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APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO.  MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS.  INCONFORMISMO
DEFENSIVO.  SÚPLICA  POR  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  PROVA  TESTEMUNHAL
SATISFATÓRIA.  DEPOIMENTO  DOS
POLICIAIS.  VALOR  PROBANTE.  COERÊNCIA
COM AS DEMAIS PROVAS. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO.  REDUÇÃO  DA  PENA-
BASE.QUANTUM MANTIDO.  ART.  42  DA LEI
11.343/2006.  CAUSA  DE  DIMINUIÇÃO
PREVISTA  NO  §  4º,  DA  LEI   11.343/2006.
INAPLICABILIDADE.ENVOLVIMENTO  EM
OUTRAS  PRÁTICAS
DELITUOSAS.ABRANDAMENTO  DO  REGIME
PRISIONAL  PARA  O  SEMIABERTO.
NECESSIDADE.  DESPROVIMENTO  DO  DO
APELO.

Em  consonância  com  a  orientação  pacificada
pelos  Tribunais  Superiores,  os  depoimentos  de
policiais  inquiridos  em  juízo  servem  como  forte
elemento  de  convicção  do  julgador,  porque
relatam  os  fatos  ocorridos  com  firmeza  e
coerência, e se contra eles não há nenhum indício
de  má-fé,  têm  valor  probante  para  embasar  a
condenação. 

Restando  comprovadas  a  materialidade  e  a
autoria do delito de tráfico de drogas, mostra-se



Apelação Criminal  nº 0002097-77.2014.815.0231

descabida a pretensão de absolvição do réu, pois
a  evidência  dos  autos  converge  para
entendimento contrário.

A  dosimetria  da  pena  não  merece  reparo,
porquanto em conformidade com os fins da pena
e proporcional ao delito em comento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  NEGAR PROVIMENTO  AO  APELO,  NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  apelação  criminal (fl.209)  manejada  por  Scheila

Valéria  Oliveira  dos Santos  em razão da sentença (fls.193/204),  proferida

pelo  Juízo  de  Direito  da  3ª  Vara  da  comarca  de  Mamanguape, que  a

condenou como incursa nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena

de 06  (seis)  anos  de  reclusão, em  regime  inicialmente  fechado,  e  500

(quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo.

Em suas razões recursais (fls. 252/258), a apelante pleiteia, em

síntese, a absolvição por ausência de provas; e, subsidiariamente, a redução da

pena-base e a concessão da causa de diminuição do art. 33, § 4° do art. 33 da

Lei 11.343/2006.

Contrarrazões apresentadas  pela  Promotoria  de  Justiça (fls.

260/267),  pugnando  pelo  desprovimento  ao  recurso,  mantendo-se

integralmente a sentença condenatória.
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A douta Procuradoria de Justiça, por seu Procurador de Justiça

Álvaro  Gadelha  Campos,  exarou  parecer  (fls.  269/271),  opinando  pelo

desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Extrai-se dos autos que o Ministério  Público Estadual  ofereceu

denúncia (fls. 02/04) em face de Gilmar da Costa Martins e Scheila Valéria

Oliveira dos Santos, como incursos nas sanções dos art. 33, caput, e do art.

35, ambos da Lei 11.343/2006.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 23 de junho de

2014, por volta das 19h, a denunciada Scheila Valéria Oliveira dos Santos foi

presa  em  flagrante  no  Posto  de  Combustível  Ouro  Verde,  na  cidade  de

Mamanguape,  ao  adquirir  um tablete  de  “maconha”  de  aproximadamente  1

(um) quilo, que seria destinado à mercância.

Consta na exordial acusatória, que o denunciado Gilmar da Costa

Martins foi preso em flagrante após entregar a droga supracitada à primeira

denunciada, ocasião em que transportava em seu veículo Corsa Sedan Classic

de  Placa  NQI  3554/PB,  três  tabletes  da  mesma  substância  entorpecente

(“maconha”) e com as mesmas características de acondicionamento. 

A  proemial  acusatória  informa  que  a  Polícia  Civil  local  fora

comunicada pela GINTEL que estaria chegando um carregamento de drogas

na cidade de Mamanguape no posto de combustível supracitado, tendo sido

organizada uma campana cujas diligências lograram a prisão da denunciada na

posse  de  um  tablete  de  maconha.  Na  sequência,  os  agentes  policiais
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conseguiram interceptar o veículo do 2° denunciado que fez a entrega da droga

apreendida  (três  tabletes),  conforme  positivado  no  auto  de  apresentação  e

apreensão de fl. 08-IP.

Por  fim,  relata  a  denúncia  que  ao  serem inquiridos  na  esfera

policial, os acoimados confessaram a imputação, ocasião em que o denunciado

afirmou ter pego cerca de quatro quilos de maconha em Várzea Nova, Santa

Rita/PB, recebendo a ordem para entregar 1 (um) quilo à indigitada, enquanto

que o restante pretendia vender em Rio Tinto/PB. 

Regularmente  processado  o  feito,  os  réus  Gilmar  da  Costa

Martins  e  Scheila  Valéria  Oliveira  dos  Santos,  foram  condenados,

respectivamente,  a  uma  pena  de  07  (sete)  anos  e  06  (seis)  meses  de

reclusão e  06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado e 500

(quinhentos) dias-multa, por infringirem o art. 33, caput, da Lei Nº 11.343/2006

e absolvidos das sanções penais do art. 35, da Lei Nº 11.343/2006. 

Inconformada com a sentença condenatória, a acusada  Scheila

Valéria Oliveira dos Santos, interpôs recurso de apelação,  pleiteando,  em

síntese, a absolvição por ausência de provas; e, subsidiariamente, a redução

da pena-base e a concessão da causa de diminuição do art. 33, § 4° da Lei

11.343/2006.

A  materialidade  delitiva  encontra-se  devidamente  comprovada

pelo Auto de apresentação e apreensão (fl. 12), Laudo de constatação (fl.14) e

Laudo toxicológico definitivo (fl. 131).

Da mesma forma, a autoria resta demonstrada nos autos. 

Na  esfera  extrajudicial  (fl.  08),  a  acusada  confessou  a  prática
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delituosa informando que, juntamente com o menor de nome Jonatas, dirigiu-se

às  proximidades  do  posto  de  combustível  onde  recebeu  um  tablete  de

maconha  com  a  finalidade  de  transportá-la,  tendo  como  recompensa  a

importância de R$ 100,00 (cem reais) e, ainda, um pedacinho da droga para

consumo.

Informou,  ainda,  já  ter  sido  presa  anteriormente  por  tráfico,

dizendo ser usuária tanto de maconha como de “crack”.

Em juízo (fl. 126/127), disse:

[…] Que estava de posse do tablete de maconha,
que foi a pessoa de GILMAR quem repassou a
droga,  que ele não lhe entregou diretamente, que
ele  entregou  ao  menor  que  estava  com  a
interrogada, de nome JONATAS, que não sabia que
o  outro  denunciado  viria  trazendo  drogas,  que
estavam bebendo no bar que tem na pista (…) que
estavam bebendo e JONATAS recebeu uma ligação,
que  lhe  chamou  para  vir  no  posto  que  iria  se
encontrar  com  um  amigo  dele,  que  chegaram  no
posto  e  GILMAR  já  estava,  que  ele  pediu  para
entrarem no carro dele, que seguiu descendo direto
e a interrogada perguntou para onde estavam indo,
que mais  na frente  ele  parou o carro  e passou o
saco para JONATAS, que quando desceram do carro
JONATAS levantou  seu  blusão  e  colocou  a  droga
embaixo, que perguntou o que era e ele disse que
quando  chegassem no  posto  iria  dizer  o  que era,
que  andou no carro  de GILMAR por  cerca  de 03
(três) minutos, que nunca tinha feito este trajeto, que
nunca  tinha  recebido  a  visita  de  GILMAR  outras
vezes, que JONATAS não falou quanto iria ganhar
nem  para  quem  iria  repassar  as  drogas,  que
GILMAR mencionou o fato de ter outra entrega para
fazer em Rio Tinto, que só percebeu que era droga
quando  saíram  do  carro,  que  GILMAR  pegou  a
droga e jogou no banco de trás, que tanto JONATAS
quanto  a interrogada estavam no banco de trás do
carro,  que  quando  desceram  do  carro  JONATAS
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disse  que  iria  dizer  o  que  era  e  que  quando
chegasse aqui iria lhe dar um pedaço de maconha e
R$ 100,00 (cem reais) por conta do favor que estava
fazendo, que não sabia qual era o favor, que já foi
presa por tráfico, que é usuária de maconha e de
crack […].

Em que pese o esforço da Defesa,   data vênia,  não há como

acolher  o  pleito  absolutório,  pois,  ao  contrário  do  alegado,  as  provas

amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a

condenação que lhe foi imposta, já que não trouxe aos autos nenhum elemento

capaz de desconstituir a prova produzida contra ela. Vejamos os depoimentos:

A testemunha  Cesar Batista Dias,  policial  militar,  em Juízo (fl.

128):

[…]  que  participou  da  prisão  da  denunciada.  Que
confirma,  na íntegra,  o seu depoimento prestado na
delegacia, que a informação da GINTEL dava conta da
chegada de um carregamento de droga, que já existia
uma interceptação em andamento, que não sabe dizer
qual foi o contato interceptado, que não soube dizer a
origem  da  interceptação,  que  quem  tem  essa
informação é o Delegado, que ESDRAS estava com o
depoente quando da abordagem, que a GINTEL passa
a  informação  das  interceptações  solicitadas  pelo
Delegado,  que  o  momento  da  prisão  não  foi
constatado pelo depoente que GILMAR era contumaz
na  entrega  de  drogas,  que  no  momento  da  prisão
SCHEILA não apresentou sinais  de estar  drogada e
não  afirmou ser  usuária,  que  ela  não confessou ter
conhecimento que era droga, que foi muito rápido, que
prendeu SCHEILA com a droga e, sem seguida saiu
em disparada à procura de GILMAR, que era um dia
de jogo do Brasil e havia pouca gente na rua, que por
isso foi fácil localizar o veículo, que já sabia que havia
um Corsa Sedan com placas clonadas, vez que tinha
uma denúncia anterior  sobre  este fato,  que a  droga
estava no assoalho do banco do carona, que não se
recorda a forma como estava acondicionada a droga,
que GILMAR não mencionou quanto já tinha recebido
ou se iria receber algo pela entrega (…) que o carro
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clonado  foi  apreendida  com  drogas,  que  era  um
tablete  com  SHEILA e  três  com  GILMAR,  que  não
investigou  a  participação  de GILMAR e SHEILA em
outros fatos, que começou a investigação para apurar
o  crime  de  tráfico  por  MOISÉS,  o  qual  foi  morto
posteriormente. [...] 

 
No mesmo sentido, é o relato do Agente de Investigação Esdras

Almeida  de Oliveira na esfera policial (fl. 07):

[…] Que hoje, por volta das 17 horas, CESAR recebeu
uma ligação da Gerência  de Inteligência  – GINTEL,
que estaria chegando um carregamento de drogas na
cidade  de  Mamanguape;  Que  informa  que  CESAR
entrou  em  contato  com  o  depoente  e  mais  outros
componentes da equipe; Que foi organizada a equipe
e  foi  em  direção  ao  posto  de  gasolina  de
Mamanguape;  Que  chegando  ao  local  CESAR
recebeu outra ligação da equipe da Gintel informando
que  a  entrega  da  droga  já  teria  sido  feita;  Que  ao
observar nas redondezas,  viu um casal formado por
uma maior e um menor em atitude suspeita;  Que a
equipe abordou o casal e com a mulher encontrou um
tablete  de  uma  substância  semelhante  à  maconha,
que  a  maior  já  identificada  como  sendo  SCHEILA
VALÉRIA OLIVEIRA DOS SANTOS; Que, foi dada voz
de prisão fazendo de imediato a apreensão  da droga;
Que continuou a diligência e conseguiu interceptar o
veículo  que  havia  feito  a  entrega,  um  corsa  prata
sedan de placa NQI 3554; Que ao fazer a revista no
veículo  e  condutor,  foram  encontrados  mais  três
tabletes  de  substância  também  semelhante  à
maconha [...]

               Não se vislumbra nos autos o menor indício de que os policiais

estejam faltando com a verdade, imputando falso fato criminoso à apelante. 

É válido salientar que, na conformidade da uníssona orientação

doutrinária e jurisprudencial, não há restrições ao depoimento de policiais que
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funcionaram no auto de prisão em flagrante da acusada, notadamente quando

prestados sob compromisso e em juízo, sob o crivo do contraditório.  

Outrossim, vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre

convencimento motivado, segundo o qual  o julgador forma a sua convicção

pela livre apreciação da prova. Indícios veementes equivalem a qualquer outro

meio de prova e são aptos para embasar uma condenação criminal, desde que 

justificada e fundamentada. 

                      
João Gaspar Rodrigues,  em excelente obra,  afirma, a respeito,

que: 

Para a formação de um juízo de certeza razoável
sobre  o  comércio  de  entorpecentes,  não  é
necessário prova efetiva do tráfico. O conjunto de
indícios e elementos que cercam o agente infrator
podem fornecer o material de convencimento da
traficância. Inexige-se, portanto, prova flagrancial
do  comércio  ilícito,  bastando,  como  já  dito,
elementos  indiciários,  como  'confissão
extrajudicial, a quantidade e qualidade do material
apreendido,  a  conduta  e  os  antecedentes  do
agente,  bem como  as  circunstâncias  da  prisão'
(art. 37, LT), ser substância oriunda de área e rota
de  comércio  ilícito  etc.  Erigir-se,  como regra,  a
necessidade  de  prova  direta  da  finalidade
comercial  da substância entorpecente em poder
do acusado, para fazer incidir o art.  12, por um
lado  é  inviabilizar  o  combate  ao  tráfico  e  ao
mesmo  tempo  dar  ensejo  à  disseminação  do
comércio  ilícito.  Além  de  sob  o  ponto  de  vista
jurídico  constituir-se  numa  teratologia."  (in,
RODRIGUES, João Gaspar. Tóxicos: Abordagem
crítica da Lei nº 6.368/76. Campinas: Bookseller,
2001).

                     Nesse mesmo sentido, a orientação jurisprudencial vigente:
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[…]  TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES  E
POSSE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO
PERMITIDO  COM  NUMERAÇÃO  SUPRIMIDA.
ABSOLVIÇÃO.  DESCONSTITUIÇÃO  DO  ÉDITO
REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
APROFUNDADO  DE  MATÉRIA  FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA
DO  WRIT.  CONDENAÇÃO  FUNDAMENTADA  NO
DEPOIMENTO  DE  POLICIAIS.  MEIO  DE  PROVA
IDÔNEO.  FRAGILIDADE  DO  CONJUNTO
PROBATÓRIO  NÃO  DEMONSTRADA.  1.  [...].  2.
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento
de policiais responsáveis pela prisão em flagrante
do  acusado  constitui  meio  de  prova  idôneo  a
embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado  em  Juízo,  no  âmbito  do  devido
processo  legal.  Precedentes.[...]  (HC  276.253/RJ,
Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,
julgado  em  18/02/2014,  DJe  26/02/2014).  (Grifo
nosso).

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO
REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES  E
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.  CONDENAÇÃO
BASEADA APENAS EM PROVAS OBTIDAS NA FASE
INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
OFENSA AO ART.  155 DO CPP.  DEPOIMENTO DE
POLICIAIS.  MEIO  DE  PROVA  IDÔNEO.
PRECEDENTES.  ACÓRDÃO  DEVIDAMENTE
MOTIVADO.  REVISÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.1. De acordo com a
jurisprudência  predominante  deste  Superior
Tribunal  de Justiça,  são  válidos  os  depoimentos
dos  policiais  em  juízo,  mormente  quando
submetidos  ao  necessário  contraditório  e
corroborados  pelas  demais  provas  colhidas  e
pelas  circunstâncias  em  que  ocorreu  o  delito.2.
[...].3. [...].4. Agravo regimental improvido.(AgRg no Ag
1336609/ES,  Rel.  Ministra  MARIA  THEREZA  DE
ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
06/08/2013, DJe 14/08/2013) (Grifo nosso).

                      Remeto ainda os seguintes julgados: 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
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ENTORPECENTES.  PORTE  ILEGAL DE  ARMA
DE  FOGO  DE  USO  PERMITIDO.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA
INQUESTIONÁVEIS.  CONDENAÇÃO  BASEADA
NOS  DEPOIMENTOS  DOS  POLICIAIS.
POSSIBILIDADE.  PROVA  REVESTIDA  DE
NOTÓRIA  CREDIBILIDADE.  ALEGAÇÃO  DE
NULIDADE  EM  VIRTUDE  DE  FLAGRANTE
FORJADO. INEXISTÊNCIA. NARRAÇÃO FÁTICA
QUE  SE  COADUNA  COM  O  INSTITUTO  DO
FLAGRANTE  ESPERADO.  PENA.
REINCIDÊNCIA.  UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE
NA  PRIMEIRA  E  SEGUNDA  FASE.
IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO. 
É  válida  a  condenação  baseada  nos
depoimentos  prestados  pelas  autoridades
policiais,  notadamente  quando  os  mesmos
são  corroborados  pelas  demais  provas
acostadas aos autos.  Os flagrantes preparado,
provocado ou forjado não se confundem com o
instituto  do flagrante  esperado,  já  que naqueles
um terceiro provoca o agente à prática do crime
ou forja o cometimento do mesmo, enquanto que
neste  a  autoridade  policial  apenas  exerce
vigilância  sobre  o  delinquente  a  fim  de
surpreendê-lo  no  momento  da  prática  do  ato
ilícito. A ilicitude prevista na Súmula 145, do STF,
no  tocante  ao  flagrante  preparado,  não  se
estende ao flagrante esperado, de modo que este
último  instituto  é  considerado  lícito  pelo
ordenamento jurídico pátrio. Constatando-se que
o  juízo  monocrático  se  utilizou  da  reincidência
para valorar negativamente a pena do réu tanto
na primeira, como na segunda fase da dosimetria,
torna-se  de  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00313227220118152002,  Câmara
Especializada  Criminal,  Relator  DES.  MÁRCIO
MURILO DA CUNHA RAMOS , j. em 27-10-2015).
(Grifo nosso).

 
CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.
REMESSA  DE  ENTORPECENTE  DO  EXTERIOR
POR  VIA  POSTAL.  CONSUMAÇÃO  DO  DELITO
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QUANDO  DA  ENTRADA  DA  DROGA  NO
TERRITÓRIO  BRASILEIRO.  COMPETÊNCIA  DO
JUÍZO  DO  LOCAL  EM  QUE  OCORREU  A
APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. 1.  O artigo
70, caput, do Código de Processo Penal, prevê que a
competência  será,  de  regra,  determinada  pelo  lugar
em  que  se  consumar  a  infração.  2.  A  conduta
prevista  no  art.  33,  caput,  da  Lei  n.  11.343/2006
constitui  delito  formal,  multinuclear,  e,  para  sua
consumação, basta a execução de quaisquer das
condutas  previstas  no  tipo  penal,  quais  sejam:
importar,  exportar,  remeter,  preparar,  produzir,
fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter  em  depósito,  transportar,  trazer  consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo
ou  fornecer  drogas.3.  [...].4.  [...].  5.  Conflito
conhecido  para  declarar  competente  o  JUÍZO
FEDERAL  DA  9A  VARA  CRIMINAL  DA  SEÇÃO
JUDICIÁRIA  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO,  ora
suscitado.  (CC  133.560/RJ,  Rel.  Ministro  ROGERIO
SCHIETTI  CRUZ,  TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em
11/06/2014, DJe 17/06/2014). (Grifo nosso).

PENAL  -  TRÁFICO  ILÍCITO  DE  DROGAS  -
DESCLASSIFICAÇÃO  -  IMPOSSIBILIDADE  -
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
A definição típica do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06
é  de  conteúdo  variado,  prevendo  diversas
condutas  como  forma  de  um  mesmo  crime.   A
apreensão  das  drogas  diante  das
circunstâncias  fáticas,  constitui  elemento
suficiente para a manutenção da condenação
pelo delito de tráfico ilícito de drogas. (TJMG.
Apelação  Criminal  1.0024.12.210813-7/001.
Relator(a):  Des.(a)  Júlio  Cezar  Guttierrez.
Julgamento: 28/08/2013). (Grifo nosso).

Desse modo, restando comprovadas a materialidade e a autoria

do delito de tráfico de drogas, mostra-se descabida a pretensão de absolvição

da ré, pois a evidência dos autos converge para entendimento contrário.

No que tange à dosimetria da pena, tenho que a pena cominada
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não merece reparo.

Na primeira fase, o MM. Juiz a quo bem considerou a natureza e

a quantidade da substância ou do produto, o qual foi apreendido em poder da

acusada, indicando altíssimo grau de reprovabilidade para elevar a pena-base

acima do mínimo legal, em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei n°

11.343/06.

Em seguida, devidamente reconheceu a atenuante da confissão

(art. 65, III, “d”, CP), ainda que parcial, diminuindo a pena em 06 (seis) meses,

ficando  a  reprimenda  no  importe  de  06  (seis)  anos  de  reclusão  e  500

(quinhentos) dias-multa.

Finalmente,  bem  deixou  de  conceder  o  benefício  do  art.  33,

parágrafo 4°, da Lei n° 11.343/06, ante a existência de informações sobre o seu

envolvimento  em  outras  práticas  delituosas.  Assim,  ausentes  causas  de

aumento, mantém-se a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão, e 500

(quinhentos) dias-multa, calculados à razão mínima. 

Inviável a substituição da pena por restritivas de direitos, assim

como a suspensão condicional da pena, tendo em vista o  quantum da pena

aplicado.

Firme nessas razões,  dou  NEGO PROVIMENTO  ao recurso da

ré.

Oficie-se ao juízo de execuções, comunicando-se a confirmação

da sentença condenatória.

Expedir guia de execução provisória.
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É como voto.

        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele

participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da

Silva, relator, e  Aluisio Bezerra Filho (Juiz de Direito com jurisdição limitada

para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.    Luis  Silvio  Ramalho  Junior).  Ausentes,

justificadamente,   Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e  Márcio  Murilo  da  Cunha

Ramos. Presente à Sessão o Exmo. Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de

Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, aos 08 (oito) dias do mês de agosto do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR


