
abaixo  de  mercado,  sem  o  registro  da  compra  e
venda, tendo o réu aceitado como garantia documento
referente  a  outra  motocicleta,  demonstra  a  ciência
inequívoca  da  origem  espúria  do  bem  e  valida  o
Decreto  condenatório  pelo  crime  de  receptação
dolosa.  A posse de veículo com sinal identificador
adulterado, autoriza a inversão do ônus da prova e
a  condenação  do  acusado  que  não  consegue
apresentar  tese  defensiva  plausível.  (TJRO;  APL
0001762-24.2012.8.22.0008;  Rel.  Des.  Valdeci
Castellar Citon; Julg. 26/03/2014; DJERO 01/04/2014;
Pág. 65) (SEM GRIGOS NO ORIGINAL)

Não se afasta desse entendimento o do TJDFT:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  RECEPTAÇÃO.
ADULTERAÇÃO  DE  SINAL  IDENTIFICADOR  DE
VEÍCULO  AUTOMOTOR.  CIÊNCIA  DA  ORIGEM
ILÍCITA DO BEM. TROCA DE PLACAS. CONJUNTO
PROBATÓRIO  COESO  E  HARMÔNICO.  DOLO
CONFIGURADO.  ÔNUS  DA PROVA.  ATIPICIDADE
DA  CONDUTA.  DOSIMETRIA.  ATENUANTE  DA
MENORIDADE.  INCIDÊNCIA.  REDUÇÃO DA PENA-
BASE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ.
PENA  DE  MULTA.  PROPORCIONALIDADE.
REDUÇÃO. Se o conjunto probatório não deixa dúvida
de que os apelantes tinham ciência da origem ilícita do
bem,  comprovando-se  o  dolo  na  conduta,  não  há
como absolvê-los  do  crime de receptação (art.  180,
caput, do CP). A apreensão de produto de crime em
poder  dos  réus  gera  para  eles  o  ônus  de
comprovar  que  desconheciam sua  origem ilícita.
Demonstrado  concretamente  que  os  apelantes
trocaram as placas entre dois veículos para dificultar a
identificação deles, é o quanto basta para configurar o
delito  previsto  no  art.  311,  do  CP,  crime  que  se

Desembargador João Benedito da Silva
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consuma pela mera conduta de adulterar ou remarcar
o chassi ou outro sinal identificador de veículo. Inviável
a redução da pena-base abaixo do mínimo legal  na
segunda fase pelo  reconhecimento  da atenuante  da
menoridade relativa, diante do óbice estabelecido pela
Súmula  nº  231  do  STJ.  A pena  de  multa  deve  ser
redimensionada de ofício, a fim de guardar a devida
proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
Apelações  parcialmente  providas.  (TJDF;  Rec
2011.07.1.033587-9;  Ac.  644.173;  Segunda  Turma
Criminal;  Rel.  Des.  Souza  e  Ávila;  DJDFTE
08/01/2013; Pág. 268) (SEM GRIFOS NO ORIGINAL)

Com  efeito,  como  já  pontuado,  em  que  pese  a  existência  do

posicionamento apontando a necessidade de cumprimento do art. 156 do CPP

sem as devidas adequações, analisando a situação, pode-se concluir que não

merece ser acolhida a pretensão do requerente, ao postular a absolvição. 

É indiscutível que, quando da alienação de veículo automotor, a

transferência de propriedade encontra-se condicionada à realização de vistoria

no  bem,  quando  serão  averiguadas  as  características,  inclusive  os  sinais

identificadores.  Essa  medida  visa,  pois,  à  constatação  de  irregularidades,

quando se poderá aferir eventuais adulterações de sinais identificadores.

Assim,  a  omissão do  adquirente  em promover  a  transferência,

quando está na posse de toda a documentação necessária, e, posteriormente

se constata que o veículo automotor foi adulterado,  gera a presunção de que

foi ele o autor do delito previsto no art. 311 do CP.  Por dois motivos. O primeiro

deles  é  no sentido  de que a omissão foi  no  intuito  de  que a  infração não

chegasse a ser descoberta pelas autoridades. Depois, porque estando ele na

posse  do  bem,  e  sendo  ele  o  responsável  pelo  objeto  (veículo),  deverá

responder pelos seus próprios atos. 

Entender  de  forma  diversa  implicaria  violação  até  mesmo  ao

princípio da boa fé objetiva, posto que, se a adulteração não foi promovida pelo

possuidor direto do veículo, ter-se-ia que afirmar ter sido realizada pelo anterior

proprietário,  que,  em tese,  seria  a  pessoa em nome de quem se encontra
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registrado o bem (alienante).

Por outro lado, caso promovida transferência dentro do prazo que

o  órgão  público  possibilita,  e,  nesse  momento  fosse  constatada  a

irregularidade, não haveria elementos suficientes para condenação, posto que

a presunção utilizada não seria válida.

Diante  dessas  considerações,  não  há  como  acolher  o  pedido

principal (absolvição) do requerente. 

Resta, assim, a análise do pedido subsidiário, precisamente de

que substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ocorre que melhor sorte não há ao requerente.

A pena aplicada em desfavor do acusado, fixada na sentença e

mantida após o recurso de apelação, em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de

reclusão, não merece qualquer retoque, até porque a reprimenda, em si, não

foi questionada através do presente pedido revisional.

Ora, o art. 44, inciso I do CPP impõe que não será permitida a

substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, quando a

sanção estabelecida é superior a 04 (quatro) anos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas
e substituem as privativas de liberdade, quando: 
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a
quatro anos e o crime não for cometido com violência
ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a
pena aplicada, se o crime for culposo; 

Na própria sentença, o magistrado singular já havia discorrido a

respeito da impossibilidade de substituição, também pelos mesmos (e corretos)

motivos:

E  não  é  recomendável  a  substituição  das  penas
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privativas de liberdade por pena restritiva de direitos,
pois  o  acusado  já  goza  desse  direito  em  outra
condenação  e  isto  não  cooperou  para  a  sua
recuperação. Além disso, o réu não se enquadra nas
exigências do art. 44 do código penal.

Ante  o exposto,  JULGO IMPROCEDENTE o  pedido revisional,

mantendo  a  sentença  condenatória,  bem  como  rejeitando  o  pleito  de

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

É como voto.

Presidiu  o julgamento o  Excelentíssimo Senhor Desembargador

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque,  Decano  desimpedido,  nas  ausências

justificadas  da  Presidente  e  do  Vice-Presidente.  Relator:  Excelentíssimo

Senhor Desembargador João Benedito da Silva. Revisor: Excelentíssimo

Senhor Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho. Participaram ainda do

julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos William de

Oliveira (Juiz convocado, à época, para substituir o Des.  Luiz Sílvio Ramalho

Júnior), Joás de Brito Pereira Filho, Arnóbio Alves Teodósio, Marcos Coelho de

Salles (Juiz  convocado para  substituir  o  Des.  Romero Marcelo  da  Fonseca

Oliveira),  Miguel  de Britto  Lyra Filho (Juiz convocado para substituir  o Des.

João Alves da Silva), Gustavo Leite Urquiza (Juiz convocado para substituir  o

Des. Frederico Marinho da Nóbrega Coutinho), José Ricardo Porto, Maria das

Graças  Morais  Guedes,  Vanda  Elizabeth  Marinho  (Juíza  convocada  para

substituir o Des. Leandro dos Santos), José Aurélio da Cruz, Oswaldo Trigueiro

do Valle  Filho,  Aluízio  Bezerra Filho  (Juiz  convocado para substituir  o  Des.

Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos)  e Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos

(Corregedor-Geral de Justiça), Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para

substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e José Ferreira Ramos

Júnior (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria das Neves do Egito de

Araújo Duda Ferreira). Presente ao julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor

Bertrand de Araújo Asfora, Procurador Geral de Justiça.
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Tribunal Pleno, Sala de Sessões “Des. Manoel Fonsêca Xavier de

Andrade” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 30 (trinta) dias do

mês de julho do ano de 2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


