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

 
A C Ó R D Ã O  

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0026415-76.2012.815.0011 – 5ª Vara Criminal da
Comarca de Campina Grande/PB
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Lailson Ferreira
ADVOGADO: Ramon Dantas Cavalcante
APELADO: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
MAJORADO  E  EXTORSÃO  QUALIFICADA.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE
INDUVIDOSAS.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
PEDIDO ALTERNATIVO. EMENDATIO LIBELI.
ABSOLVIÇÃO  DO  CRIME  DE  EXTORSÃO
QUALIFICADA E APLICAÇÃO DA CAUSA DE
AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, §2º, V, DO
CP.  IMPROCEDÊNCIA.  DELITOS
PRATICADOS  COM  DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS.  CONCURSO  MATERIAL  DE
CRIMES.  DESPROVIMENTO DO RECURSO.
CONSTATAÇÃO  DE  ERRO  MATERIAL  NA
DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA RELATIVA
AO CRIME DE EXTORSÃO.  CORREÇÃO, DE
OFÍCIO.

-  Sendo  induvidosas  a  materialidade  e  a  autoria
delitivas nos delitos de roubo e extorsão, em face
das  provas  produzidas,  inclusive  pelo
reconhecimento feito pela vítima, resta incabível o
pleito absolutório.

-  Tendo sido praticados os  delitos  com desígnios
autônomos,  resta  improcedente  o  pleito  para
absolvição da extorsão qualificada e aplicação da
causa de aumento prevista no inciso V do §2º do
art.  157  do  Código  Penal,  estando  acertada  a
condenação do apelante pela prática de ambos os
crimes, em concurso material.
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- Havendo erro material no tocante à pena de multa,
mister  proceder-se,  de  ofício,  à  sua  correção,
estendendo-se  os  efeitos  dessa  decisão  ao  corréu
cuja  condenação  apresentou  idêntico  equívoco  na
dosimetria.

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

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar  provimento  ao recurso
apelatório interposto por Lailson Ferreira,  e,  de ofício, corrigir erro material no
tocante à pena de multa, referente ao crime de extorsão qualificada, estendendo os
efeitos da correção da pena pecuniária ao corréu Valdir de Souza do Nascimento,
nos termos do voto do relator. 

RELATÓRIO

Perante a 5ª Vara da Comarca de Campina Grande/PB, foram
denunciados Eduardo Antônio Medeiros do Nascimento (incurso nas penas do art.
157, §2º, I, II e V; art. 158, §1º; art. 288, parágrafo único; art. 299; art. 311, todos
do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/2003, todos c/c o art. 69 do Código Penal);
Lailson Ferreira (incurso nas penas do art. 157, §2º, I, II e V; art. 158, §1º; art. 288,
parágrafo único; art. 311, do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/2003, todos c/c o
art. 69 do Código Penal);  Valdir Souza do Nascimento (incurso nas penas do art.
157, §2º, I, II e V; art. 158, §1º; art. 288, parágrafo único; art. 299; art. 311, todos
do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/2003, todos c/c o art. 69 do Código Penal);
Francisco Rodrigues da Silva (incurso nas penas do art. 157, §2º, I, II e V; art. 158,
§1º; art. 288, parágrafo único; c/c o art. 69 do Código Penal); e Diógenes (incurso
nas penas do art. 157, §2º, I, II e V; art. 158, §1º; art. 288, parágrafo único; c/c o
art. 69 do Código Penal), conforme narrativa constante da exordial acusatória que
passo a transcrever (fls. 02/07):

“Costa dos autos do presente inquérito policial,
que no dia 22 de outubro de 2012, 18h15min, no Bairro do Catolé, em
Campina  Grande,  os  denunciados  roubaram  o  senhor  José  Willian
Pereira Guerra, que estava em companhia de sua esposa e seus dois
filhos menores de idade, quando estes entravam em sua residência.

Durante  a  ação  delituosa,  os  indivíduos
revistaram os cômodos a procura de um cofre com ouro, uma vez que
José Willian é conhecido empresário do ramo de joias, levado objetos
de valor que encontravam no local.

A vítima percebeu que os assaltantes mantinham
contato  por  celular  com outro  indivíduo,  posteriormente  identificado
como sendo Francisco Rodrigues da Silva, conhecido por 'macarrão',
atualmente preso, e que articulou toda a operação.
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Devido  ao  fato  de  não  terem  encontrado  os
valores que procuravam, os acusados levaram a vítima e sua família
para  um  matagal  nas  proximidades  do  Sítio  Caiçara  em  Campina
Grande-PB, utilizando dois veículos, uma Fiat Strada e um Fiat Pálio.

Os denunciados só liberaram as vítimas, após o
senhor  José  Willian  acordar  que  iria  empenhar  algumas  joias  e
repassar a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) aos assaltantes.
Asim, ficou concordado que no outro dia os assaltantes passariam na
residência da vítima para pegar o valor, sob ameaça de matarem os
integrantes de sua família, caso não cumprisse o combinado. Logo após
o fato delituoso, os acusados abandonaram as vítimas e fugiram pela
BR-230.

Com informações sobre a possível ocorrência do
roubo, a polícia montou uma barreira no Posto da Polícia Rodoviária
Federal. Em dado momento, os policiais perceberam dois veículos se
aproximando em alta velocidade,  momento em que tentaram furar  o
bloqueio. Na tentativa de fuga, o veículo Fiat Pálio, ocupado por três
elementos,  identificados  como  sendo  Eduardo  Antônio  Medeiros  do
Nascimento, Lailson Ferreira e Valdir Souza do Nascimento, foi contido
pelos  policiais,  sendo  encontrados,  no  interior  do  automóvel,  dois
revólveres calibre 38, municiados, uma pistola calibre 380, municiada,
várias jóias, um vídeo game, entre outros objetos.

Os integrantes do outro veículo, um Fiat Strada,
tentaram fugir do local, fazendo uma manobra brusca, retornando em
alta velocidade, pela contramão da BR-230, além de efetuar disparos de
arma de fogo contra os agentes policiais.

Após  2km  (dois  quilômetros)  de  perseguição,  o
veículo perdeu o controle e desceu um pequeno barranco, caindo dentro
de  um  matagal.  Dois  indivíduos  saíram  correndo  para  dentro  do
matagal, disparando tiros, revidados pelos policiais. Em decorrência da
troca de tiros, uma dos indivíduos, identificado por Severino Cordulino
Barbosa foi encontrado alvejado, juntamente com um revólver calibre
38, com três munições deflagadas e três intactas. No interior do veículo
abandonado foram encontrados vários estojos de pistola calibre 380. O
outro  elemento  que  fugiu,  sendo  posteriormente  identificado  como
sendo 'Diógenes'.” 

Auto de Resistência (fls. 30/33).

Auto de Apreensão e Apresentação (fls. 34/35).

Autos de Reconhecimento Fotográfico (fls. 54/61).

Recebimento da denúncia em 12.12.2012 (fl. 145).

Laudo de Exames de Eficiência de Tiros em Armas de Fogo
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nº  0499/2012  (fls.  174/181)  cuja  conclusão  foi  no  sentido  de  que  as  armas
examinadas encontram-se aptas a produzirem tiros.

Através da decisão de fls. 195/197, o Juízo a quo decretou a
prisão  preventiva  dos  acusados  e  suspendeu  o  curso  do  processo  e  do  prazo
prescricional, com relação ao réu Diógenes, nos termos do art. 366 do CPP.

Laudo de Exame Técnico-Pericial em Aparelhos Celulares nº
3575/12 (fls. 200/234). 

Através  da  Decisão  de  fl.  305,  o  Juízo  a  quo ordenou  a
separação dos processos, ficando este para os réus Eduardo Antônio Medeiros do
Nascimento, Lailson Ferreira, Valdir Souza do Nascimento e Diógenes e o outro
para Francisco Rodrigues da Silva. 

Ultimada  a  instrução  criminal  e  oferecidas  as  Alegações
Finais pelo Ministério Público (fls. 444/459) e pelas Defesas de Lailson Ferreira
(fls.  469/482)  e  Valdir  Souza  do  Nascimento  (fls.  532/534),  o  Juízo  a  quo
sentenciou (fls. 535/551), julgando procedente em parte a Denúncia para absolver
os réus Valdir Souza do Nascimento e Lailson Ferreira quanto aos crimes previstos
no art. 228, parágrafo único, art. 299 e art. 311, todos do Código Penal, e condená-
los como incursos nas penas dos arts. 157, §2º, incisos I e II e 158, §3º, ambos do
Código Penal, fixando-lhes a reprimenda da seguinte maneira:

- LAILSON FERREIRA:

- Art. 157, §2º, I e II, do CP: Após análise das circunstâncias
judiciais, fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco)
dias-multa.  Na  segunda  fase,  não  houve  reconhecimento  de  circunstâncias
agravantes ou atenuantes. Na terceira etapa da dosimetria, considerou as causas de
aumento previstas no art. 157, §2º, I e II, do CP, aumentando a pena em 1/3 (um
terço),  passando  para  09  (nove)  anos  e  04  (quatro)  meses  de  reclusão  e  60
(sessenta) dias-multa  – esta, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente  à  época  dos  fatos  – a  qual  foi  tornada  definitiva,  à  míngua  de  outras
circunstâncias e causas a considerar.

Para cumprimento da pena, o Juiz de 1º grau estabeleceu o
regime inicial fechado.

-  Art.  158,  §3º,  do  CP:  Após  análise  das  circunstâncias
judiciais, fixou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-
multa. Na segunda fase, não houve reconhecimento de circunstâncias agravantes
ou atenuantes. Na terceira etapa da dosimetria, considerou as causas de aumento
previstas no art. 157, §2º, I e II, do CP (sic), aumentando a pena de multa em 1/3
(um  terço),  passando  para  80  (oitenta)  dias-multa,  esta,  à  razão  de  1/30  (um
trigésimo)  do  salário  mínimo vigente  à  época  dos  fatos.  Assim,  tornou a  pena
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definitiva, em 09 (nove) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, à míngua de
outras circunstâncias e causas a considerar.

Para cumprimento da pena, o Juiz de 1º grau estabeleceu o
regime inicial fechado.

- Considerando o Concurso Material de Crimes o Juízo a quo
somou as penas,  perfazendo um montante de  18 (dezoito)  anos e 04 (quatro)
meses  de  reclusão  e  140  (cento  e  quarenta)  dias-multa,  a  qual  foi  tornada
definitiva, à míngua de outras circunstâncias a considerar.

- VALDIR DE SOUZA DO NASCIMENTO:

- Art. 157, §2º, I e II, do CP: Após análise das circunstâncias
judiciais, fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco)
dias-multa.  Na  segunda  fase,  foi  reconhecida  a  circunstância  atenuante  da
confissão espontânea, pelo que o Magistrado reduziu a pena em 06 (seis) meses e
05 (cinco) dias-multa.  Na terceira etapa da dosimetria,  considerou as causas de
aumento previstas no art. 157, §2º, I e II, do CP, aumentando a pena em 1/3 (um
terço),  passando  para  08  (oito)  anos  e  08  (oito)  meses  de  reclusão  e  53
(cinquenta e três) dias-multa  – esta, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente à época dos fatos – a qual foi  tornada definitiva,  à míngua de
outras circunstâncias e causas a considerar.

Para cumprimento da pena, o Juiz de 1º grau estabeleceu o
regime inicial fechado.

-  Art.  158,  §3º,  do  CP:  Após  análise  das  circunstâncias
judiciais, fixou a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-
multa. Na segunda fase, não houve reconhecimento de circunstâncias agravantes
ou atenuantes. Na terceira etapa da dosimetria, considerou as causas de aumento
previstas no art. 157, §2º, I e II, do CP (sic), aumentando a pena de multa em 1/3
(um  terço),  passando  para  80  (oitenta)  dias-multa,  esta,  à  razão  de  1/30  (um
trigésimo)  do salário  mínimo vigente  à  época dos  fatos.  Assim,  tornou a  pena
definitiva, em 09 (nove) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, à míngua de
outras circunstâncias e causas a considerar.

Para cumprimento da pena, o Juiz de 1º grau estabeleceu o
regime inicial fechado.

- Considerando o Concurso Material de Crimes o Juízo a quo
somou as penas, perfazendo um montante de 17 (dezessete) anos e 08 (oito) meses
de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, a qual foi tornada definitiva,
à míngua de outras circunstâncias a considerar.

Irresignado com o decisório adverso, o réu  Lailson Ferreira
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recorreu  a  esta  Superior  Instância  (fl.  556),  requerendo  em  suas  razões  (fls.
571/583)  que  seja  absolvido  sob  a  alegação  de  ausência  de  provas.
Alternativamente, requer sua absolvição do crime de extorsão e majoração da pena
prevista no inciso V do §2º do art. 157 do CP.

Intimação do Defensor Público em 10.05.2016 (Certidão de
fl. 557).

Intimação da Sentença condenatória do réu Valdir Souza do
Nascimento em 24.05.2016 (Certidão de fl. 569).

Consoante se vê da Certidão de fl. 584 a Sentença transitou
em julgado em 03.06.2016 para o acusado Valdir Souza do Nascimento e para o
Ministério Público, sem interposição de recurso.

O Ministério Público ofertou as contrarrazões, opinando no
sentido de que seja negado provimento ao apelo (fls. 613/616).

Já nesta Instância, seguiram os autos à douta Procuradoria de
Justiça  que,  em parecer,  opinou pelo  desprovimento  do  recurso  apelatório  (fls.
639/642).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, já que interposto em 28.04.2016 (fl.
556),  tendo  sido  o  advogado  do  réu  intimado  pessoalmente  da  Sentença
condenatória em 27.04.2016 (fl. 554). Além disso, é adequado e não depende de
preparo, por se tratar de ação penal pública, em observância à Súmula n° 24 do
TJPB, razão por que conheço do apelo.

MÉRITO

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  na  contrariedade  à
sentença  condenatória  proferida  pelo  Juízo  singular,  pugnando  o  réu  por  sua
absolvição sob a alegação de fragilidade das provas colhidas, requerendo, de forma
alternativa, sua absolvição do crime de extorsão e modificação da capitulação para
reconhecer a majorante da pena prevista no inciso V do §2º do art. 157 do CP.

Pois bem. A materialidade e a autoria atribuídas ao apelante
são incontestes, visto que imbuídas de verossimilitudes que conduzem à inexorável
conclusão de ser o responsável pela prática do crime de roubo, nos termos que lhe
foram imputados.
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Consoante  ficou evidenciado  no  caderno  processual,  em
especial, nos relatos das testemunhas e das vítimas ouvidas, tanto na esfera policial
(fls. 09/10, 11/12, 13/14, 15/17, 18/20, 21/22) – inclusive com o reconhecimento
fotográfico feito pelas vítimas (fls. 56 e 58) – quanto em Juízo (mídia/DVD – fl.
324 – onde também houve o reconhecimento do acusado por uma das vítimas –
e mídia/DVD – fls. 376 e 430), bem como em face da confissão do acusado feita
na esfera policial (fls. 27/28), do Auto de Apreensão e Apresentação (fls. 34/35),
Laudo de Exames de Eficiência de Tiros em Armas de Fogo nº 0499/2012 (fls.
174/181),  Laudo de Exame Técnico-Pericial em Aparelhos Celulares nº 3575/12
(fls. 200/234), vê-se que restou comprovado que o recorrente, de fato, foi um dos
responsáveis pela prática dos delitos de roubo majorado e extorsão qualificada em
comento, sendo incabível falar-se em fragilidade probatória,  e, por conseguinte,
resta infrutífero o seu pedido absolutório.

No tocante ao pleito alternativo pela absolvição do recorrente
acerca  do  crime  de  extorsão  qualificada  e  modificação  da  capitulação  para
reconhecimento da majorante da pena prevista no inciso V do §2º do art. 157 do
CP,  não  há  como  prosperar  porquanto  restou  claro  o  cometimento  –  pelos
acusados, entre os quais o apelante – do delito previsto no art. 158 do CP, na sua
forma  qualificada,  com  desígnios  autônomos  em  relação  ao  roubo  majorado,
conforme se depreende do vasto arcabouço probatório acima referido.

Destarte, após entrarem na residência das vítimas e subtraírem-
lhes  vários  objetos  de  valor,  o  apelante  e  os  demais  comparsas,  em uma ação
motivada por desígnios autônomos, levaram as vítimas para uma área de mato,
restringindo-lhes  a  liberdade,  e  passaram  a  constrangê-las,  mediante  atos  de
violência física e psicológica, inclusive com ameaças de morte, no intuito de obter
indevida vantagem econômica, ficando acordado que a vítima, Sr. José William
Pereira Guerra, lhes daria, no dia seguinte, uma quantia de R$ 70.000,00 (setenta
mil reais), restando evidente o cometimento do crime de extorsão qualificada. 

A propósito:

84217987  -  PENAL.  RECURSO  ESPECIAL.
AGRAVO  REGIMENTAL.  ROUBO  E
EXTORSÃO.  DESÍGNIOS  AUTÔNOMOS.
CONCURSO  MATERIAL. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. Não apresentado nenhum elemento
capaz  de  alterar  a  conclusão  do  julgado,  deve  ser
mantido  o  posicionamento  firmado  na  decisão
impugnada. 2. Os delitos de roubo e extorsão não se
confundem,  pois  nitidamente  independentes  e
praticados com desígnios autônomos. Isso porque a
conduta  dos  réus  de  subtrair  o  automóvel  não  se
confunde com a conduta de exigir a senha bancária
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para saque. 3. Apesar de as ações delituosas, ora em
discussão,  classificarem-se  como  crimes  contra  o
patrimônio,  os núcleos do tipo são distintos,  sendo
certo que a subtração do automóvel não se encontra
na linha de desdobramento da extorsão. Daí a clara
pluralidade  de  condutas,  praticadas  com  desígnios
autônomos, a exigir o reconhecimento do concurso
material de delitos. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ; AgRg-REsp 1.286.540; Proc. 2011/0173363-6;
MG;  Sexta  Turma;  Rel.  Min.  Nefi  Cordeiro;  DJE
05/02/2016)

87021114  -  APELAÇÃO.  Roubo  e  extorsão
qualificada. PLEITO  DE  ABSOLVIÇÃO.
Descabimento. Materialidade delitiva e autoria bem
demonstradas. Reconhecimento da vítima aliado aos
demais  elementos  de  convicção  coligidos.
RECONHECIMENTO  DA  CONTINUIDADE
DELITIVA. Impossibilidade.  Condutas autônomas
e subsequentes, que não se qualificam como fato
típico  único.  Crimes  patrimoniais  de  espécies
diversas, que se exteriorizam através de desígnios
autônomos. Ausentes  os  requisitos  legais  exigidos
no art. 71 do Código Penal. Entendimento pacificado
nos Tribunais Superiores. Penas e regime mantidos.
Recurso  desprovido.  (TJSP;  APL  0047723-
40.2015.8.26.0050; Ac. 9848563; São Paulo; Quarta
Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis;
Julg. 27/09/2016; DJESP 05/10/2016) 

Outrossim,  registre-se  que,  analisando  a  dosimetria
desenvolvida  na  Sentença  de  base,  constata-se  a  existência  de  erro  material
quando da definição da pena de multa, na terceira fase dosimétrica, para o delito de
extorsão, haja vista que o d. Magistrado, apesar de condenar o apelante nas penas
do art. 158, §3º, do CP, e não reconhecer a majorante prevista no §1º do mesmo
dispositivo,  aumentou a  pena pecuniária  em 1/3 (um terço),  porém,  o fez  com
fundamento no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, ou seja, aplicou a majorante
do crime de roubo para o delito de extorsão. 

 
Percebe-se que o referido equívoco se refletiu apenas na pena

de multa, não havendo o aludido aumento para a pena corporal relativa ao crime de
extorsão, restando evidente a existência de erro material na dosimetria penal do
delito em comento.

Assim sendo,  procedo,  por  ocasião da análise  deste  recurso
apelatório  interposto  por  Lailson Ferreira,  à  correção do aludido erro  material,
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afastando a majorante da pena de multa, indicada na Sentença – §2º, incisos I e II
do art. 157 do CP – para o crime de extorsão, refazendo o cálculo da reprimenda
pecuniária, a qual permanece no mesmo montante imposto na pena-base, ou seja,
60  (sessenta)  dias-multa,  tornando-a  definitiva,  à  míngua  de  circunstâncias
agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição de
pena a serem consideradas.

Registre-se que, muito embora, o Magistrado de 1º grau tenha
deixado  de  reconhecer  a  causa  de  aumento  de  pena  prevista  para  o  delito  de
extorsão qualificada,  entendo que os elementos de informação colhidos na fase
inquisitorial,  bem como o vasto conjunto probatório obtido durante a instrução
criminal, deixaram claros que o referido crime fora praticado com mais de duas
pessoas e com emprego de arma, o que ensejaria o aumento de pena previsto no
§1º do art.  158 do Código Penal.  Contudo, não tendo sido este o entendimento
exposto na Sentença de base e não tendo havido recurso do Ministério Público
nesse sentido, e ainda, para não prejudicar o interesse do recorrente, mantenho a
condenação pelo crime de extorsão apenas na sua forma qualificada (art. 158, §3º,
do  CP),  deixando  de  aplicar  a  causa  de  aumento  prevista  no  §1º  do  aludido
dispositivo legal.

Portanto, considerando a ocorrência de concurso material de
crimes (roubo majorado e extorsão qualificada), mantenho a pena corporal imposta
ao apelante Lailson Ferreira, no montante de 18 (dezoito) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, e, de ofício, corrijo erro material, retificando a pena de multa para 120
(cento e vinte) dias-multa, esta, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Por fim, pelas mesmas razões supramencionadas, estendo os
efeitos dessa decisão – apenas no tocante à correção de erro material na dosimetria
da multa relativa ao crime de extorsão qualificada – para o corréu Valdir de Souza
do  Nascimento,  retificando  apenas  a  pena  pecuniária  para  60  (sessenta)  dias-
multa.  Nesse  norte,  considerando a ocorrência  de  concurso material  de  crimes
(roubo  majorado  e  extorsão  qualificada),  corrijo,  de  ofício,  a  pena  de  multa
imposta ao corréu Valdir de Souza do Nascimento, para 113 (cento e treze) dias-
multa, esta, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos
fatos.

Ante todo o exposto,  nego provimento  ao recurso apelatório
interposto por Lailson Ferreira, e, de ofício, corrijo erro material no tocante à pena
de multa relativa ao crime de extorsão qualificada, fixando-lhe a pena pecuniária
definitiva no montante de  120 (cento e vinte) dias-multa, estendendo os efeitos
dessa correção ao corréu Valdir de Souza do Nascimento, estabelecendo para este
uma  pena  de  multa  definitiva  em  113  (cento  e  treze)  dias-multa,  mantendo
inalterados os demais termos da Sentença condenatória.

É o meu voto.
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Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Sr.  Des. Arnóbio
Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele participando, além de mim,
relator, o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor.

Presente à sessão de julgamento o Exmo. Sr. Francisco Sagres
Macedo Vieira, Procuradora 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,
15 de Agosto de 2017.

João Pessoa, 16 de Agosto de 2017.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
                       Relator
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