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A C Ó R D Ã O 

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0002938-53.2014.815.0981 – 1ª Vara da Comarca de
Queimadas/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Carlos Daniel Soares Santos
ADVOGADO: Ramon Dantas Cavalcante (OAB/PB 13.416) 
APELADA: Justiça Pública

DOS  CRIMES  CONTRA  O  PATRIMÔNIO.
ROUBO  DUPLAMENTE  MAJORADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO
DE  PESSOAS.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVAS.  NÃO  ACOLHIMENTO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  AÇÃO  DO
AGENTE RELEVANTE AO COMETIMENTO DO
ILÍCITO.  ACERVO  ROBUSTO.  REDUÇÃO  DA
PENA  BASE  PARA  O  MÍNIMO  LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  FAVORÁVEIS.
NÃO  ACOLHIMENTO.  CIRCUNSTÂNCIAS
SOPESADAS  CORRETAMENTE.    UM  VETOR
DESFAVORÁVEL.  CORRETA  A  PENA  BASE
ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.  REGIME
SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2°,
“B”,  DO  CP.   ERRO  MATERIAL.
CONFIGURAÇÃO  RECONHECIDA  EX  OFÍCIO.
DIMINUIÇÃO  DA  PENA.  PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO. 

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 presenciais,
além  das  declarações  seguras  da  vítima,  há  que  se
considerar  correta  e  legítima  a  conclusão  de  que  a
hipótese contempla o fato típico do art. 157, § 2°, I, do
Código Penal, não havendo que se falar de absolvição.
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2. Se o Juiz, ao aplicar a pena base acima do mínimo
legal, se deter, fundamentadamente, nas circunstâncias
judiciais,  em  que  parte  delas  foi  desfavorável  ao
acusado,  é  de  se  manter  a  punição  da  forma  como
sopesada na sentença.

3.  Havendo erro material constante na sentença
atacada, pode-se corrigir de ofício, mesmo que
nenhuma das partes o tenha suscitado.

4. Tendo o quantum da pena sido superior a 4 (quatro)
anos e não excedeu a 8 (oito), correta a aplicação do
regime prisional semiaberto, por atender ao comando
do art. 33, § 2°, “b”, do Código Penal.

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

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em  dar provimento parcial ao apelo para reduzir a
pena para 05 (cinco) anos e 14 (catorze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-
multa, no regime semiaberto, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca de Queimadas/PB, Carlos Daniel
Soares  Santos,  devidamente qualificado, foi denunciado,  juntamente  com  Janailton
Silva Barbosa e Romero Leandro Pereira, como incursos nas sanções do art. 157, § 3º
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, por haverem, no dia 11 de agosto de 2013, em
horário não revelado, no Sítio Baixa Verde, no município de Queimadas/PB, tentado
assaltar a vítima Emerson Wallace Campos Soares, a qual, após resistir ao assalto, fora
alvejada por disparos de arma de fogo.

Narra a peça acusatória, que a vítima estava saindo de uma festa
na localidade, acompanhada dos amigos José Edilson Bezerra e Rogério Ferreira da
Silva, quando foi abordada pelo acusado Carlos Daniel, o qual portava uma arma de
fogo e anunciou o assalto, ocasião em que, o ofendido tentou segurar a mencionada
arma, sendo alvejado no abdômen. Em seguida o acusado teria fugido, abandonando a
arma de fogo no local do crime.
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Consta na denúncia que, ao ser ouvida, a vítima informou que, na
ocasião do crime, além de tomar a arma de fogo do acusado, ainda conseguiu recuperar
um aparelho celular de outra vítima, conhecida por Camila.

Segundo consta na peça inicial, o acusado, ao ser ouvido na esfera
policial,  confessou as práticas delitivas e destacou que houve a participação de um
homem conhecido  por “Jany”, que o conduziu até o local do crime e lhe entregou a
arma para que o mesmo praticasse os assaltos (fls. 19-20). 

A denúncia foi recebida em 03 de abril de 2014 (fl. 56).

Determinada  a  cisão  processual,  com  relação  aos  denunciados
Janailton Silva  Barbosa e Romero Leandro Pereira,  nos termos do art.  80,  do CPP
(fl.73).

Ultimada a instrução criminal, o  juiz a quo julgou parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal (fls. 187-188/v), para condenar o acusado Carlos
Daniel Soares Santos, nas penas do art. 157, § 2", I e II na forma do art. 14, II, ambos
do Código Penal, fixando a pena da seguinte maneira :

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 06
(seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa. Após, majorou a pena em 2/5, em razão
das majorantes (uso de arma de fogo e concurso de pessoas). Em seguida, ante a forma
tentada,  reduziu  em  igual  montante,  perfilhando  a  pena  definitiva  em  06  anos  de
reclusão e 30 (trinta) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do
fato, para cada dia-multa, a qual tornou-a definitiva à míngua de outras causas a serem
consideradas, a ser cumprida em regime, inicialmente, semi-aberto.

Ao final,  deixou de converter a pena privativa de liberdade em
restritiva  de  direitos,  por  restarem ausentes  os  requisitos  legais  do  art.  44  e  77  do
Código Penal. 

Irresignado com o decisório adverso, o censurado recorreu a esta
Superior Instância (fl. 199), pugnando em suas razões (fls. 210-216), pela absolvição,
ante a insuficiência probatória para alicerçar uma decisão condenatória contra si, pois
nenhuma testemunha o reconhece como autor do delito. Subsidiariamente suplica pela
redução da pena base ao mínimo, bem como o redimensionamento da pena nas demais
fases.

Ofertadas as contrarrazões ministeriais (fls. 217-218), pelo
desprovimento do recurso interposto, mantendo a decisão de 1º grau em todos os seus
termos.

Apelação Criminal n.º 0002938-53.2014.815.0981                                                                                                   C.M.B.F -      Relator 3



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

Seguiram os autos, já nesta Instância, à douta Procuradoria de
Justiça, que, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 234-237).

Lançado o relatório, foram os autos ao Revisor que, com ele
concordando, determinou a inclusão do feito na pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL:

O recurso é tempestivo e independe de preparo, por trata-se de
ação penal pública (TJPB Súmula n° 24). Portanto, conheço do recurso.

2. DO MÉRITO (inexistência de preliminares):

Conforme relatado,  a ilustre Defesa busca a reforma da sentença
para absolver o apelante, sob o argumento de que ele não participou do crime, pois não
há,  nos autos,  nenhum elemento para a comprovação da autoria  e da  materialidade
delitivas. Alternativamente, pede o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Eis,  em  suma,  os  termos  do  recurso  interposto,  os  quais,
entrementes, não merecem prosperar, consoante as razões adiante expendidas:

2.1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

De início, cumpre dizer que a sentença de fls. 187-188/v atendeu
ao teor  do  art.  381,  III,  do CPP1,  visto  conter  as  indicações  dos  motivos  fáticos  e
jurídicos  que  ocasionaram  a  condenação  do  réu,  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 probatórios discorridos nos autos, pois bem se debruçou em todo o percurso
processual, deixando claro, pois, que o recorrente praticou o crime de roubo majorado.

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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Ao compulsar os autos, observa-se que a materialidade e a autoria
delitivas estão, devidamente, comprovadas pelos elementos colhidos no inquérito e na
instrução criminal, os quais dão como certo que o réu, no dia 11.08.2013, em horário
não revelado, no Sítio Baixa Verde, no município de Queimadas/PB, tentou assaltar a
vítima Emerson Wallace Campos Soares, a qual, após resistir ao assalto, fora alvejada
por disparos de arma de fogo.

A Materialidade do crime de roubo majorado restou efetivamente
comprovada,  principalmente  diante  do Auto de Apreensão,  Laudo de Eficiência  de
Tiros de Arma de Fogo e pelos depoimentos testemunhais prestados.

 
A  autoria,  por  sua  vez,  encontra-se  devidamente  comprovada,

tendo o mesmo confessado na esfera policial toda a empreitada delitiva,  apesar de não
haver sido inquirido em juízo, eis que requereu sua dispensa no interrogatório (fls. 159-
160).

Assim, vê-se que o acusado, Carlos Daniel Soares, ao ser ouvido na
esfera  policial  (fl.  19-20),  narrou,  com riqueza  de  detalhes,  toda  a  ação  delituosa,
revelando tal episódio da seguinte forma:

“(...) QUE confessa ter assaltado as vítimas CAMILA
DOS SANTOS e   EMERSON WALACE CAMPOS
SOARES, no Sítio Baixa Verde no dia 10 de agosto
deste ano, pela madrugada. QUE também confessa ter
atirado contra a segunda vítima, já que reagiu; QUE na
ocasião, estava acompanhado de um homem conhecido
por  Jany,  que  mora  no  Rio  de  Janeiro  e  estava
passeando  nesta  cidade.  (…)  QUE  a  festa  já  havia
acabado  quando  abordou  com uso  da  arma  de  Jany
sozinho a vítima, que estava com um namorado, tendo
subtraído  deles  dois  (02)  aparelhos  celulares   e  um
relógio; (...) QUE ao sair do local, abordou a segunda
vítima que estava acompanhada de dois amigos; QUE
ao anunciar o assalto o rapaz segurou a arma; QUE os
demais  amigos  da  vítima  chutaram  o  interrogado
ocasionando sua queda quando o revólver disparou (…)
QUE  não  sabe  se  a  arma  que  Jany  portava  era  do
senhor Romero Leandro.”

Corroborando  com  as  palavras  do  acusado,  encontra-se  o
depoimento da testemunha Rogério Ferreira da Silva colhido na esfera policial e em
Juízo (fls. 16 e 92), o qual informou que presenciou toda a ação criminosa. 
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Ademais, referida versão ainda foi corroborada pelas declarações
prestadas pela primeira vítima, Camilla dos Santos, tendo a mesma, inclusive, efetuado
o reconhecimento do acusado de forma categórica, conforme se depreende às fls. 14-15
e  91. 

Ora, a palavra da vítima é de suma relevância para o deslinde da
questão e, sendo seguras e coerentes, suas declarações têm mais credibilidade que as
do  réu,  ainda  mais  quando  está  em consonância  com outros  elementos  de  prova,
merecendo, pois, a credibilidade suficiente a ensejar uma condenação.

A propósito,  eis  o que dizem os julgados dos tribunais  pátrios,
inclusive, do E. STJ:

“PENAL.  HABEAS  CORPUS.  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.  1.  DEPOIMENTO
EXCLUSIVO  DA  VÍTIMA.  PEDIDO  DE
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
APROFUNDAMENTO  NA  PROVA.  […].  1.  As
declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos
dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a
presença  de  outras  pessoas,  é  prova  válida  para  a
condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu
[...].  (STJ  –  HC  195.467/SP  -  Relª.  Minª.  Maria
Thereza de Assis Moura – 6T – J. 14.06.2011 – DJe
22.06.2011)”.

“Pacífica  a  jurisprudência  no  sentido  de  que,  nos
crimes contra o patrimônio, normalmente praticado às
escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo,
ainda  mais  quando  corroborada  pelas  demais  provas
colacionadas  aos  autos.  (TJDF  -  Rec
2014.07.1.013333-9  -  Rel.  Des.  Humberto  Adjuto
Ulhôa - DJDFTE 15/03/2016, pág. 189)”

“DIREITO PENAL. Apelação criminal. Crime contra o
patrimônio.  Roubo  majorado.  Concurso  de  pessoas.
Prova da materialidade e autoria delitiva. Depoimentos
testemunhais.  Conjunto  probatório  harmonioso  e
coerente.  Condenação  mantida.  Desprovimento  do
recurso.  Em  crimes  como  o  de  roubo,  geralmente
praticado às escondidas, o modo de execução dificulta

Apelação Criminal n.º 0002938-53.2014.815.0981                                                                                                   C.M.B.F -      Relator 6



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

a existência de outras provas ou testemunhas, ganhando
importância a palavra da vítima;. Os depoimentos dos
policiais  militares  harmoniza-se  com  os  demais
elementos  probatórios  (auto  de  prisão  em  flagrante,
declarações da vítima etc. ), revelando-se válidos para
sustentar  a  condenação,.  (TJPB  -  APL  0021556-
80.2013.815.0011  -  Rel.  Des.  Luiz  Sílvio  Ramalho
Júnior - DJPB 05/11/2014, pág. 30)”.

Percebe-se,  categoricamente,  que  a  prova  oral  encontra-se
entrelaçada e em perfeita sintonia para fomentar um decreto condenatório.

Portanto, as provas da materialidade e autoria do ilícito emergem
em face do apelante de forma límpida e serena, por meio de informes trazidos durante
a instrução criminal, razão para não se falar de absolvição.

2.2.  DA  REDUÇÃO  DA  PENA  APLICADA  PARA  O
MÍNIMO LEGAL:

Inicialmente vejamos, a dicção do tipo penal descrito no art. 157,
§ 2º, I e II do Código Penal, in litteris:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para
outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa,
ou depois de havê-la,  por qualquer  meio,  reduzido à
impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego
de arma;

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas”.

Cumpre ressaltar que a fixação da pena é questão que se insere na
órbita de convencimento do magistrado, no exercício de seu poder discricionário de
decidir, 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 Código Penal e os limites estabelecidos pela norma
penal.

Analisando a dosimetria da pena base disposta na sentença de fls.
187-188/v,  observa-se que não há nenhuma censura,  pois  o MM Juiz monocrático
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atendeu,  literalmente,  aos  comandos  dos  arts.  59  e  68  do  Código  Penal,  eis  que
dimensionou a punição do recorrente de maneira justa e correta.

Como  visto,  o  entreato  das  balizas,  mínima  e  máxima,  do
respectivo tipo penal vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos reclusão.

Acrescenta-se que, para a pena de multa, esta vai de, no mínimo,
10 (dez) a, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Na 1ª fase da operação trifásica, o MM Juiz monocrático fixou a
pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Nota-se que ele se
afastou  um pouco  do  mínimo  legal,  tendo  em vista  o  reconhecimento  de  haver  o
acusado agido com dolo intenso ao empunhar a arma e apontá-la para duas pessoas.
Vejamos trecho da sentença guerreada:

“(...)  Analisando  as  circunstâncias  do  art.  59,  CP,
verifica-se que a culpabilidade é manifesta. Agiu com
dolo intenso ao empunhar a arma e apontá-la para duas
pessoas;  seus  antecedentes  são  normais;  sua  conduta
social  é  normal,  assim  como  sua  personalidade;  os
motivos e circunstâncias do crime foram comezinhas.
As consequências do crime não foram tão graves, eis
que a vítima não teve maiores sequelas; A vítima em
nada contribuiu para a prática do ocorrido.”

Assim, não há que se falar de redução da pena-base, tampouco em
ausência  de  fundamentação ou que esta  foi  genérica,  pois  cada item foi  devidamente
motivado. Ademais, restou desfavorável ao réu um dos vetores, de modo que agiu certo em
se afastar do marco mínimo legal, em nível razoável e proporcional.

Cumpre registrar que a orientação predominante no ordenamento
jurídico pátrio reside na possibilidade de fixação da pena base acima do mínimo legal,
quando desfavoráveis alguma das circunstâncias judiciais.

Vejamos o posicionamento jurisprudencial:

Não há violação ao art. 93, IX, da CF, quando é fixada
a pena-base acima do mínimo legal  e  adota-se,  para
tanto,  a  fundamentação  desenvolvida  pelo  juiz
sentenciante acerca das circunstâncias judiciais (STF -
JSTF 299/400).
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Pena-base  –  Fixação  acima  do  mínimo  legal  –
Possibilidade. A nenhum acusado é conferido o direito
subjetivo  à  estipulação  da  pena-base  em  seu  grau
mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do
art.  59,  caput,  do  CP,  aumenta-la  para  alcançar  os
objetivos da sanção (prevenir e reprimir o crime) (TJSC -
JCAT 81-82/666).

Somente quando todos os parâmetros norteadores do
art. 59 favorecem o acusado é que a pena-base deve ser
estabelecida no seu menor quantitativo,  de  sorte  que
deverá residir  acima deste,  toda vez que pelo menos
uma  das  circunstâncias  judiciais  militar  em  seu
desfavor (TJPA - RDJ 17/147).

Agora, colhe-se da doutrina: 

“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. O art. 59 do CP,
ao  contrário do  art.  42 da  PG/40,  tomou posição a
respeito dos fins da pena: ela deve ser necessária e
suficiente  para  a  reprovação e  prevenção do crime,
isto é, deve servir, de um lado, à retribuição justa da
culpabilidade e, de outro, a um fim de prevenção. No
que se refere à reprovação do crime, o legislador de
84 foi muito claro, incluindo a culpabilidade entre os
indicadores, que o juiz deve examinar, atribuindo-lhe
assim não apenas uma função fundamentadora, mas
também uma função limitadora da pena.  Esta deve,
em primeiro lugar, levar em conta a culpabilidade do
agente, culpabilidade essa que é também o seu limite
máximo,  motivo  pelo  qual  nenhuma  pena  poderá
transpô-lo. No que tange à prevenção, o texto legal foi
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menos preciso: a pena deve visar à prevenção geral ou
à  prevenção  especial?  O  emprego  da  palavra
"prevenção", desacompanhada de adjetivos, denuncia
a idéia de que o legislador atribuiu à pena tanto o fim
de  prevenção  geral  (obviamente,  num  sentido
positivo, e não negativo, de intimidação), como o de
prevenção especial. Ao aplicar a pena, o juiz deve ter
por fim "neutralizar o efeito do delito como exemplo
negativo para a comunidade,  contribuindo com isso
ao  fortalecimento  da  consciência  jurídica  da
comunidade,  à  medida  que  procura  satisfazer  ao
sentimento de justiça do mundo circundante, que está
em  torno  do  delinqüente"  (Jescheck,  ob.  cit.,  p.
1.195). Mas, ao mesmo tempo, o juiz não deve perder
de vista o fim de reinserção social do delinqüente e
tão imperiosa é também esta finalidade que, no art. 1º
da LEP,  ficou consignado que um dos objetivos da
execução penal é o de "proporcionar condições para a
harmônica  integração  social  do  condenado  [...]”.
(Alberto Silva Franco e outros.  Código Penal e sua
Interpretação Jurisprudencial. Vol. 1 - Parte Geral. 7.
ed., São Paulo: RT, págs. 1.025 e 1.026)”.

Percebe-se,  claramente,  que  o  quantum estabelecido  para  as
circunstâncias  judiciais  do  crime  de  roubo  não  merece  reparo,  pois  houve  uma
justificativa plausível para sua fixação, não havendo que se falar de sua redução por
exceder o mínimo legal.

Quanto à  segunda fase  punitiva,  a  pena provisória  permaneceu
inalterada, não ocorrendo, então, nenhum tipo de prejuízo para o apelante.

Na última fase, no entanto, há de se reconhecer o erro material na
aplicação do quantum punitivo, eis que o MM Juiz, diante das majorantes do emprego
de arma e concurso de pessoas  (art.  157,  §  2°,  I  e  |II  do CP),  incidiu a fração de
aumento de pena prevista no tipo penal, em 2/5 (dois quintos). Após, equivocadamente,
ao  reconhecer  a  tentativa  delitiva  prevista  no  art.  14,  II  do  CP,  reduziu  em igual
montante  a  majorante  aplicada,  restando  a  pena  definitiva  em  06   (seis)  anos  de
reclusão e 30 (trinta) dias-multa à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à
época do fato.

Assim, neste ponto, merece pequeno reparo a sentença guerreada.
É  que havendo erro material, este merece ser corrigido de ofício, eis que, diante das
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majorantes do emprego de arma e concurso de pessoas (art. 157, § 2°, I e II do CP), ao
incidir a fração de aumento de pena prevista no tipo penal, em 2/5 (dois quintos), a
pena resta em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 34 (vinte e quatro) dias e 42 (quarenta
e dois) dias-multa. Após, reconhecendo a tentativa delitiva prevista no art. 14, II do CP,
reduzindo a pena em igual montante a majorante aplicada, a pena definitiva resta em 05
(cinco) anos, 14 (catorze) dias e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Quanto ao regime prisional imposto na sentença,  o semiaberto,
correta a sua aplicação, pois o MM Juiz de base encaixou a situação sócio-delitiva do
apelante aos termos previstos no art. 33 e segs. do Código Penal.

Ademais, quanto ao crime de roubo majorado, inviável proceder à
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em vista do óbice
legal do art. 44, I, do Código Penal, por ter sido praticado com grave ameaça.

Ante todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso, apenas
efetuando correção de erro material no tocante à pena definitiva do réu,  consoante  os
fundamentos acima expendidos.

É o meu voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando, além de
mim relator,  Carlos  Antônio  Sarmento  (Juiz  de  Direito  convocado,  com jurisdição
limitada, para substituir o Exmo. Sr. Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos),
revisor.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
José Marcos Navarro Serrano, 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 dezembro de 2016.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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