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A C Ó R D Ã O

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  Nº  0003347-28.2015.815.0000  –  Vara  das
Execuções Penais da Comarca da Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
EMBARGANTE: Mário Kleber Bernardo do Nascimento
ADVOGADO: Bel. Rinaldo Cirilo Costa (OAB/PB 18.349)
EMBARGADO: Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO. PRETENSÃO
PARA REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS.
JUNTADA  DE  NOVOS  DOCUMENTOS  APÓS  A
LAVRATURA  DO  ACÓRDÃO.  INOVAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.  MEIO  PROCESSUAL
INIDÔNEO.  TODAS  AS  INSURGÊNCIAS
RECURSAIS  DISCUTIDAS.  FUNDAMENTAÇÃO
PERTINENTE.  DECISÃO  CLARA  E  PRECISA.
NECESSIDADE  DE  DEMONSTRAÇÃO  DOS
PRESSUPOSTOS  DO  ART.  619  DO  CPP.
INOCORRÊNCIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO
PREENCHIMENTO  TAMBÉM  DO  REQUISITO
SUBJETIVO.  DESPROVIMENTO QUE SE IMPÕE.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ATESTANDO SE O
APENADO  ERA DETENTOR  OU  NÃO  DE  BOM
COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. REJEIÇÃO.

1.  Visando  os  embargos  declaratórios  a  sanar
ambiguidade,  obscuridade,  contradição  ou  omissão
existentes em acórdão, serão eles rejeitados, quando não
vierem aquelas a se configurarem, constituindo-se meio
inidôneo para reexame de questões já decididas.

2.  Os  embargos  declaratórios  só  têm  aceitação  para
emprestar  efeito  modificativo  à  decisão  em raríssima
excepcionalidade,  quando  manifesto  o  erro  de
julgamento,  não  se  prestando  para  rediscutir  a
controvérsia debatida no aresto embargado.

3. Sem êxito a tese de contradição no acórdão embargado,
de que neste foi afirmado que uma nova sindicância foi,
legalmente,  instalada  para  apurar  suposta  falta  grave,
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quando  tal  assertiva  se  tratava  da  2ª  (segunda)
sindicância que, também, foi anulada e nenhuma outra
foi  instaurada,  uma vez que,  naquela decisão,  apesar
das  limitações  documentais  dos  autos,  as  quais
impediram de melhor esquadrinhar as respectivas datas
e  eventos  do  feito  principal,  ficou  constatado,  ainda
assim,  que  o  agravante,  ora  embargante,  não  havia
preenchido o requisito objetivo porque, ao contrário do
alegado pela Defesa, ele foi submetido a uma espécie
de 3ª (terceira) sindicância ou ao reaproveitamento da
2ª após o saneamento de seus vícios.

4. Não prospera, de todo jeito, o recurso principal de
agravo em execução, visto que, além de o agravante,
ora embargante, não perfazer o requisito objetivo, não
haveria  como analisar  o  requisito  subjetivo,  ante  a
ausência de documentos atestando se ele era detentor
ou não de bom comportamento carcerário. É sabido
que a  concessão de progressão do regime prisional
exige o preenchimento conjunto dos dois  requisitos
legais (subjetivo e objetivo), não bastando que apenas
um esteja satisfeito. Por isso, no acórdão embargado,
como o apenado não preencheu o requisito objetivo,
tornou-se superada a análise do requisito subjetivo.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  embargos  de
declaração acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  rejeitar  os  embargos  de  declaração,  nos
termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração, com efeitos modificativos,
opostos por Mário Kleber Bernardo do Nascimento às fls. 80-86 e acompanhados dos
documentos  de  fls.  87-130,  em  face  do  v.  Acórdão  de  fls.  75-78fv,  que  negou
provimento ao seu recurso de agravo em execução, mantendo a decisão agravada que
indeferiu a progressão do seu regime prisional, por entender a Juíza singular que ele não
preencheu o requisito objetivo, visto que praticou falta grave durante o cumprimento da
pena,  ao  ser  surpreendido,  dentro  da  cela,  na  posse  de  um  telefone  celular,
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acarretando uma nova data-base para fins de futuros benefícios.

Aponta  a  i.  Defesa  a  existência  de  contradição  no  acórdão
proferido  pela  Colenda Câmara  Criminal  do  TJ/PB,  aduzindo que  tal  decisão se
baseou em um procedimento de sindicância anulado, por duas vezes, pelo Juízo  a
quo,  ao  contrário  do  que  foi  afirmado naquele  julgado colegiado,  e,  para  tanto,
trouxe novos documentos de que houve a segunda anulação da sindicância, razão
pela qual o requisito objetivo não foi devidamente apurado.

No  Parecer  de  fls.  133-135,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça
opinou pela rejeição dos Embargos de Declaração.

Conclusos os autos, coloquei-os em mesa para julgamento.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade recursal:

Conheço dos  embargos  aclaratórios,  por  estarem presentes  os
seus pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, uma vez que o
acórdão atacado foi  publicado no dia  15.4.2016 (fl.  79)  e o  referido  recurso foi
interposto no mesmo dia, conforme a chancela de protocolo à fl. 80, preenchendo,
portanto, o prazo de 2 (dois) dias previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.

2. Da pretensão dos embargos declaratórios:

Ao examinar  os  autos,  não  se  verifica,  no  corpo  do  acórdão
embargado, a existência de mácula capaz de ensejar reparos pela via de Embargos de
Declaração, não prevalecendo, assim, a tese da Defesa de  contradição no julgado,
por se  basear  em uma sindicância  anulada duas  vezes,  visto  que,  data venia,  as
razões do agravo em execução e os documentos que lhe instruíram se apresentaram
inidôneos ao fim pretendido, consoante se verá nos fundamentos adiante expendidos:

Todavia, ainda que não haja uma contradição propriamente dita,
mas por haver certa semelhança com tal requisito legal,  de vez que o arcabouço
probatório e argumentativo das partes levou esta Relatoria a incidir em pequenos
equívocos de ordem temporal, há necessidade, agora, de tecer algumas ponderações
para melhor esclarecer o quadro processual enfrentado no acórdão embargado.
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Tanto é verdade que a parte embargante “inovou” no presente
recurso de embargos de declaração, ao trazer novos documentos probatórios às fls.
87-130, o que não é permitido na lei, por distorcer o sentido do princípio do devido
processo legal em sede recursal, visto ocasionar tumulto processual.

De  início,  vale  dizer  que  os  embargos  declaratórios  não  se
prestam  à  reforma  da  decisão,  mas,  sim,  ao  seu  aperfeiçoamento,  nas  restritas
hipóteses dos  arts.  619 e 620 do Código de Processo Penal,  que traz  um rol de
pressupostos necessários que devem existir para o seu processamento. Vejamos:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação,
câmaras  ou  turmas,  poderão  ser  opostos  embargos  de
declaração,  quando  houver  na  sentença  ambigüidade,
obscuridade, contradição ou omissão.

Art.  620.  Os  embargos  de  declaração  serão  deduzidos  em
requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é
ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

Das transcrições supra,  percebe-se que o rol  dos requisitos lá
inserido não se trata de um mero elenco exemplificativo, pois esgota a possibilidade
de conhecimento e processamento do recurso aclaratório. Dessa forma, é preciso que
haja ambiguidade, obscuridade, contrariedade e/ou omissão, porque, caso contrário,
não deve ser conhecido ou ser rejeitado.

A propósito:

Consoante previsão do art. 619 do CPP, o recurso integrativo de
embargos tem guarida especialmente para eliminar da decisão
qualquer  ambigüidade,  obscuridade,  contradição  ou  omissão
sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, vícios
inocorrentes  na  espécie.  [...].  Os  embargos  declaratórios  não
visam ao reexame do tema decidido. Embargos rejeitados. (STJ
-  EDcl-HC  44.664/SP -  Relª  Minª  Maria  Thereza  de  Assis
Moura - DJE 15/06/2009)

Não  se  acolhem  embargos  de  declaração  quando  inexiste
adequação às hipóteses inseridas no art.  620,  caput,  do CPP.
(STJ - Embargos no RHC 8.799/SC - Rel. Min. Félix Fischer -
DJ 13.12.1999, p. 160).

Vê-se,  portanto,  que  tal  recurso  é  voltado  para  esclarecer
dúvidas  surgidas  no  acórdão,  quando  neste  se  faz  presente  ambiguidade,
obscuridade,  contradição  ou omissão,  permitindo  seu  melhor  entendimento.  Essa
interpretação já vem, de há muito, do Excelso STF, in litteris:
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Embargos  declaratórios  –  Objeto.  Os  embargos  declaratórios
visam  ao  aperfeiçoamento  da  prestação  jurisdicional  devida
pelo Estado-Juiz, pressupondo omissão, dúvida, contradição ou
obscuridade. Não se prestam a uma nova valoração jurídica dos
fatos envolvidos na lide (JSTF 180/349 –  apud Julio Fabbrini
Mirabete,  in Código de Processo Penal  Interpretado.  10.  ed.,
São Paulo: Atlas, 2003, p. 1596).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem igual entendimento,
que se pode verificar nos seguintes escólios:

Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o
aprimoramento  da  prestação  jurisdicional  por  meio  da
integração de julgado que se apresenta omisso, contraditório,
obscuro ou com erro material (art. 619 do CPP). (STJ - EDcl-
AgRg-REsp 1.154.263/SC - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior -
DJE 21/08/2013, pág. 1026) 

Os  embargos  de  declaração  consubstanciam  instrumento
processual  apto  a  suprir  omissão  do  julgado ou  dele  excluir
qualquer obscuridade, contradição ou erro material [...]. (STJ -
EDcl  no  HC  139.206/SP,  Min.  Arnaldo  Esteves  Lima,  J.
02/03/2010, DJe 29/03/2010).

Cumpre  frisar,  também,  que  o  entendimento  pretoriano  é  no
sentido  de  que,  somente  em  caráter  excepcional,  quando  manifesto  o  erro  de
julgamento,  dar-se-á efeito  modificativo aos embargos declaratórios,  ou seja,  sua
aceitação  incide  apenas  em raríssima  excepcionalidade,  pois  não  se  presta  para
rediscutir a controvérsia debatida no aresto embargado.

A parte defensiva busca inverter o sentido ao qual os embargos
de declaração se destinam, pois pretende o reexame das proposições levantadas no
predecessor recurso de agravo em execução, em razão de o acórdão embargado lhe
ter sido desfavorável.

Esta Relatoria analisou o pleito recursal dentro das “limitações”
postas  nas  alegações  do  agravo  em  execução  (fls.  15-18),  no  minguado  acervo
documental (fls. 2-14), no documento de fls. 19 e nas contrarrazões recursais (fls. 21-
24), além de se valer do Parecer Ministerial de fls. 30-32, quando a E. Câmara Criminal
deste TJ/PB julgou, à unanimidade, pelo desprovimento do agravo (fls. 74-78).

Quero com isso dizer que o recurso de agravo em execução foi
apreciado de acordo com os elementos dos autos, sendo que, diante de certas lacunas de
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dados  nos  argumentos  recursais  (quiçá,  estratégia  defensiva)  em  cotejo  com  a
documentação instrumentária, como se verá a seguir, esta Relatoria foi levada a incorrer
em sutis equívocos, mas nada que venha a comprometer o que fora decidido, restando
somente pontuar alguns esclarecimentos.

Nas razões do agravo em execução (fls. 15-18), a Defesa expôs
que o procedimento de sindicância, que apurou suposta falta grave do embargante,
foi  anulado  duas  vezes  e  que,  até  a  presente  data,  “não  foi  instaurada  nova
sindicância”. Disse, ainda, que a 2ª anulação ocorreu em 30.3.2015 e foi juntada no
evento 1664973, quando postulou, no agravo, a progressão de regime, por ter o Juízo
das Execuções se utilizado de uma sindicância anulada para negar ao agravante a sua
mudança para o regime semiaberto.

Acontece  que  a  Defesa,  em tais  alegações,  não  individualizou,
data venia, os momentos de cada nulidade apontada, em datas e eventos, e, ao falar da
sindicância anulada no dia 30.3.2015, deixou claro que esta foi a última, pois afirmou
“que o procedimento administrativo encontra-se anulado e até a presente data não fora
instaurado novo procedimento para apuração da suposta falta, esta, em hipótese alguma,
pode ser considerada para o indeferimento do pedido” (progressão de regime).

A isso,  acrescenta-se  que  a  documentação  de  fls.  2-14,  que
instruiu o agravo em execução, somente tratou do 1° (primeiro) procedimento de
sindicância anulado, tanto que apenas consta da primeira decisão anulatória, que foi
datada e assinada em 24.9.2014 (fl. 7v).

Assim, não foram juntadas a xerocópia do 2° procedimento e da
correlata  decisão  anulatória,  que,  de  acordo  com  a  Defesa,  foi  prolatada  no  dia
30.3.2015, mas sem mencionar que se tratava do evento 1622018, que foi anterior ao
evento 1664973 (25.6.2015), cujo contexto se refere a uma espécie de 3ª (terceira)
sindicância ou do reaproveitamento da 2ª após o seu saneamento, o que demonstra que a
Defesa omitiu dados importantes para análise da situação carcerária do embargante.

Para bem patentear tal  assertiva,  insta salientar que a Defesa,
após dizer que a sindicância foi anulada por duas vezes e que, até o presente, não foi
instaurada nenhuma outra, afirmou que “foi juntada, no evento 1664993, CÓPIA
da sindicância outrora anulada, não podendo, desta feita, ser homologada, visto
que, repita-se, já foi anulada em 30/03/2015” (destaques do original – fl. 17), não
esclarecendo mais nada acerca da situação executória do embargante.

Diante  desse  limitado  quadro  exposto  pela  Defesa,  em  que
sequer existiam as xerocópias do 2° procedimento de sindicância e da respectiva
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decisão anulatória (segunda), para observância comparativa de datas e eventos, bem
como as dos demais atos processuais, porventura, praticados no Juízo de 1° grau,
esta Relatoria, ainda assim, com base no documento de fl. 19 e nas contrarrazões
recursais  (fls.  21-24),  vislumbrou  que  o  agravante,  ora  embargante,  havia  sido
submetido a um novo procedimento administrativo, que reconheceu a prática de falta
grave.  No  acórdão,  não  houve  menção  de  qual  evento  isso  se  deu,  porque  a
documentação não auxiliou nesse sentido, mas estava refletida pelo evento 1664973.

Tal  entendimento  partiu  da  análise  conjunta  das  razões  do
agravo em execução (fls. 15-18) e dos documentos de fls. 2-14 em confronto com o
citado documento à fl. 19 e com as contrarrazões recursais.

Naquele documento à fl. 19 (juntado após a petição do agravo),
consta de Cota do Ministério Público local rubricada em 4.7.2015, “data posterior” à
2ª anulação da sindicância (30.3.2015). Nela o Representante do Parquet trouxe uma
informação contrária ao alegado pela Defesa, pois contém pedido de “homologação
da sindicância encravada no evento 1664993, a qual concluiu pelo cometimento da
prática de falta grave pelo apenado Mário Kleber Bernado do Nascimento, posto não
haver qualquer ilegalidade”. Desse modo, ficou constatada a instauração de uma 3ª
(terceira) sindicância ou o reaproveitamento da 2ª após o saneamento dos vícios pela
Juíza singular, situação que, por si só, fez decair o argumento defensivo.

Dita assertiva foi  corroborada com as contrarrazões recursais,
quando o órgão ministerial assim assinalou (fl. 22):

Dessarte,  depreende-se  dos  autos  que  apesar  de  ter  sido
declarada nula a Sindicância,  evento 1622018,  uma nova
Sindicância  fora  realizada,  a  qual  concluiu  pela
materialidade da falta grave cometida pelo agravante,  evento
1664973. (realcei)

Nota-se, claramente, que o  Parquet local fez uso dos mesmos
números dos “eventos” (1622018 e 1664993) utilizados no agravo, apesar de este
não mencionar, expressamente, o evento 1622018.

Aliás, no referido evento 1664993, como afirmado pela Defesa,
foi juntada a cópia da 2ª (segunda) sindicância anulada (evento 1622018), ou seja,
aquele  último  evento,  o  de  n°  1664993,  tratou  justamente,  assim  acredito,  do
saneamento  dos  vícios  apontados  pela  magistrada,  ensejando  a  3ª  (terceira)
sindicância. Por causa desta, o  Parquet asseverou, nas contrarrazões (fl. 22), que,
nula a Sindicância, evento 1622018 (2ª), uma nova (3ª) fora realizada e concluiu pela
materialidade da falta grave cometida pelo agravante, evento 1664993.
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Vê-se, então, que a Defesa, data venia, faltou com a verdade, ao
dizer  que,  anulada  a  2ª  sindicância,  nenhuma outra  foi  instaurada,  quando  resta
evidente  a  existência  de  uma  3ª  (terceira)  sindicância  ou,  talvez,  o  saneamento
daquela que serviu como 2ª sindicância, após os seus vícios serem expurgados.

Esta Relatoria percebeu que havia algo estranho nos presentes
autos, ante a ausência de informações mais precisas, sendo que, depois de se inteirar
do agravo em cotejo com o parco acervo que lhe instruiu,  com as contrarrazões
ministeriais (fls. 21-24) e o aludido documento à fl. 19, foi possível verificar que a
suposta  falta  grave,  ainda,  estava  sendo  apurada  ou  já  havia  decisão  judicial  a
reconhecendo em desfavor do embargante, quando concluiu pelo não preenchimento
do requisito objetivo.

Ademais, frisa-se, agora, que o agravo em execução se encontra,
de  todo  jeito,  fadado  ao  insucesso,  uma  vez  que,  além  de  o  agravante,  ora
embargante, Mário Kleber Bernado do Nascimento não perfazer o requisito objetivo,
não haveria como analisar o requisito subjetivo, ante a total ausência de documentos
atestando se ele detinha ou não bom comportamento carcerário.

Tal  situação  fulmina  a  pretensão  daquele  recurso  de  agravo,
visto  que  a  concessão  do  benefício  da  progressão  do  regime  prisional  exige  o
preenchimento conjunto dos dois requisitos (subjetivo e objetivo), não bastando que
apenas um esteja satisfeito. No acórdão açoitado (fls. 75-78fv), como o apenado não
preencheu o requisito objetivo, tornou-se superada a análise do requisito subjetivo.

O  fato  de  a  decisão  haver  sido  contrária  aos  interesses  do
embargante,  não  é  fundamento  suficientemente  capaz  de  autorizar  o  presente
recurso. Da análise do Acórdão embargado constata-se que esta Câmara Criminal
analisou detidamente os argumentos lançados no agravo em execução,

Vê-se, pois, que o acórdão embargado não pecou em nenhum
aspecto, nada havendo de ser sanado, porquanto toda a matéria trazida à baila, foi
devidamente discutida, sendo os presentes embargos de declaração meio inidôneo
para  reexame de  questões  já  decididas,  destinando-se  tão  somente,  por  expressa
previsão legal, a sanar omissões e a esclarecer contradições ou obscuridades.

Diria, ainda, que o embargante quer, sob esse pretexto, atribuir
efeito  infringente  ou  modificativo  a  estes  embargos,  o  que  é,  prima  facie,
inadmissível,  ressalvadas  as  hipóteses  de  erro  material,  de  contradição  entre  os
fundamentos do acórdão e a sua conclusão e de obscuridade influente no resultado
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do julgamento. In casu, porém, nenhuma dessas hipóteses está a ocorrer.

Neste sentido:

PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO.  INEXISTÊNCIA.  EFEITOS  INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO  DOS  EMBARGOS.  1.
Hipótese em que não se verifica a existência de qualquer
vício  processual  no  acórdão  a  demandar  correção.  2.  A
modificação  do  julgado,  pela  via  dos  embargos
declaratórios,  é  medida  excepcional  e  não  dispensa  a
presença  de  seus  requisitos  específicos.  3.  O  juiz  não  é
obrigado  a  examinar  e  rebater,  um  a  um,  os  argumentos
apresentados  pelas  partes  em  suas  alegações,  desde  que  a
decisão  seja  suficientemente  fundamentada.  4.  Embargos  de
declaração  rejeitados.  (TRF  1ª  R.  -  EDcl-ACr  0000308-
90.2014.4.01.4103/RO  –  Rel.  Des.  Fed.  Ney  Bello  -  DJF1
09/01/2015, pág. 676). Grifos nossos.

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.
OBSCURIDADE.  CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.  REEXAME  DE  MATÉRIA
DEBATIDA  E  DECIDIDA.  INADMISSIBILIDADE.
REJEIÇÃO. I. Os embargos declaratórios não se prestam ao
reexame  dos  fundamentos  já  discutidos  na  decisão
embargada,  cujo  resultado  não  atendeu  aos  anseios  da
parte. O seu campo se limita ao propósito de completar a
decisão  omissa  ou,  ainda,  de  aclará-la,  dissipando
obscuridades  ou  contradições.  II.  Não  se  cogitando  de
omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada no acórdão,
restando evidente o propósito do embargante de apenas de ver
reexaminados  os  fundamentos  do apelo,  impõe-se  a  rejeição
dos  embargos.  III.  Embargos  rejeitados.  (TJPB  -  EDcl
0052196-78.2011.815.2002 -  Rel.  Des.  Joás  de Brito  Pereira
Filho - DJPB 27/06/2014, pág. 17).

Nessa diretriz,  incabíveis são estes embargos declaratórios,  de
vez que o r. acórdão embargado não pecou em nenhum aspecto, pois as matérias
submetidas à cognição da E. Câmara Criminal foram, percucientemente, analisadas e
dissecadas, não havendo omissão, contradição ou obscuridade, sendo certo que dita
decisão se apresenta, frise-se, clara, didática e precisa em todos os seus termos.

Como forma de exaurir de vez a matéria referente à progressão
de regime prisional, aponto, de ofício, omissão no acórdão embargado, visto que, por
não ter preenchido o requisito objetivo, este Relator entendeu que estava superada a
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análise do requisito subjetivo, visto que o benefício se perfaz com o preenchimento
conjunto de ambos, deixando, assim, de apreciar tal pressuposto de ordem subjetiva.

Assim, mantenho o entendimento de que, somente em caráter
excepcional,  quando manifesto o erro de julgamento, dar-se-á efeito modificativo
aos  embargos  declaratórios,  os  quais  só  têm  aceitação  para  emprestar  efeito
modificativo  à  decisão  em  raríssima  excepcionalidade,  não  se  prestando  para
rediscutir a controvérsia debatida no aresto embargado.

Ante  todo  o  exposto,  em harmonia  com  o  Parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o meu voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Desembargador  Márcio
Murilo da Cunha Ramos, Presidente da Câmara Criminal, dele participando, além de
mim, Relator, o Dr. José Guedes Cavalcanti Neto, Juiz de Direito Convocado para
substituir o Desembargador Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à Sessão 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, aos 9
(nove) dias do mês de junho do ano de 2016.

João Pessoa, 13 de junho de 2016.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                         Relator
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