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Deve ser o decreto condenatório mantido quando
uma das vítimas reconhece ambos os réus como
autores do crime e no veículo automotor, por um
deles  locado,  foram  encontrados  os  bens
subtraídos,  não  apresentando  os  réus  versão
plausível para refutar a acusação contra eles feita.

Haver-se-á de operar a reforma da dosimetria da
pena quando a pena-base veio a ser exasperada
por  circunstâncias  judiciais  avaliadas  sem
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qualquer  justificativa  plausível  para  sua
negativização  e,  também,  quando  não
reconhecida  pelo  Juízo  a  quo a  atenuante  de
menoridade.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, por unanimidade, em  REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO ,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS APELOS PARA REDUZIR A PENA DE
TYRONE DANTAS NÓBREGA PARA 07(SETE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 16
(DEZESSEIS)  DIAS  DE  RECLUSÃO  E  30  (TRINTA)  DIAS-MULTA,  NO
REGIME SEMIABERTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelações  Criminais manejadas  por  Maykon

Medeiros  Dantas (fl.  237/238)  e  Tyrone  Dantas  Nóbrega (fl.  242)  face  a

sentença de fls. 224/235, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Regional

de  Mangabeira  da  comarca  da  Capital, que,  julgando  procedente a

denúncia, condenou, cada um, a uma pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses

de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, pelo roubo contra a vítima Anne Chirley

de Lima, e outros  06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta)

dias-multa, referente ao roubo contra a vítima Maria José Vicente de Barros,

resultando uma pena definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez)

dias de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa,  face a continuidade

delitiva reconhecida.

Em suas razões recursais  (fls.  243/251),  o  réu  Tyrone Dantas

alegou inexistir provas contundentes a caracterizar a autoria e a materialidade

delitiva,  deixando  de  se  dar  relevância  o  fato  dele,  no  dia  do  crime,  estar

completamente embriagado e fora do seu estado de consciência e lucidez.

Outrossim, uma das vítimas não o reconheceu, pondo em dúvida o depoimento

da outra,  motivo  pelo  qual  há  de ser  a  sentença reformada para  que seja

absolvido nos moldes do artigo 386, VI do CPP.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Ressaltou que não teria cometido o crime nem concorrido para a

sua prática, porém, em contrapartida, sustentou que apenas conduzia o veículo

no qual as vítimas foram abordadas.

Questionou, por fim, a dosagem da pena, alegando que, sendo

tecnicamente primário, teria sido ela exacerbada, devendo ser reformada ao

mínimo legal.

Por  sua  vez,  o  apelante  Maykon  Medeiros  Dantas, em suas

razões (fls. 275/286), afirmou que, ao tempo do crime, tinha 18 (dezoito) anos

de idade, devendo ser aplicada em seu favor a atenuante delineada no artigo

65,  I  do  Código  Penal,  sendo,  ademais,  a  dosagem da  pena  exacerbada.

Pugnou pela reforma da dosimetria.

Contra-arrazoando (fls. 289/291), o Representante do Ministério

Público  a quo pleiteou pelo desprovimendo do recurso interposto por Tyrone

Dantas  e  provimento  do  recurso  do  réu  Maykon  Medeiros  apenas  para

aplicação da atenuante do artigo 65, I do Código Penal.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer, de fls. 299/304v,

opinando  pela  rejeição  da  preliminar  de  nulidade  levantada  pelo  apelante

Maykon  Medeiros  Dantas  e  provimento  parcial  de  ambos  os  recursos

unicamente para que seja minorada as penas-base de ambos os réus para 04

(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, devendo, ainda, ser aplicada em

favor do acusado Maykon a atenuante da menoridade.

É o relatório.

VOTO

O Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em

desfavor de Tyrone Dantas Nóbrega e Maykon Medeiros Dantas, dando-os

Gabinete do Des. João Benedito da Silva



Apelação Criminal n. 0073165-77.2012.815.2003

como incursos nas sanções penais do artigo 157, §2º, incisos I e II c/c artigo

71, todos do Código Penal, por, no dia 27 de março de 2012, fazendo uso de

arma branca, terem subtraído, mediante grave ameaça, bens das vítimas Anne

Chirley de Lima e Maria José Vicente de Barros (aparelho celular e a bolsa).

Consta da peça acusatória inicial que acionada a polícia, veio ela

a  localizar  o  veículo  automotor,  utilizado  para  os  assaltos,  estacionado  na

frente de um bar, sendo encontrado o condutor, Tyrone, bebendo sozinho, e,

efetuada revista, foi encontrada a res furtiva.

Processado, regularmente, o feito, veio o Juízo  primevo a julgar

procedente a pretensão punitiva estatal, condenando cada um, a uma pena de

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, pelo

roubo contra a vítima Anne Chirley de Lima, e outros  06 (seis) anos e 08 (oito)

meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa,  referente ao roubo contra a

vítima Maria  José Vicente de Barros,  resultando uma pena definitiva de  07

(sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 53 (cinquenta e

três) dias-multa, face a continuidade delitiva reconhecida.

Irresignados, ambos os réus recorreram.  Tyrone Dantas alegou

inexistir provas contundentes a caracterizar a autoria e a materialidade delitiva,

deixando  de  se  dar  relevância  o  fato  dele,  no  dia  do  crime,  estar

completamente embriagado e fora do seu estado de consciência e lucidez.

Outrossim,  uma  das  vítimas  não  o  reconheceu,  o  que  poria  em  dúvida  o

depoimento da outra, motivo pelo qual há de ser a sentença reformada para

que seja absolvido nos moldes do artigo 386, VI do CPP.

Ressaltou que não teria cometido o crime nem concorrido para a

sua prática, porém, em contrapartida, sustentou que apenas conduzia o veículo

no qual as vítimas foram abordadas.

Questionou, por fim, a dosagem da pena, alegando que, sendo
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tecnicamente primário, teria sido ela exacerbada, devendo ser reformada ao

mínimo legal.

Por  sua  vez,  o  apelante  Maykon  Medeiros  Dantas, em suas

razões (fls. 275/286), afirmou que, ao tempo do crime, teria 18 (dezoito) anos

de idade, devendo ser aplicada em seu favor a atenuante delineada no artigo

65,  I  do  Código  Penal,  sendo,  ademais,  a  dosagem da  pena  exacerbada.

Pugna  pela  reforma da  dosimetria.  Não  questionou  autoria  e  materialidade

delitiva.

Pois bem. A materialidade do crime de roubo qualificado se fez

demonstrada  pelo  auto  de  apreensão  e  apresentação  de  fl.  24  e  auto  de

entrega de fls. 26 e 27.

A autoria, por sua vez, se mostrou comprovada através de todo o

conjunto probatório firmado nos autos. Vejamos:

O Sargento da Polícia Militar Edmilson de Sá Correia, quando do

auto de prisão em flagrante, afirmou:

Que se encontrava de serviço no dia de hoje e que
desde o meio da tarde escutou o CIOP informar, por
várias vezes, que dois elementos em um veículo Ford
Ka, de cor vermelha, estavam realizando assaltos nos
bairros  dos  Bancários,  Mangabeira  e  Valentina,
fazendo uso de uma faca peixeira; que diante destes
informes passou a diligenciar no intuito de prender os
dois  elementos;  que há cerca de uma hora recebeu
uma informação  de  um  amigo  de  uma  das  vítimas
informando que o carro se encontrava estacionado em
frente  a  um bar,  por  trás  da praça  Cristo  Reis,  em
Mangabeira; que se dirigiram até o local informado e lá
vislumbraram  o  carro  fechado,  vindo  a  encontrar  o
proprietário ali perto, bebendo sozinho; que foi feita a
abordagem e com o acusado nada encontraram; que
no veículo, porém, foram encontrados documentos e
aparelhos  celulares  das  vítimas;  que  o  acusado  de
nome  Tyrone  disse  que  locou  para  a  pessoa  de
Maykon  Medeiros  durante  toda  a  tarde,  vindo  a
informar  onde  este  morava;  que  se  dirigiu  até  a
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residência de Maykon onde o encontrou; que para o
condutor o Maykon negou a participação nos assaltos;
que os  dois  acusados não sabem explicar  como os
celulares  e  documentos  da  vítimas  foram  parar  no
porta-luvas do veículo. (fl. 06)

Em Juízo, confirmou:

Que participou das diligências que cominaram com a
prisão  dos  réus;  que  estava  de  serviço  na  Rotam
quando  foi  informado  de  um  assalto  cometido  por
elementos  se  utilizando  de  um  veículo  Ford  Ka
vermelho no período da tarde do dia do fato; que no
mesmo  dia  à  noite  tomou  conhecimento  de  outro
assalto  utilizando  o  mesmo veículo  Ford  Ka;  que  à
noite  a  polícia  ao  realizar  diligências  trás  da  praça
Cristo  Rei,  localizaram  o  veículo  estacionado  e
fechado  e  o  condutor  estava  no  bar  bebendo,  em
frente ao veículo; que o primeiro denunciado Tayrone
se identificou como proprietário do veículo e colaborou
com  a  polícia  para  que  fosse  feito  uma  vistoria  no
carro  condutor;  que  durante  a  busca  encontrou
celulares  e  documentos  das  vítimas  de  assalto  no
porta  documentos;  que  no  momento  em  que  foi
perguntado sobre os objetos encontrados, o primeiro
denunciado informou que havia locado o carro e havia
emprestado ao segundo denunciado; que a polícia se
dirigiu a residência de Maykon e se dirigiram todos à
delegacia; que posteriormente as vítimas se dirigiram
a delegacia e reconheceram os denunciados como as
pessoas  que  praticaram  os  crimes  descritos  na
denúncia; que se recorda de duas vítimas dentre as
pessoas  que  compareceram  a  delegacia  e
reconheceram  os  acusados;  que  no  momento  dos
assaltos, os denunciados utilizaram arma branca, tipo
peixeira;  que  não  conhecia  os  denunciados
anteriormente; que foi fácil  localizar as vítimas tendo
em  vista  que  foram  apreendidos  os  documentos
pessoais e celulares das mesmas; que não sabe dizer
se  os  réus  confessaram  a  pra´tica  dos  crimes  na
delegacia; que no momento em que a polícia chegou
na residência do segundo denunciado este ficou muito
nervoso  e  começou  a  chorar;  que  as  vítimas  eram
mulheres;  que as  vítimas relataram que os assaltos
foram efetuados por dois indivíduos em um carro Ford
Ka  vermelho,  enquanto  um dirigia  o  outro  descia  e
praticava os assaltos; que, inclusive, foi pega a placa
do veículo; que uma das vítimas conseguiu anotar a
placa do veículo e informar à polícia; que o acusado
compareceu e colaborou com as investigações, tendo
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demonstrado  surpresa  com  o  que  foi  achado  no
interior do veículo; que com o denunciado Maykon não
foi  encontrado nenhum bem supostamente subtraído
da vítima ou a arma do crime  (fls. 144/145)

O policial  militar  Janduiy  de  Araújo  Pinheiro  Júnior, quando

ouvido em Juízo, disse:

Que  participou  das  diligências  que  culminou  com  a
prisão  dos  réus;  que  tomou  conhecimento  quando
estava de  serviço  na  Rotam e foi  informado de um
assalto cometido por elementos se utilizando de um
veículo Ford Ka vermelho, isso no período da tarde no
dia do fato; que durante o mesmo dia à noite tomou
conhecimento  de  outro  assalto  utilizando  o  mesmo
veículo Ford Ka; que a polícia tomou conhecimento na
parte da noite, através de uma testemunha anônima
do  local  onde  estava  o  veículo  Ford  Ka  vermelho,
tendo sido informado inclusive a placa; que chegando
ao local indicado a polícia localizou o veículo em tela,
bem como o condutor do mesmo que se tratava do
primeiro denunciado;  que,  em seguida,  foi  feita uma
revista no veículo tendo sido encontrados documentos
das  vítimas,  uma  bolsa  feminina,  entre  outros;  que
após a busca no veículo Tayrone informou que havia
locado o carro e o havia emprestado a um amigo no
caso o segundo denunciado; que a polícia se dirigiu
até a residência de Maykon e, em seguida todos foram
à  delegacia;  que  posteriormente  as  vítimas  se
dirigiram  à  Delegacia,  tendo  uma  das  vítimas
reconhecido  um  dos  acusados  como  autor  de  um
assalto,  enquanto  outra  vítima  reconheceu  o  outro
acusado  como  autor  do  assalto;  que  as  vítimas
informaram na Delegacia que os assaltos contra elas
foram praticados por dois indivíduos;  que as vítimas
informaram que foram ameaçadas pelos denunciados
durante a prática delitiva com o uso de arma branca,
tipo punhal ou faca; que o segundo denunciado ficou
muito  nervoso  com  a  chegada  da  polícia  em  sua
residência; que teve conhecimento através do DIOP e
de  pessoas  da  rua  de  que  foram  praticados  vários
assaltos  com  o  veículo  descrito  na  denúncia,  nos
bairros de Mangabeira e Bancários; que os moradores
do bairro Mangabeira já estavam à procura do veículo
no  intuito  de  ajudar  a  polícia;  que  as  vítimas  eram
mulheres; que quando localizou o veículo o condutor
se apresentou como responsável por este e que ao ser
indagado  sobre  o  veículo  informou  ser  o  mesmo
locado no entanto, estava emprestado a um colega, só
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tendo  recebido  o  mesmo  à  noite;  que  o  acusado
contribuiu abrindo o carro e quando foram encontrados
os objetos das vítima, o mesmo demonstrou surpresa,
continuando  a  afirmar  que  o  carro  tinha  sido
emprestado  a  um  amigo  e  levou  a  polícia  até  a
residência do segundo denunciado; que não foi pego
nenhum  objeto  com  o  segundo  denunciado,  como
também  não  foi  apreendida  nenhuma  arma  com  o
mesmo  […]  que  quem  locou  o  veículo  Ford  Ka,
citado na denúncia, foi o primeiro denunciado. (fls.
146/147) (grifei).

Quanto  à  locação,  Emerson  Martins  Monteiro, gerente  da

locadora “Loca Fácil”, ratificou que Tyrone teria sido o responsável pela locação

do veículo utilizado nos assaltos:

Que é gerente da locadora LOCAFÁCIL, localizada na
Avenida  Creuza  Campos  de  Vasconcelos,  109,
Mangabeira  IV,  nesta,  e  que  na  data  de  hoje
compareceram  à  locadora  referida  os  autuados
procurando  um  veículo  para  locação,  chegando,
inclusive,  de táxi;  que foi  feita  a locação do veículo
Ford  Ka  de  cor  vermelha  e  placa  NQH-7359  pelo
período de uma diária, no valor de R$85,00; que para
sua surpresa, no início da noite, o condutor ligou para
o declarante informando que o referido carro estava na
9ª  Delegacia,  pois  os  locatários  estavam realizando
assaltos se utilizando do veículo. (fl. 10)

Que é gerente  da Loca Fácil,  locadora de veículos;
que  tomou  conhecimento  através  da  polícia  que
telefonou para o depoente,  que o veículo locado na
locadora  onde  trabalho,  sendo  este  um  Ford  Ka
vermelho,  tinha  sido  utilizado  na  prática  de  assalto;
que quem locou o veículo descrito na denúncia do dia
do fato foi  o  primeiro denunciado,  Tyrone;  que foi  a
primeira vez que o primeiro denunciado havia locado
carro  no  seu  local  de  trabalho   […]  que  no  dia  da
locação  do  veículo,  no  momento  da  assinatura  do
contrato,  ambos  os  denunciados  estavam presentes
[…] que o veículo foi  locado pelos  denunciados por
volta das 11:30 horas. (fl. 148)

Cópia do contrato de locação às fls. 14/15, firmado no nome de

Tyrone Dantas Nóbrega.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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A  vítima  Anne  Chirley  de  Lima  Toledo,  quando  de  suas

declarações perante a autoridade policial, havia reconhecido Maykon como um

dos assaltante: 

Que estava andando na rua por trás do Bem Mais, por
volta das 18h, próximo a esta delegacia, quando viu
um veículo Ford Ka andando lentamente;  que notou
quando o passageiro, um sujeito moreno e baixo, abriu
a  porta  ainda  com  o  carro  em  movimento,  vindo  a
descer com uma faca peixeira nas mãos e apontando-
a para a vítima exigiu que ela entregasse o celular e a
bolsa; que informou que na bolsa não tinha dinheiro
mas mesmo assim o assaltante voltou a exigi-la; que
entregou o aparelho celular e a bolsa; que o assaltante
entrou  no  carro  e  foram  embora;  que  veio  a  esta
Delegacia prestar a ocorrência; que, juntamente com
seu  companheiro  e  mais  dois  casais,  tomaram  a
iniciativa de procurar o veículo, e depois de uma hora
encontraram  o  citado  Ford  Ka,  no  bairro  de
Mangabeira VI; que foram para casa mas resolveram
retornar ao local e novamente encontraram o veículo
parado em Mangabeira VI; que ficaram observando e
viram quando um sujeito adentrou no carro e o saiu
conduzindo até a rua da Escola Luiz Gonzaga, onde
estacionou;  que  neste  local  estava  passando  uma
viatura da Polícia Militar,  ocasião em que solicitaram
ajuda e informaram a situação;  que nesta Delegacia
reconheceu  de  pronto  o  acusado  Maykon  como
sendo  o  assaltante  que  a  abordou  com  a  faca
peixeira. (fl. 08) (grifei)

No entanto, em sede judicial, se disse incapaz de reconhecer os

autores do roubo uma vez que teria ficado bastante nervosa:

Que  a  declarante  caminhava  nas  imediações  do
Supermercado Bem Mais quando parou do seu lado
um  veículo  Ford  Ka  e  dele  desceu  uma  pessoa
armada com uma faca peixeira, com a qual anunciou o
assalto  e  subtraiu  a  bolsa  da  declarante,  contendo
documentos pessoais e um celular; o fato se deu por
volta das 18:00 próximo a uma delegacia de polícia;
que enquanto um acusado desceu com uma faca outro
ficou na direção do veículo; que quem desceu com a
face foi o passageiro; que a palavra pronunciada pelo
assaltante  foi  “passe  logo”  referindo-se  a  bolsa  da
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vítima;  que  na  época  havia  comprado  o  telefone
celular por R$400,00; que após o assalto a declarante
foi a delegacia e registrou a ocorrência; que mais tarde
(duas  horas  depois),  a  declarante  reconheceu  o
veículo  Ford  Ka  estacionado  nas  mediações  de  um
bar; que o Ford Ka era vermelho; que a polícia efetuou
a prisão das pessoas que estavam com tal  veículo;
que  a  declarante  não  fez  o  reconhecimento  das
pessoas presas; que na polícia pelo menos três outras
pessoas  se  apresentaram  como  vítimas  de  ações
semelhantes  supostamente  praticadas  pelos
acusados;  que ficou bastante nervosa e é incapaz
de reconhecer a fisionomia do agressor; que não
se  recorda  de  ter  visto  os  dois  acusados  aqui
presentes anteriormente (fl. 156)

Já a vítima Maria José Vicente de Barros não só reconheceu os

réus na fase inquisitorial, como, também, o fez em Juízo:

Que se encontrava na rua Professora Maria  Lianza,
Jardim  Cidade  Universitária,  por  volta  das  19h30,
quando  um veículo  Ford  Ka de cor  vermelha parou
bem  na  sua  frente,  tendo  o  passageiro  do  veículo
descido com um punhal em mãos e se dirigido até a
vítima  exigindo  que  ela  entrasse  no  carro;  que  a
declarante  disse  que  não  e  informou  que  poderiam
levar seus objetos; que jobou o aparelho celular e a
sua  bolsa  de  colo  no  chão,  momento  em  que  o
assaltante  os  apanhou  e  foi  embora;  que  após  o
término do assalto adentrou na casa de seus amigos
que  ali  próximo  moravam;  que  nesta  Delegacia
reconheceu  de  pronto  os  acusados,  sendo  um
deles o que a assaltou e o outro que se encontrava
dirigindo o veículo. (fl. 09) (grifei)

Que  confirma  seu  depoimento  prestado  na  esfera
policial  às  fl.  09;  que  reconhece  o  Tayrone  como a
pessoa que a abordou com um punha no dia do fato e
tomou sua bolsa e seu telefone celular;  que o outro
denunciado aguardou no veículo Ford Ka o término do
assalto e em seguida fugiu do calo juntamente com o
denunciado  Tyrone,  levando  os  pertences  da
declarante;  que  nesse  dia  os  acusados  assaltaram
várias  pessoas,  segundo  comentários  havidos  na
delegacia; que dos pertences da declarante ainda no
dia  do  fato  recuperaram  com  os  denunciados  uma
bolsa de maquiagem pertencente a declarante e no dia
seguinte  sua  bolsa  contendo  alguns  papéis  e  uma
agenda foi  localizada em um terreno baldio;  que os
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pertences  de  outras  vítimas  foram  encontrados  em
poder  dos  acusados,  dentre  os  quais  (03  ou  04)
aparelhos de telefonia celular;  que o telefone celular
da declarante não foi recuperado; que não conhecia os
acusados  […]  que  não  chegou  a  ser  ofendida
fisicamente pelo acusado Tyrone […]  que havia um
poste que iluminava bem o local de modo que deu
para  ver  a  fisionomia  dos  acusados;  que  viu  a
fisionomia do motorista do carro porque ele estava
impaciente e colocou o rosto do lado de fora do
veículo  olhando  para  o  lado  em  que  estava  a
declarante e  chamo o  primeiro acusado “vamos,
vamos, vamos...” (fl. 152) (grifei)

Em sede inquisitorial, Tyrone Dantas Nóbrega (fl. 16) e Maykon

Medeiros Dantas (fl. 18) negaram a autoria do crime em lume.

Sob  o  crivo  do  contraditório,  o  réu  Tyrone  Dantas  Nóbrega

apresentou a seguinte versão sobre os fatos:

Que não são verdadeiras as acusações que lhe são
feitas;  que o veículo locado esteve toda a tarde em
poder  do  denunciado  Maycon;  que  o  interrogado
passou a tarde daquele  dia  na casa da testemunha
Sérgio; que o interrogado tinha dito a Sérgio que tinha
interesse em locar um carro para ir a Natal/RN ver seu
filho que reside na mencionada cidade e Maycon ouviu
a  conversa;  que  dias  depois,  Maycon  procurou  o
interrogado e o convenceu a locar um carro em nome
do  interrogado,  que  tem  contracheque,  prometendo
pagar  a  locação,  o  que  de  fato  aconteceu;  que  a
locação custou R$85,00 por um dia; que após local o
veículo,  Maycon  o  abasteceu  com  R$15,00  em
combustível e deixou o interrogado no bar “Rainha do
Rejeito”, defronte à Secretaria de Segurança Pública,
saindo  com  o  carro  e  retornando  após  45  minutos,
aproximadamente; que tal  fato se deu entre 12:00 e
12:30h;  que  depois  Maycon  deixou  o  declarante  na
casa de Sérgio e disse que ia retirar gasolina do carro
do pai dele colocar no carro, ficando com o veículo o
resto da tarde e início da noite (entre 6:30 e 19:00)
reaparecendo  posteriormente;  quando  estacionou  o
veículo  duas  ruas ruas  distantes  da  sua  residência;
que o interrogado perguntou pelo carro e Maycon lhe
entregou  a  chave  do  veículo  mas  o  interrogado
somente  o  encontrou  duas  ruas  depois;  naquela
ocasião Maycon disse que havia escondido o carro da
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sua esposa; que o interrogado pegou o carro e foi para
o  bar,  onde  foi  abordado  e  preso  pela  polícia;  que
indicou o endereço de Maycon aos policiais pois estes
perguntaram  com  quem  o  carro  esteve  no  final  da
tarde e início da noite; que no porta luva do carro foi
encontrado um batom, uma bolsa pequena, um estojo
de maquiagem de mulher um documento pessoal de
uma  das  vítimas;  que  acredita  que  tais  objetos
pertenciam a alguma das supostas vítimas;  que não
sabe  dizer  se  Maycon  transportou  alguma  outra
pessoa naquele dia  no referido carro;  que nenhuma
arma foi localizada no carro […] (fls. 162/164)

Apresentando  história  diametralmente  oposta,  o  réu  Maykon

Medeiros Dantas disse em Juízo:

Que não são verdadeiras as acusações que lhe são
feitas;  que  estava  na  hora  em  que  o  denunciado
Tyrone  locou  o  veículo;  a  locação  foi  paga  por  ele
(Tyrone) e não pelo interrogado; que não sabe dizer o
motivo da locação do carro por parte de Tyrone; que
por volta das 13 horas,  o acusado Tyrone se dirigiu
para a casa de Sérgio, que é vizinho do interrogado e,
logo em seguida, a esposa do interrogado o chamou
para a casa, tendo este atendido ao chamado e não
mais  saído  de  casa  até  a  chegada  de  Tyrone
acompanhado da polícia, por volta das 19 horas; que
estranhou a acusação do Tyrone contra sua pessoa;
que evidentemente se tivesse subtraído alguma coisa
de alguém teria retirado do veículo antes de devolvê-
lo; que o fato se deu no mesmo dia da locação; que
chegou  a  pedir  o  carro  emprestado  para  levar  sua
companheira  à  casa  da  sua  mãe  (mãe  da
companheira)  mas esta não aceitou e o interrogado
devolveu a chave do veículo a Tyrone imediatamente,
retornando a sua casa;  que nem chegou a tocar no
veículo;  que  não  sabe  dizer  se  o  veículo  passou  a
tarde inteira estacionado em frente a casa de Sérgio;
que não tem a quem atribuir os crimes investigados;
que,  em nenhum instante,  abasteceu o veículo  com
seu  próprio  dinheiro;  que  se  recorda  que  Tyrone
abasteceu o carro com o equivalente a cinco reais em
combustível,  logo  após  a  saída  da  locadora.  (fls.
165/167).

As testemunhas arroladas pela defesa – Paulo Roberto Pinheiro

Cavalcante  (fl.  157),  Nestor Aranaud Barbosa (fl.  158),  José Salviano da
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Silva (fl. 159), Maria Bernadete Barbosa Ribeiro (fl. 160) e Sérgio Henrique

Coutinho Figueiredo (fl. 161) – não trouxeram aos autos nada que pudesse

auxiliar no deslinde da causa, apenas constatando uma, suposta, boa conduta

social dos acusados. 

Pois bem. Diante de todo o conjunto probatório supramencionado,

verifica-se que, apesar da negativa de ambos os réus, as provas constantes

nos autos – em especial  o  reconhecimento  pela  vítima Maria  José Vicente

associado ao aluguel do veículo e a apreensão em seu interior da res furtiva –

se mostraram coesas e firmes a indicá-los como autores dos atos delitivos em

lume.

Desse  modo,  a  vergastada  decisão  desmerece  as  críticas

desfechadas uma vez que não somente a autoria  e  materialidade restaram

configuradas como, também, a grave ameaça produzida, ainda que a arma

branca utilizada (faca peixeira) não tenha sido apreendida.

Outrossim,  o,  suposto,  estado  de  embriaguez  nem  justifica  a

prática do ato, nem inibe a condenação do agente pelo crime uma vez que foi

voluntária, conforme leciona o artigo 28, II do CP. 

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  FURTO  SIMPLES  -
EMBRIAGUEZ  VOLUNTÁRIA  -  ABSOLVIÇÃO  -
IMPOSSIBILIDADE.  A  embriaguez  voluntária  ou
culposa,  completa ou incompleta,  não tem o condão
de excluir a imputabilidade penal do agente, nem de
reduzir sua pena. (TJ-MG - APR: 10527110000173001
MG  ,  Relator:  Fortuna  Grion,  Data  de  Julgamento:
21/05/2013,  Câmaras  Criminais  /  3ª  CÂMARA
CRIMINAL, Data de Publicação: 03/06/2013)

Logo, a condenação de ambos os réus é medida que se impõe,

devendo  a  sentença  ser  mantida  pelos  seus  próprios  fundamentos,  nesse
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tópico.

No que concerne à dosimetria, transcrevo o trecho combatido:

ACUSADO TYRONE DANTAS NÓBREGA

ROUBO  CONTRA  A  VÍTIMA  ANNE  CHIRLEY  DE
LIMA
CULPABILIDADE: o acusado agiu com elevado grau
de reprovabilidade de conduta pois tinha consciência
do caráter ilícito de seu ato e poderia agir de forma
diversa  para  conseguir  recursos  financeiros  sem
precisar  se apoderar  de bem alheio  mediante grave
ameaça, mesmo porque é apto para o trabalho.
ANTECEDENTES DO RÉU: embora o réu responda a
outro  processo  crime,  não  houve  condenação,  não
podendo  servir  para  aferição  de  seus  antecedentes
criminais;
MOTIVOS DO CRIME: não há informa sobre o motivo
do crime;
PERSONALIDADE  DO  AGENTE:  pela  análise
superficial  da  personalidade do réu demonstrada ao
tempo do crime, percebe-se que foi ousado;
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: as circunstâncias em
que o crime aconteceu,  demonstram que o acusado
planejou o crime com o seu parceiro, inclusive locando
veículo para a empreitada criminosa;
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: foram relevantes, pois
embora os bens da vítima tenham sido recuperados,
ela sofreu o trauma de ser alvo o crime;
COMPORTAMENTO  DA  VÍTIMA:  a  vítima  não
contribuiu para que o crime se realizasse.
Considerando as circunstâncias acima delineadas, fixo
a pena-base em cinco anos de reclusão e trinta dias-
multa, a qual aumento em um terço em face da causa
de  aumento  de  concurso  de  agentes,  tornando-a
definitiva  em seis  anos  e  oito  meses de  reclusão e
quarenta  dias-multa,  na  falta  de  circunstâncias
atenuantes e agravantes ou de causas de diminuição
de pena.
ROUBO CONTRA A VÍTIMA Maria José Vicente de
Barros
CULPABILIDADE:  o  acusado  também  agiu  com
elevado grau de reprovabilidade de conduta pois tinha
consciência do caráter ilícito de seu ato e poderia agir
de forma diversa para conseguir recursos financeiros
sem  precisar  se  apoderar  de  bem  alheio  mediante
grave ameaça, mesmo porque é apto para o trabalho.
ANTECEDENTES DO RÉU: embora o réu responda a
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outro  processo  crime,  não  houve  condenação,  não
podendo  servir  para  aferição  de  seus  antecedentes
criminais;
MOTIVOS DO CRIME: não há informa sobre o motivo
do crime;
PERSONALIDADE  DO  AGENTE:  pela  análise
superficial  da  personalidade do réu demonstrada ao
tempo do crime, percebe-se que foi ousado;
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: as circunstâncias em
que o crime aconteceu,  demonstram que o acusado
planejou o crime com o seu parceiro, inclusive locando
veículo para a empreitada criminosa;
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: foram relevantes, pois
embora os bens da vítima tenham sido recuperados,
ela sofreu o trauma de ser alvo o crime;
COMPORTAMENTO  DA  VÍTIMA:  a  vítima  não
contribuiu para que o crime se realizasse.
Considerando as circunstâncias acima delineadas, fixo
a pena-base em cinco anos de reclusão e trinta dias-
multa, a qual aumento em um terço em face da causa
de  aumento  de  concurso  de  agentes,  tornando-a
definitiva  em seis  anos  e  oito  meses de  reclusão e
quarenta  dias-multa,  na  falta  de  circunstâncias
atenuantes e agravantes ou de causas de diminuição
de pena.
Havendo  continuidade delitiva, aplico a pena do roubo
praticado contra a segunda vítima, ou seja, seis anos e
oito  meses  de  reclusão  e  quarenta  dias-multa,
aumentada em um sexto, totalizando sete anos, nove
meses e dez dias de reclusão e cinquenta e três dias-
multa, que deve constar na guia de recolhimento. (fls.
234/235)

ACUSADO MAYKON MEDEIROS DANTAS

ROUBO  CONTRA  A  VÍTIMA  ANNE  CHIRLEY  DE
LIMA
CULPABILIDADE: o acusado agiu com elevado grau
de reprovabilidade de conduta pois tinha consciência
do caráter ilícito de seu ato e poderia agir de forma
diversa  para  conseguir  recursos  financeiros  sem
precisar  se apoderar  de bem alheio  mediante grave
ameaça, mesmo porque é apto para o trabalho.
ANTECEDENTES DO RÉU: embora o réu responda a
outro  processo  crime,  não  houve  condenação,  não
podendo  servir  para  aferição  de  seus  antecedentes
criminais;
MOTIVOS DO CRIME: não há informa sobre o motivo
do crime;
PERSONALIDADE  DO  AGENTE:  pela  análise
superficial  da  personalidade do réu demonstrada ao
tempo do crime, percebe-se que foi ousado;
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CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: as circunstâncias em
que o crime aconteceu,  demonstram que o acusado
planejou o crime com o seu parceiro, inclusive locando
veículo para a empreitada criminosa;
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: foram relevantes, pois
embora os bens da vítima tenham sido recuperados,
ela sofreu o trauma de ser alvo o crime;
COMPORTAMENTO  DA  VÍTIMA:  a  vítima  não
contribuiu para que o crime se realizasse.
Considerando as circunstâncias acima delineadas, fixo
a pena-base em cinco anos de reclusão e trinta dias-
multa, a qual aumento em um terço em face da causa
de  aumento  de  concurso  de  agentes,  tornando-a
definitiva  em seis  anos  e  oito  meses de  reclusão e
quarenta  dias-multa,  na  falta  de  circunstâncias
atenuantes e agravantes ou de causas de diminuição
de pena.
ROUBO CONTRA A VÍTIMA Maria José Vicente de
Barros
CULPABILIDADE:  o  acusado  também  agiu  com
elevado grau de reprovabilidade de conduta pois tinha
consciência do caráter ilícito de seu ato e poderia agir
de forma diversa para conseguir recursos financeiros
sem  precisar  se  apoderar  de  bem  alheio  mediante
grave ameaça, mesmo porque é apto para o trabalho.
ANTECEDENTES DO RÉU: embora o réu responda a
outro  processo  crime,  não  houve  condenação,  não
podendo  servir  para  aferição  de  seus  antecedentes
criminais;
MOTIVOS DO CRIME: não há informa sobre o motivo
do crime;
PERSONALIDADE  DO  AGENTE:  pela  análise
superficial  da  personalidade do réu demonstrada ao
tempo do crime, percebe-se que foi ousado;
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: as circunstâncias em
que o crime aconteceu,  demonstram que o acusado
planejou o crime com o seu parceiro, inclusive locando
veículo para a empreitada criminosa;
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: foram relevantes, pois
embora os bens da vítima tenham sido recuperados,
ela sofreu o trauma de ser alvo o crime;
COMPORTAMENTO  DA  VÍTIMA:  a  vítima  não
contribuiu para que o crime se realizasse.
Considerando as circunstâncias acima delineadas, fixo
a pena-base em cinco anos de reclusão e trinta dias-
multa, a qual aumento em um terço em face da causa
de  aumento  de  concurso  de  agentes,  tornando-a
definitiva  em seis  anos  e  oito  meses de  reclusão e
quarenta  dias-multa,  na  falta  de  circunstâncias
atenuantes e agravantes ou de causas de diminuição
de pena.
Havendo  continuidade delitiva, aplico a pena do roubo
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praticado contra a segunda vítima, ou seja, seis anos e
oito  meses  de  reclusão  e  quarenta  dias-multa,
aumentada em um sexto, totalizando sete anos, nove
meses e dez dias de reclusão e cinquenta e três dias-
multa, que deve constar na guia de recolhimento. (fls.
234/235)

Da  análise  da  primeira  fase  da  dosimetria,  vê-se  que  o

magistrado, ao dosar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,

não  se  ateve  à  necessidade  de  fundamentá-las  com  fulcro  na  gravidade

concreta dos fatos. Explica-se:

Inicialmente, deve ser ressaltado que o “dolo”, em conformidade

com a teoria finalista da ação (Hans Welzel), é elemento subjetivo implícito do

tipo,  consistente  na vontade consciente  dirigida  à  finalidade de realizar  (ou

aceitar  que  se  realize)  a  conduta  prevista  no  tipo  penal  incriminador,  não

podendo,  assim,  ser  inserida  na  análise  da  culpabilidade  que  tem  por

elementos: a imputabilidade, a potencial consciência sobre a ilicitude do fato e

a exigibilidade da conduta diversa.

Ademais,  não  há  que  se  confundir  a  culpabilidade  que  recai

sobre a conduta típica e ilícita do agente com a culpabilidade a que se refere o

caput do artigo 59 do Código Penal.  Sobre a matéria leciona o doutrinador

Rogério Greco:

[...] Logo no primeiro momento, quando irá determinar
a  pena-base,  o  art.  59  do  Código  Penal  impõe  ao
julgador, por mais uma vez, a análise da culpabilidade.
Temos de realizar, dessa forma, uma dupla análise da
culpabilidade: na primeira, dirigida à configuração da
infração penal, quando se afirmará que o agente que
praticou o fato típico e ilícito era imputável, que tinha
conhecimento sobre a ilicitude do fato que cometia e,
por  fim,  que  lhe  era  exigível  um  comportamento
diverso; na segunda, a culpabilidade será aferida com
o escopo de influenciar  na fixação da pena-base.  A
censurabilidade  do  ato  terá  como função  fazer  com
que  a  pena  percorra  os  limites  estabelecidos  no
preceito  secundário  do  tipo  penal  incriminador.
(GRECO, Rogério.  Código Penal  Comentado.  3ª ed.
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Niterói, RJ: Impetus, 2009, fls. 139/140)

E a jurisprudência pátria expõe:

A  culpabilidade  que  o  artigo  59  do  Código  Penal
reclama exame, e eventualmente exaspera a pena, é
aquela  excessiva,  isto  é,  a  que  foge  ao  ordinário,
constituindo  plus  na  conduta  criminosa,  e  não  a
ordinária, que fundamenta a pena, pois esta, como dito
acima,  é  elemento  constitutivo  do  crime  (conceito
tripartido  de  delito).  No  caso  sub  judice,  a
culpabilidade dos réus não fugiu à normalidade, não
podendo  essa  moduladora  atuar  de  forma negativa.
(…). (TJRS - ACR: 70050764513 RS , Relator: José
Conrado  Kurtz  de  Souza,  Data  de  Julgamento:
18/12/2012,  Sétima  Câmara  Criminal,  Data  de
Publicação: Diário da Justiça do dia 22/01/2013)

AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES.  ARTIGO 121,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. ARTIGO
59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE. ANÁLISE
DE  PRIMEIRA  INSTÂNCIA.  CONSIDERAÇÕES
SOBRE  A  IMPUTABILIDADE  E  CONSCIÊNCIA DA
ILICITUDE.  MAJORAÇÃO  DA  PENA-BASE.
FUNDAMENTOS  INIDÔNEOS.  "Pretendeu  o
legislador  que  o  'grau  de  culpabilidade',  e  não  a
culpabilidade,  fosse  o  fator  a  orientar  a  dosimetria
penal. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas
aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade
receberão,  por  justiça,  uma  apenação  mais  severa"
(CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral
(arts.  1º  a  120).  10.  ed.  rev.  e  atual.  São  Paulo:
Saraiva, 2006, v. 1. p. 436). (…) (TJSC - ACR: 382535
SC 2011.038253-5,  Relator:  Jorge  Schaefer  Martins,
Data  de  Julgamento:  18/11/2011,  Quarta  Câmara
Criminal, Data de Publicação: Apelação Criminal (Réu
Preso) n. , de Tangará)

Neste diapasão, a simples consciência de infringir a norma penal

não constitui elemento idôneo para valorar negativamente a culpabilidade, em

nada influindo na fixação da pena-base.

No que concerne à motivação da  personalidade,  utilizar-se do

termo “ousado” para negativar a referida circunstância não há de ser admitido,
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assim como não se pode deduzir que a vítima sofreu trauma em razão do crime

contra  ela  perpetrado,  uma  vez  que  inexiste  nos  autos  qualquer  elemento

concreto a justificar referido dado, sendo, desse modo, também necessária a

correção das consequências.

Outrossim, o  comportamento da vítima, segundo interpretação

jurisprudencial recente:

Conforme precedentes desta Corte, "o comportamento
da  vítima  é  uma  circunstância  neutra  ou  favorável
quando da fixação da primeira fase da dosimetria da
condenação"  (HC  245.665/AL,  Rel.  Ministro  Moura
Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 17/12/2013; REsp
897.734/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 03/02/2015; HC 217.819/BA, Rel. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado
em 21/11/2013). 

A par  de  todo o exposto,  das 08 (oito)  circunstâncias  judiciais

apenas 01 (uma) há de se valorar negativamente, qual seja: as circunstâncias.

Passo, então à nova dosimetria, quanto a ambos os réus:

TYRONE DANTAS

Crime de roubo qualificado em desfavor de Anne Chirley de

Lima:

1ª  fase:  considerando  a  fundamentação  supramencionada  das

circunstâncias e a pena abstrata mínima de 04 (quatro) anos, majoro-a em 07

(sete) meses e 10 (dez) dias-multa,  fixando uma pena-base de  04 (quatro)

anos e 07 (sete) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

2ª fase: Inexiste atenuantes ou agravantes a serem analisadas.
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3ª fase: considerando o emprego de arma e concurso de agentes,

majoro a pena em 1/3 (um terço), resultando uma pena de 06 (seis) anos, 01

(um) mês e 10 (dez) dias  e 50 (cinquenta) dias-multa a qual torno definitiva,

ante a inexistência de outras causas de aumento e diminuição.

Crime  de  roubo  qualificado  em  desfavor  de  Maria  José

Vicente:

1ª  fase:  considerando  a  fundamentação  supramencionada  das

circunstâncias e a pena abstrata mínima de 04 (quatro) anos, majoro-a em 07

(sete) meses e 10 (dez) dias-multa,  fixando uma pena-base de  04 (quatro)

anos e 07 (sete) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

2ª fase: Inexiste atenuantes ou agravantes a serem analisadas.

3ª fase: considerando o emprego de arma e concurso de agentes,

majoro a pena em 1/3 (um terço), resultando uma pena de 06 (seis) anos, 01

(um)  mês  e  10  (dez)  dias  e  26  (vinte  e  seis)  dias-multa  a  qual  torno

definitiva, ante a inexistência de outras causas de aumento e diminuição.

Em  decorrência  do  reconhecimento  da  continuidade  delitiva,

utilizo-me da mesma fração indicada pelo magistrado primevo - qual seja: 1/6

(um sexto) – sobre a pena de 06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 10

(dez) dias (penas iguais para ambos os crimes), resultando uma pena definitiva

de  07 (sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias e 30 (trinta) dias-

multa.

MAYKON MEDEIROS DANTAS

Crime de roubo qualificado em desfavor de Anne Chirley de

Lima:
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1ª  fase:  considerando  a  fundamentação  supramencionada  das

circunstâncias e a pena abstrata mínima de 04 (quatro) anos, majoro-a em 07

(sete) meses e 10 (dez) dias-multa,  fixando uma pena-base de  04 (quatro)

anos e 07 (sete) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

2ª fase: considerando a atenuante de menoridade (artigo 65, I do

CP), haja vista ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime

(vide certidão de antecedentes  criminais  de  fl.  182),  reduzo a  pena em 07

(sete) meses de reclusão, resultando em 04 (quatro) anos de reclusão e 10

(dez) dias-multa. Inexiste outras atenuantes ou agravantes.

3ª fase: considerando o emprego de arma e concurso de agentes,

majoro a pena em 1/3 (um terço), resultando uma pena de 05 (cinco) anos e

04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa a qual torno definitiva,

ante a inexistência de outras causas de aumento e diminuição.

Crime  de  roubo  qualificado  em  desfavor  de  Maria  José

Vicente:

1ª  fase:  considerando  a  fundamentação  supramencionada  das

circunstâncias e a pena abstrata mínima de 04 (quatro) anos, majoro-a em 07

(sete) meses e 10 (dez) dias-multa,  fixando uma pena-base de  04 (quatro)

anos e 07 (sete) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

2ª fase: considerando a atenuante de menoridade (artigo 65, I do

CP), haja vista ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime

(vide certidão de antecedentes  criminais  de  fl.  182),  reduzo a  pena em 07

(sete) meses de reclusão, resultando em 04 (quatro) anos de reclusão e 10

(dez) dias-multa. Inexiste outras atenuantes ou agravantes.

3ª fase: considerando o emprego de arma e concurso de agentes,

majoro a pena em 1/3 (um terço), resultando uma pena de 05 (cinco) anos e
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04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa a qual torno definitiva,

ante a inexistência de outras causas de aumento e diminuição.

Em  decorrência  do  reconhecimento  da  continuidade  delitiva,

utilizo-me da mesma fração indicada pelo magistrado primevo - qual seja: 1/6

(um sexto) – sobre a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão

(penas iguais para ambos os crimes),  resultando uma pena definitiva de  06

(seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze)

dias-multa.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena, para ambos o

semiaberto,  com  fulcro  no  artigo  33,  §2º,  alínea  “b”  do  Código  Penal,

considerando que as circunstâncias judiciais foram, em sua maioria, favoráveis

(artigo 33, §3º do CP).

Forte em tais razões, dou provimento parcial aos apelos apenas

no que se refere à dosimetria da pena para condená-los a uma pena de  07

(sete) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de reclusão a ser cumprida

no regime, inicialmente, semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa em desfavor de

Tyrone Dantas Nóbrega e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias

de  reclusão  a  ser  cumprida  no  regime,  inicialmente,  semiaberto,  e  15

(quinze) dias-multa em desfavor do réu Maykon Medeiros Dantas.

Intime-se  os  réus  para  comparecer  a  Vara  de  Execuções,  no

prazo  de  05  (cinco  )  dias  úteis,  para  fins  de  realização  de  audiência

admonitória, comunicando-se ao relator o dia desta, para expedição de guia de

execução provisória.

É como voto.

 Presidiu a sessão  o Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva em
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face da eventual ausência do Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos,

Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do relator,  o

Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins

Beltrão Filho. Presente à sessão o Exmo. Sr. Dr.  Francisco Sagres Macedo

Vieira, Procurador  de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de

maio do ano de 2016.

               Dr. José Guedes Cavalcanti Neto
                         Juiz de Direito convocado

                         RELATOR
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