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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000765-43.2014.815.0371 – 6ª Vara Mista da
Comarca de Sousa/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Flávio Ribeiro Alves, conhecido por “Flavinho”
ADVOGADOS: Ana  Maria  Ribeiro  Aragão  (OAB/PB  19.200)  e  Francisco
Cassiano Alves dos Santos (OAB/PB 19.811)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  INCONFOR-
MISMO.  ABSOLVIÇÃO  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  COMPROVADAS.  ACERVO
PROBATÓRIO  CONCLUDENTE  PARA  A
MERCANCIA  ILÍCITA.  VALIDADE  DOS
DEPOIMENTOS  DOS  POLICIAIS
PARTICIPANTES  DA  OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO  DA  CAUSA  DE  DIMINUIÇÃO
PREVISTA  NO  ART.  33,  §  4º,  DA  LEI  Nº
11.343/06.  NÃO  CABIMENTO
FUNDAMENTADO PELO MAGISTRADO. RÉU
REINCIDENTE  E  COM  MAUS
ANTECEDENTES.  IMPOSSIBILIDADE  DE
APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  44  DO  CÓDIGO
PENAL. DESPROVIMENTO DO APELO.

1.  Impossível  o  acolhimento  da  pretensão
absolutória,  quando  todo  o  conjunto  probatório
amealhado  revela  o  apelante  como  o  autor  do
delito.

2. É torrencial a corrente jurisprudencial no sentido
de  que  os  policiais,  civis  ou  militares,
principalmente os que se encontravam no momento
e no lugar do crime, não considerados inidôneos ou
suspeitos, pela simples condição funcional. Se não
demonstrado seu interesse direto na condenação do
réu, têm eles o direito de sustentar a legitimidade
do  trabalho  que  realizaram,  mormente  se  suas
palavras  encontram  respaldo  nas  provas  colhidas
nos autos.
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3. O réu condenado, por duas vezes, com trânsito em
julgado  anterior  a  prática  do  delito  em  comento,
gerando,  assim,  a  reincidência  e  maus  antecedentes,
não faz jus a aplicação da causa especial de diminuição
de pena disposta no § 3° do artigo 33 da Lei 11.343/06.

4.  Inaplicável  a  substituição  da  pena  corporal  por
restritivas de direitos, ante a expressa vedação do artigo
44 do Código Penal.

V I  S  T O S, relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados, 

A C O R D A a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso. 

RELATÓRIO

Perante a 4ª Vara Mista da Comarca de Sousa/PB, Flávio Ribeiro
Alves, conhecido por Flavinho, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado
pela prática do delito tipificado no art.  33,  da Lei nº 11.343/2006, porque trazia
consigo 50 (cinquenta) balinhas de “maconha” (fls. 2-4). 

Narra a denúncia que, no dia 15 de janeiro de 2014, policiais
militares  faziam rondas  no Bairro Jardim Sorrilândia  III,  na  Comarca de Sousa,
quando viram o acusado em atitude suspeita, e, em decorrência disso, resolveram
abordá-lo,  momento no qual o denunciado empreendeu fuga, adentrando em sua
residência,  conseguindo esquivar-se dos militares pelo quintal  da sua casa,  onde
arremessou uma sacola que trazia consigo, a qual continha a substância entorpecente
apreendida. 

Consta,  ainda,  dos  autos  que o  imputado ficou escondido em
uma casa abandonada, onde foi localizado pela ação policial e levado à Delegacia de
Polícia.

Instruído  regularmente  o  processo,  a  denúncia  foi  julgada
procedente e o acusado condenado nas sanções do art. 33, caput, da Lei ° 11.343/06,
ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão a serem
cumpridos  em  regime  fechado,  além  da  pena  pecuniária  estabelecida  em  875
(oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos)
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do salário mínimo vigente à época do fato (fls. 87/91).

Inconformado,  o  acusado apelou  da  sentença  condenatória,
pleiteando por sua absolvição, ou subsidiariamente pela aplicação do redutor do § 4°
do  artigo  33  da  Lei  n°  11.343/06,  no  percentual  de  2/3  (dois  terços),  com  a
consequente substituição da pena corporal por restritiva de direitos (fls.94; 100/103).

Ofertadas as contrarrazões, a Promotoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo interposto, confirmando a decisão prolatada pelo Juízo  a
quo (fls. 109/106-v).

Nesta  Instância,  a  douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  em
parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 114-120).

Lançado o relatório,  foram os  autos  ao Revisor  que,  com ele
concordando, pediu dia para julgamento (fls. ).

É o Relatório.

VOTO

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  nos  moldes  da
contrariedade  à  sentença  proferida  pelo  magistrado  singular,  pugnando  pela
absolvição, em razão da ausência de provas de que o apelante praticou o delito, pelo
fato da substância entorpecente não haver sido encontrada na posse do apelante, e
alternativamente pela aplicação do §4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/06, com a
consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.  

Segundo  revela  o  caderno  processual,  policiais  militares
realizavam rondas de rotina, quando viram o apelante conduzindo sua bicicleta, e de
maneira propositada caiu do citado transporte, atitude que levaram os militares a
abordá-lo. Como estava próximo a sua residência, o imputado conseguiu esquivar-se
dos policiais,  adentrando em sua casa,  e  fugindo pelo quintal,  onde soltou  uma
sacola  que  trazia  consigo,  na  qual  se  encontravam  50  (cinquenta)  balinhas  de
“maconha”.

A materialidade delitiva restou assentada pelo Auto  Apreensão
(fl.  11),  Auto  de  Constatação  (fl.  13)  Laudo  de  Constatação  (fl.  33)  e  Laudo
Químico Toxicológico definitivo (fls. 31-32), constatando a presença da substância
cannabis sativa linneu, popularmente conhecida como “maconha”.
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No  que  tange  à  autoria,  resta  configurada  por  meio  dos
depoimentos dos policiais presentes no momento da ocorrência, bem como, por todo
o contexto probatório do caderno processual. 

Não obstante o censurado ter negado, incisivamente, a prática da
conduta delituosa, afirmando que não trazia consigo a droga apreendida, afirmando
em juízo  que  foram os  policiais  que  implantaram a  droga,  tudo  converge  para
incriminá-lo pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes. 

Como se observa, os policiais militares se tornaram testemunhas
imprescindíveis à dilucidação dos fatos, no sentido de assegurar a responsabilidade
delitiva  do  apelante,  razão  por  que  há  de  se  admitir  a  veracidade  de  seus
depoimentos, encontrando-se, dessa maneira, revestidos de suficiência para embasar
um decreto condenatório.

Ora,  o próprio denunciado afirma que não tem inimizade,  tão
pouco, conhece os policiais responsáveis por sua prisão, ou seja, inexistiam motivos
para os milicianos imputarem a este a responsabilidade pela droga.

Acerca da validade dos depoimentos dos policiais como meio de
prova, é firme a jurisprudência:

“APELAÇÃO  CRIME.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA.  Mérito.  Materialidade  e
autoria comprovadas. Apreensão com o réu de drogas de
duas naturezas diversas em quantidade não compatível com
o uso imediato.  Validade dos depoimentos dos  policiais,
prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
sem apresentarem divergências. Desnecessidade de ato de
mercancia para configuração do crime de tráfico de drogas,
visto  que  o  contexto  dos  autos  indica  que  a  droga
apreendida  destinava-se  ao  comércio  ilegal,  além de  se
tratar de crime de ação múltipla. Caso concreto em que a
apreensão de duas drogas de naturezas diversas, aliada a
apreensão de pecúnia em conhecido ponto de tráfico, após
a atitude  suspeita  do réu aponta para  a  deletéria  prática
mercantil, impondo-se, em conseguinte, a condenação por
tráfico de drogas.  [...].  Apelação improvida.  (TJRS; ACr
0371066-35.2015.8.21.7000;  Porto  Alegre;  Segunda
Câmara Criminal; Rel. Des. Victor Luiz Barcellos Lima;
Julg. 10/03/2016; DJERS 27/04/2016)
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“PENAL.  APELAÇÕES  CRIMINAIS.  TRÁFICO  DE
DROGAS.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
PRIMEIRO RECURSO NÃO PROVIDO. BENESSE DO
PRIVILÉGIO DEFERIDA NA INSTÂNCIA PRIMEVA AO
SEGUNDO APELANTE, NOS TERMOS DO §4º, DO ART.
33,  DA  LEI  Nº  11.343/06.  ABRANDAMENTO  DO
REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO
CORPORAL.  CABIMENTO.  SEGUNDO  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. Negativa dos réus que não se
sustenta  diante  do  conjunto  probatório.  Depoimento  de
policiais  militares  responsáveis  pelas  prisões  em flagrante
delito.  Apreensão  das  drogas  em  poder  dos  apelantes.
Validade dos depoimentos policiais desde que não infirmados
por  outros  elementos  de  prova.  Suficiência  para  a
procedência da ação penal.  Condenação mantida. Primeiro
recurso  não  provido.  […]”  (TJMG;  APCR
1.0024.14.332263-4/001; Rel. Des. Corrêa Carmargo; Julg.
13/04/2016; DJEMG 20/04/2016)

Esse é o entendimento, também, desta Colenda Câmara:

“PRISÃO EM FLAGRANTE. DENÚNCIA COM BASE
NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ART. 29 DO
CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.
PLEITO  DESCLASSIFICATÓRIO  PARA  O  CRIME
CAPITULADO  NO  ART.  28  DA  LEI  Nº  11.343/06.
INVIABILIDADE.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
INCONTESTES.  ACERVO  PROBATÓRIO
CONCLUDENTE PARA A MERCANCIA ILÍCITA DE
ENTORPECENTE.  EXAME  QUÍMICO-
TOXICOLÓGICO.  RESULTADO  POSITIVO.  DE-
POIMENTOS  CONVINCENTES  DOS  POLICIAIS
CONDUTORES.  VALIDADE.  REDUÇÃO  DA PENA-
BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS.
BENEFÍCIO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º DO
ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. REQUISITOS LEGAIS
PREENCHIDOS.  REDUÇÃO  APLICADA.
ALTERAÇÃO  PARA  REGIME  INICIAL  MAIS
BRANDO  DE  OFÍCIO.  SUBSTITUIÇÃO  POR
RESTRITIVA  DE  DIREITO.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o álbum processual
revela,  incontestavelmente,  a  materialidade  e  a  autoria,
em adição ao conjunto de circunstâncias que permearam o
acusado no momento  da apreensão efetuada,  há que  se
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considerar  correta  e  legítima  a  conclusão  de  que  a
hipótese  em exame  contempla  o  fato  típico  de  tráfico,
reprovado pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06, não havendo
que  se  falar,  assim,  em absolvição  por  inexistência  de
provas  da  sua  real  participação  do  fato  delituoso.  2.
Atualmente,  não  há  mais  dúvidas  de  que  pode  o
magistrado,  considerando  o  princípio  do  livre
convencimento motivado, fundamentar sua decisão com
base  nas  provas  que  lhe  convierem à  formação  de  sua
convicção, o que faz incidir também ao caso até mesmo
as meramente indiciárias. 3. Em se tratando de tráfico de
drogas,  merecem  credibilidade,  como  qualquer  outro,
notadamente  se  corroborados  pelas  demais  provas  dos
autos, os depoimentos prestados por agentes policiais que
realizaram a  diligência  que  culminou  com a  prisão  em
flagrante do réu,  procedendo,  inclusive,  à  apreensão de
maconha, droga comprovadamente destinada ao comércio
clandestino. [...] (TJPB; APL 0001868-92.2015.815.0131;
Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Carlos Martins
Beltrão Filho; DJPB 19/04/2016)

“[...]  os  depoimentos  dos  policiais,  especialmente  dos
encarregados da prisão em flagrante do agente, colhidos
sob o crivo do contraditório, de acordo com sedimentada
exegese  jurisprudencial,  são  dignos  de  credibilidade,
mostrando-se idôneos como meio de prova, sobretudo se
não há razão plausível que os torne suspeitos. “restando
comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico
de drogas, não há que se falar em absolvição por falta de
provas,  devendo  ser  mantida  a  sentença  condenatória
inalterada.  Os depoimentos de policiais  prestados sob o
crivo  do  contraditório,  em consonância  com as  demais
provas produzidas, revestem-se de validade para sustentar
o  Decreto  condenatório.  (tjgo.  AP.  Crim.  Nº
22838673.2012.8.09.0175.  Rel.  Des.  J.  Paganucci  jr.  1ª
câm. Crim. Julgado em 10/02/2015. Dje, edição nº 1743,
de  10/03/2015)  [...]”  (TJPB;  APL  0002472-
69.2014.815.0331;  Câmara Especializada  Criminal;  Rel.
Des. Joás de Brito Pereira Filho; DJPB 13/04/2016)

Todavia,  o  fato  é  que,  pelo  cotejo  dos  elementos  coletados
durante  a  instrução probatória  e  por  meio  da  versão  apresentada pelos  policiais,
induvidosa se apresenta a incidência do apelante na figura típica delineada no art. 33
da Lei nº 11.343/06.
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Ainda que o ato da venda não tenha sido concluído,  a forma
como a substância entorpecente estava acondicionada (50 “balinhas” de maconha,
em pequenos embrulhos), de modo a facilitar a venda, são indicadores do intento da
mercancia, impondo, assim, a classificação de tráfico.

Portanto,  se  o  álbum processual  revela,  incontestavelmente,  a
materialidade e a autoria, assentadas pela forma de acomodação e pela quantidade de
maconha apreendida, bem como diante das circunstâncias irretorquíveis do intuito de
sua  comercialização,  resta  a  conclusão  legítima  de  que  a  hipótese  em  exame
contempla o fato típico de tráfico, insculpido no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não
havendo que se falar, assim, em absolvição, inclusive, dada a amplitude do conceito
jurídico da mercancia ilícita de entorpecente, identificada como qualquer uma das
atividades descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas a que se refere o
citado dispositivo do referido diploma normativo. 

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO  CRIME.  TRÁFICO  DE  DROGAS.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. Materialidade e autoria
comprovadas  pela  apreensão,  em  local  de  tráfico,  da
substância entorpecente (10 pedras de crack), embaladas
individualmente,  prontas  para  a  venda,  quantidade
incompatível com destinação para mero consumo próprio
e  com  as  condições  econômicas  do  réu,  que  não
demonstrou exercer qualquer atividade lícita, ainda com a
quantia  de  r$149,00  em  dinheiro  trocado,  plenamente
demonstrado que a substância entorpecente se destinava ao
tráfico  ilícito,  sendo  o  dinheiro  apreendido  proveniente
dessa atividade criminosa. Os depoimentos dos policiais,
assim como de quaisquer outras testemunhas, são válidos,
sobremodo, inexistindo qualquer evidência de suspeição. A
circunstância de ser o acusado, também, usuário de drogas
não  afasta  a  prática  do  delito.  Desnecessária,  nesse
contexto,  prova  presencial  da  mercancia.  Inviável  a
desclassificação  para  o  delito  do  artigo  28  da  Lei  nº
11.343/06.  Penas  adequadamente  fixadas.  Apelo
improvido.”  (TJRS;  ACr  0418931-59.2012.8.21.7000;
Tramandaí;  Segunda  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  José
Ricardo  Coutinho  Silva;  Julg.  25/02/2016;  DJERS
27/04/2016) 

“TRÁFICO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
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DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA  USO  DE  DROGAS.  TESE  REJEITADA.
REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE.  Mantém-se  a
condenação pelo delito previsto no artigo 33, da Lei nº
11.343/06, diante das provas apresentadas que asseguram
que  os  37  "papelotes  de  cocaína",  portados  pelo  réu,
destinavam-se  ao  tráfico.  Redimensiona-se  a  pena-base,
porquanto  fundamentada  em  circunstância  judicial
equivocadamente  valorada.  Diante  da  declarada
hipossuficiência financeira do réu, de ofício, concede-se a
isenção do pagamento das custas processuais, nos termos
do  art.  10,  inciso  II,  da  Lei  Estadual  nº  14.939/03.”
(TJMG;  APCR  1.0433.15.015342-0/001;  Rel.  Des.
Herbert Carneiro; Julg. 20/04/2016; DJEMG 27/04/2016) 

Almeja,  alternativamente,  a  defesa,  a aplicação do redutor  da
pena, prevista no § 4°, do art. 33 da lei em comento, posto que o réu apesar de não
possuir bons antecedentes, não é integrante de facção criminosa.

Analisando o § 4º do art. 33 vemos que o benefício da redução de
1/6 a 2/3 será aplicado aquele que, sendo primário, de bons antecedentes, não se
dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 

Ora,  o apelante  é reincidente,  consoante  se  pode verificar  das
certidões de fls. 85/86, onde consta duas condenações com trânsito em julgado, em
15/04/2013,  no  processo  0002974-92.2008.815.0371,  e  em  19/09/2011,  na  ação
penal 0003577-97.2010.815.0371. Logo, não se enquadra no benefício do § 4º.

Na primeira fase de fixação da pena, acertadamente, o Magistrado
considerando uma das condenações, registrou os maus antecedentes do réu, valorando
negativamente  esta  circunstância  judicial.  Posteriormente,  na  segunda  fase  da
dosimetria considerou a reincidência para aumentar a reprimenda para 08 (oito) anos e
09 (nove) meses de reclusão, a qual tornou definitiva ante a inexistência de atenuantes
e agravantes, causas de diminuição ou aumento da pena. Por fim, deixou de aplicar a
causa especial de diminuição em face da reincidência do acusado.

Vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §
4.  º,  DO  ART.  33,  DA  LEI  Nº  11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE  DE  SUA  INCIDÊNCIA,  NA
HIPÓTESE  DE  RÉU  QUE  POSSUI  MAUS
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ANTECEDENTES.  GRANDE  QUANTIDADE  DE
DROGAS.  AUSÊNCIA  DE  CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.  ORDEM  DE  HABEAS  CORPUS
DENEGADA.  1.  São  requisitos  para  que  o  paciente
faça jus à aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no § 4º  do art.  33 da Lei  n.º  11.343/06:  ser
primário,  ter  bons  antecedentes  e  não  se  dedicar  a
atividades  criminosas  ou  integrar  organizações
criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos
conjuntamente.  2.  No  caso  dos  autos,  em  que  as
instâncias  ordinárias  concluíram  que  o  paciente  possui
maus antecedentes, não é legitimo reclamar a aplicação da
minorante,  pois  não  estão  preenchidos  conjuntamente
todos os requisitos legais. A alegação de que o paciente
não possui maus antecedentes demandaria a reapreciação
de matéria fático-probatória, sendo imprópria sua análise
na  via  do  habeas  corpus.  Precedentes.  3.  […].  4.  Para
efeitos  de  aplicação  da  causa  de  diminuição  de  pena
prevista  no  art.  33,  §  4.º,  da  Lei  n.  º  11.343/2006,  "a
conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas,
a  receptação,  os  apetrechos  relacionados  ao  tráfico,  a
quantidade de droga e as situações de maus antecedentes
exemplificam  situações  caracterizadoras  de  atividades
criminosas. " (STF, RHC 94.806/pr, 1.ª turma, Rel. Min.
Cármen Lúcia, DJE de 16/04/2010.) 5. Ordem de habeas
corpus denegada.”  (STJ;  HC  241.715;  Proc.
2012/0093149-0;  DF;  Quinta  Turma;  Relª  Minª  Laurita
Vaz; DJE 01/08/2013; Pág. 5532). Grifos nossos.

No mesmo sentido, colaciono julgados desta Câmara Criminal:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. Apelação criminal.
Tráfico  ilícito  de  drogas.  Condenação.  Alegação  de
insuficiência de provas. Inocorrência. Materialidade e
autoria  comprovada.  Pretensão  de  desclassificação
para  consumo  próprio.  Impossibilidade.
Circunstâncias  concretas  que  indicam  a  mercância
ilícita.  Causa  de  diminuição  de  pena.  Ausência  de
requisitos. Réu com maus antecedentes. Não aplicação.
Manutenção da sentença condenatória. Desprovimento da
apelação.  -  a  materialidade  do  crime  e  a  autoria
devidamente  comprovadas  pela  apreensão  do  produto
ilícito,  os  depoimentos  dos  policiais  que  efetuaram  o
flagrante são meios suficientes de prova para ensejar um
Decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas. -
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não há que se falar em delito de consumo próprio quando
restou  caracterizada  a  traficância  de  acordo  com  os
parâmetros  previstos  no  do  §  2º  do  art.  28  da  Lei  nº
11.343/2006. -  a causa de diminuição de pena prevista
no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 somente pode
ser  aplicada  quando  atendido  os  requisitos  nela
previstos,  tais  como  ser  primário,  de  bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas
nem integre organização criminosa. Assim, constando-
se  os  maus  antecedentes,  inaplicável  o  referido
benefício  a  espécie.  Provimento  parcial  do  recurso.”
(TJPB;  ACr  001.2012.008993-1/001;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Juiz  Conv.  José  Guedes
Cavalcanti  Neto;  DJPB  16/07/2013;  Pág.  14).  Grifos
nossos.

De  igual  forma,  não  há  como  se  falar  em  substituição  por
restritivas de direito, por expressa vedação do art. 44, CP.

Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se,
na íntegra, a sentença guerreada.

É o meu voto.

Presidiu  ao  julgamento  o  Desembargador  Márcio  Murilo  da
Cunha Ramos,  dele  participando,  com voto,  além de mim,  Relator,  José  Guedes
Cavalcanti Neto (Juiz de Direito convocado para substituir  o Desembargador Joás
de Brito Pereira Filho).

Presente à sessão o Procurador de Justiça José Marcos Navarro
Serrano.

Sala  de  Sessões  “Des.  M.  Taigy  de  Queiroz  Melo  Filho”  da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos
09 (nove) dias do mês de junho de 2016.

João Pessoa, 13 de junho de 2016

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                 Relator
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