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Conforme o art. 156 do CPP, a prova da alegação
incumbirá  a  quem  a  fizer,  motivo  pelo  qual
compete  à  Defesa  comprovar  a  existência  de
elemento que rompa a ligação existente entre o
réu e as coisas furtadas em sua residência.

Para que se reconheça a incidência do princípio
da  insignificância,  a  jurisprudência  pátria
majoritária  estabeleceu  a  necessidade  de
observância de alguns pressupostos para aferição
do relevo material da tipicidade, quais sejam: (a) a
mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a
nenhuma  periculosidade  social  da  ação,  (c) o
reduzidíssimo  grau  de  reprovabilidade  do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada
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Deve ser a dosimetria da pena reformada quando
o magistrado primevo não observa a necessidade
de  aplicação  da  atenuante  de  menoridade
prevista noa artigo 65, I do CP.

Vistos, relatados e discutidos esses 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 AO APELO PARA REDUZIR A PENA PARA 02

(DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA, NOS TERMOS

DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Criminal (fl.  104)  interposta  por  José

Ferreira Torres Neto face a sentença de fls. 88/98, proferida pelo  Juízo de

Direito  da  2ª  Vara  da  comarca  de  Catolé  do  Rocha que  julgando

parcialmente  procedente a  pretensão  punitiva  estatal  condenou-o a  uma

pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime, inicial,

aberto e 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo

155, §4º, IV do Código Penal.

Em sede de razões recursais  (fls.  112/127),  o Apelante arguiu,

preliminarmente,  a  nulidade  da  sentença  haja  vista  o  não  atendimento  do

pedido de reconhecimento de conexão e/ou continência.

Já  no  mérito,  pleiteou  sua  absolvição  ante  a  ausência  de  um

conjunto probatório firme e harmônico a indicar que tenha sido ele o autor do

furto, devendo ser observado o princípio do “in dubio pro reo” ou o princípio da

insignificância haja vista que a “res furtiva” seria de pequeno valor, revelando a

conduta delitiva atípica.  Suscitou, outrossim, a desclassificação do crime de
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furto qualificado para o de receptação. 

Caso seja a condenação mantida, que ao menos se proceda a

reforma  da  dosimetria  da  pena,  com  o  reconhecimento  da  atenuante  de

menoridade e a causa de diminuição insculpida no §2º do art. 155 do CP.

Contra-arrazoando (fls. 128/134), o Representante do Ministério

Público a quo  pugnou pelo provimento parcial  para reformar a pena apenas

quanto  à  fixação  da  pena-base  e  o  reconhecimento  da  atenuante  de

menoridade.

A douta Procuradoria  de Justiça,  por  intermédio do Procurador

Álvaro  Gadelha  Campos,  exarou  o  parecer  de  fls.  140/148,  opinando  pelo

provimento parcial do apelo a fim de que seja aplicada a atenuante do inciso I

do artigo 65 do Código Penal.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia em  desfavor  de  José  Ferreira  Torres  Neto,  conhecido  como

“Netinho”,  e  Raniere  de  Lira  Silva, dando-os  como  incurso  nas  sanções

penais do  artigo 155, §4º, IV do Código Penal, por, no dia 10 de julho de

2014, terem subtraído coisa alheia móvel pertencente ao ofendido Segivaldo

Alves dos Santos. 

Processado,  regularmente,  o  feito,  o  Juízo  a  quo prolatou

sentença, julgando  parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal  e

condenando-o a  uma  pena  de  02  (dois)  anos  e  04  (quatro)  meses  de

reclusão, em regime, inicial, aberto e 18 (dezoito) dias-multa, pela prática

do crime capitulado no artigo 155, §4º, IV do Código Penal.

Desembargador João Benedito da Silva
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Irresignado,  o  condenado manejou recurso apelatório,  arguindo

em sede de preliminar a nulidade da sentença haja vista o não atendimento do

pedido de reconhecimento de conexão e/ou continência.

Já  no  mérito,  pleiteou  sua  absolvição  ante  a  ausência  de  um

conjunto probatório firme e harmônico a indicar que tenha sido ele o autor do

furto, devendo ser observado o princípio do “in dubio pro reo” ou o princípio da

insignificância haja vista que a “res furtiva” seria de pequeno valor, revelando a

conduta delitiva atípica.  Suscitou, outrossim, a desclassificação do crime de

furto qualificado para o de receptação. 

Caso seja a condenação mantida, que, ao menos, se proceda a

reforma  da  dosimetria  da  pena,  com  o  reconhecimento  da  atenuante  de

menoridade e a causa de diminuição insculpida no §2º do art. 155 do CP.

PRELIMINAR – CONEXÃO E CONTINÊNCIA

No que pertine a preliminar suscitada pelo Apelante, assim decidiu

a magistrada primeva:

Analisando  os  autos,  observa-se  que  o  Requerente
suplica  pela  reunião  dos  feitos  sob  argumento  da
conexão  e  continência,  afirmando  que  a  tramitação
deles  em  separado  acarreta  prejuízo  à  defesa  do
acusado, porquanto não pode alegar vários institutos,
a exemplo da continuidade delitiva.
Como  é  cediço,  de  fato,  é  possível  se  prorrogar
competência em razão da conexão e continência entre
os crimes,  todavia,  para configurar tais  hipóteses se
faz  necessária  demonstração  que  o  fato  apurado
tenha  relação  com  as  outras  ações  penais,  por
exemplo, tenha um crime sido praticado para facilitar
ou  ocultar  outros,  assim  como  tenha  sido  realizado
para conseguir  impunidade ou vantagem a qualquer
deles.
Noutras  palavras,  tais  crimes  não  podem  ser
autônomos,  ou  seja,  praticadas  em  dias  e  vítimas
diversas sem qualquer relação entre si.
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No caso em tela, muito embora de um único fato
(apreensão dos produtos furtados) tenha resultado
apurações  e,  por  consequência,  ações  distintas,
percebe-se  nelas  crimes  autônomos,  porquanto
muito  embora  não  se  tenham  dados  para
esclarecer  que  tais  delitos  ocorreram no mesmo
dia,  as  vítima  diferem  (Aline  Aparecida,  Alcimar
Rodrigues, o Colégio João Suassuna e, ainda, uma
pessoa conhecida por “ioiô”).
Ademais,  a  reunião  desses  processos  resta
impossibilitada,  pois  um  deles  já  possui  sentença
definitiva e, por conseguinte, caso seja demonstrada
posteriormente  eventual  conexão  ou  continência,  a
unidade  de  processos  deverá  ocorrer  no  juízo  da
execução para o feito de soma ou de unificação das
penas, não havendo prejuízo para o réu.
Nessa esteira, enunciado da súmula 235 do STJ que
dispõe:  “a  conexão  não  determina  a  reunião  dos
processos se um deles já foi julgado.”
Desta  forma,  indefiro  a  preliminar  suscitada.  (fls.
89/91)

Ora, o réu alegou a citada preliminar quando da peça de defesa,

sob os seguintes fundamentos:

O processo  em evidência  tem como fato  gerador  a
prisão do requerente quando encontrado na posse de
produtos  objetos  de  furto.  Ocorre  que  a  autoridade
policial e, posteriormente, o MP, entenderam oferecer
várias denúncias gerando vários processos.
A defesa entende que existe conexão ou continência
entre os fatos, daí porque roga que este Juízo, usando
da prevenção,  se digne a reunir  todos os feitos que
tem  como  fato  gerador  a  prisão  em  flagrante  do
requerente em 14.08.2012. (fl. 53)

Pois bem. O artigo 76 do Código Processual Penal prevê que a

competência será determinada pela conexão nas seguintes hipóteses:

I  -  se,  ocorrendo duas ou mais infrações,  houverem
sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas
reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora
diverso  o  tempo  e  o  lugar,  ou  por  várias  pessoas,
umas contra as outras;
II  -  se,  no  mesmo  caso,  houverem  sido  umas
praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para
conseguir  impunidade  ou  vantagem  em  relação  a
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qualquer delas;
III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de
suas  circunstâncias  elementares  influir  na  prova  de
outra infração.

Por  sua  vez,  o  art.  77  do  mesmo  Estatuto  define  que  a

competência será determinada pela continência quando:

I - duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma
infração;
II  -  no  caso  de  infração  cometida  nas  condições
previstas nos arts. 51, § 1o, 53, segunda parte, e 54
do Código Penal.

A par do exposto, há de se concluir não ser o caso de reunião de

processos  por  nenhum  dos  dois  fundamentos  arguidos  haja  vista  que  o

argumento da defesa é de que a congregação se faria necessária porque todas

se originaram de um único auto de prisão em flagrante, o que não se amolda a

nenhuma das  hipóteses supramencionadas,  nem mesmo a  do inciso  III  do

artigo 76.

É  que  apesar  do  auto  de  apresentação  e  apreensão  (fl.  14)

elencar uma série de produtos furtados de vítimas diversas, não há qualquer

informação de que os crimes tenham ocorrido em idêntica condição temporal

ou fática (ônus que seria da Defesa), de modo que a prova de uma infração

não influenciaria necessariamente a da outra.

A par do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A materialidade restou comprovada pelo auto de apresentação e

apreensão de fl. 14 e pelo termo de entrega de fl. 15. Por sua vez, a autoria se

fez suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório encartado nos autos.

Passemos à sua análise:

Desembargador João Benedito da Silva
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A vítima  Segivaldo  Alves  dos  Santos,  perante  a  autoridade

policial, expôs:

Que tem uma casa nesta cidade no endereço supra
mencionado e próximo a casa do Sr. Ioio a mesma foi
furtada  de  onde  foram  subtraídos  uma  furadeira
makita, uma parafusadeira Boch com duas baterias
e  um  carregador;  um  conjunto  de  taças,  uma
cafeteira  elétrica,  um  alicate  e  duas  chaves  de
fenda, cinco conjuntos de toalhas de banho, cinco
lençóis; que dias atrás tomou conhecimento de que
havia  sido  preso  o  Sr.  Netinho  de  posse  de  seus
objetos, inclusive uma TV de propriedade do Sr. Ioiô;
que  compareceu  a  DP  e  reconheceu  os  objetos
como sendo de sua  propriedade os  quais  foram
subtraídos do interior de sua residência,  conforme
os  fatos  relatados;  que  tomou  conhecimento  que
Netinho agiu na companhia do Sr. Ranieri de Nira. (fl.
08) (grifei).

Sob o crivo do contraditório (mídia digital de fl. 78), confirmou que

a  furadeira e a parafusadeira encontradas na residência do réu eram de sua

propriedade e teriam sido subtraídas dele, porém não teria como reconhecer os

réus porque não estava em casa quando o crime ocorreu.

Por sua vez, o Sargento da Polícia Militar, Reginaldo Rodrigues

da Silva, descreveu a prisão em flagrante do seguinte modo:

Que faz a apresentação de José Ferreira Torres Neto,
vulgo  Netinho,  preso  pela  prática  de  crime de  furto
qualificado, fato ocorrido por volta das 21:00 horas, na
cidade  de  Catolé  do  Rocha;  que  estava  de  serviço
quando foi informado de uma ocorrência de furto; que
após diligências, fomos informados de que as pessoas
de  Netinho  e  Raniery  havia  sido  visto  de  posse  de
alguns  objetos;  que,  imediatamente,  diligenciou  no
sentido  de  localizar  e  prender  aqueles;  que  o  Sr.
Netinho  foi  localizado  na  sua  residência,  onde  foi
encontrado  os  objetos  citados  no  auto  de
apresentação  e  apreensão;  que  após  a  prisão
daquele,  compareceram na DP as pessoas de Aline
Aparecida  Carneiro  de  Sousa  e  Alcimar  Rodrigues,
vítimas  de  furtos  na  noite  de  hoje;  que  as  vítimas

Desembargador João Benedito da Silva
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reconheceram  alguns  objetos  apreendidos  como
sendo  de  propriedade  daquelas;  que  foram  feitas
diligências visando prender Raniery porém sem êxito;
que  o  Sr.  Netinho  confessou  que  um  notebook
apreendido  foi  subtraído  do  colégio  João  Suassuna
Maia  e a  TV do Sr.  Ioiô,  fatos  ocorridos  dias  atrás,
nesta  cidade;  que  até  o  momento  não  foi  possível
localizar  os  proprietários  dos  demais  objetos
apreendidos; que o Sr. Netinho confessou que agiu na
companhia  do  amigo  Raniery  na prática  dos  delitos
citados. (fl. 09)

Em sede judicial (mídia digital de fl. 78), confirmou que os bens

furtados foram encontrados na residência da avó de Netinho,  que,  naquele

instante, teria assumido a autoria e imputado a co-autoria a Raniere.

Sob o crivo do contraditório, o Policial Militar  Cleiton Claudino

(mídia  digital  de  fl.  78)  ratificou  que  Netinho  teria  assumido  a  autoria  e

imputado a co-autoria ao réu Raniere.

No entanto, o corréu Raniere de Lira Silva negou a todo tempo

ter participado do crime, seja na esfera policial: 

[…] que não sabe por qual motivo Netinho o acusou de
haver  praticado  o  fato  investigado  na  companhia
daquele;  que  nega  haver  praticado  furtos  na
companhia de Netinho […] (fl. 13)

Que  em  relação  ao  furto  ocorrido  em  desfavor  do
senhor  Segivaldo  Alves  dos  Santos,  nega  haver
praticado  o  fato  criminoso  na  companhia  do  amigo
“Netinho”;  que  é  sabedor  que  o  senhor  Segivaldo
possui uma residência próximo da casa do senhor Ioiô;
que o amigo Netinho confessou haver cometido alguns
furtos na companhia do interrogado, entre eles: uma tv
do senhor Ioiô, três notebooks e uma câmera digital do
colégio João Suassuna e uma furadeira de uma casa
próximo  da  casa  do  senhor  Ioiô,  de  propriedade
daquele;  que  não  sabe  por  qual  motivo  o  amigo
Netinho  o  acusou  de  envolvimento  no  crime citado;
que nunca houve desavenças entre o interrogado e o
amigo Netinho; que o interrogado possui o hábito de
andar  na  companhia  do  amigo  Netinho;  que  o
interrogado e o amigo Netinho não trabalham; que o

Desembargador João Benedito da Silva
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interrogado  e  Netinho  são  usuários  de  droga;  que
nega  que  consiga  dinheiro  para  comprar  drogas
através da prática de furtos; que alega que consegue
dinheiro para comprar drogas através de esmolas; que
tomou  conhecimento  que  foram  apreendidos  vários
objetos furtados na residência do amigo Netinho […]
(fl. 25)

Seja em sede judicial (mídia digital de fl. 78), quando manteve a

negativa de autoria, apresentando, no entanto, nova versão, na qual negou ser

amigo de Netinho e que teria sido atribuída a ele a autoria porque ficou com a

namorada (Keyla) de Netinho.

O réu, ora Apelante, José Ferreira Torres Neto, conhecido como

“Netinho”, quando do interrogatório extrajudicial, confessou:

Que confessa a prática delitiva;  que hoje à noite o
interrogado e o comparsa Raniery entraram nas casas
das  vítimas  Aline  Aparecida  Carneiro  de  Sousa  e
Alcimar  Rodrigues  e  subtraíram  brincos,  moedas,
relógio, perfumes, máquina de cortar madeira e outros;
que o comparsa ficou de posse de alguns objetos; que
confessa  também  o  furto  de  três  notebooks  e  uma
câmara digital do colégio João Suassuna; que também
furtou  uma  tv  do  Sr.  Ioiô;  que  também  furtou  uma
furadeira de uma casa próxima do Sr. Ioiô; que todos
os furtos citados foram cometidos na companhia  de
Raniery […] (fl. 12)

Em contrapartida, em seu interrogatório judicial (fl. 78), negou a

autoria do crime não sabendo a quem atribuir a prática delitiva, assumindo que

teria guardado as mercadorias em sua residência no dia em que foi  preso.

Relatou que quem deixou as coisas furtadas com ele seria uma pessoa de

nome Marcelo, que era o fornecedor das drogas que consumia (maconha e

cocaína), e que tinha ciência da origem espúria dos bens. 

Disse que, realmente, confessou na esfera extrajudicial ter sido o

autor do crime,  com participação de Raniere, porém, explicou que somente

acusou este porque ele teria ficado com sua namorada (Keyla) mas que ele

Desembargador João Benedito da Silva
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não teve nenhuma participação no ocorrido.

Nesse  quadrante,  efetivamente  fez-se  imperiosa  e  correta  a

absolvição de Raniere de Lira Silva, à luz do princípio do “in dubio pro reo”, não

podendo ser adotada a mesma ação para o ora Apelante.

Inicialmente,  sublinha-se  que,  conforme  o  art.  156  do  CPP,  a

prova da alegação incumbirá a quem a fizer,  motivo pelo qual  competiria à

Defesa comprovar a existência do rompimento da ligação do ora Apelante com

as coisas furtadas encontradas na residência de sua avó, não bastando, para

tanto, apenas alegar que teria ele recebido de um terceiro, chamado Marcelo.

Soma-se que o réu confessou extrajudicialmente a prática delitiva,

não havendo, assim, como ser absolvido à luz do princípio supramencionado,

nem mesmo ser procedida a desclassificação para o crime de receptação ante

a inexistência de um arcabouço probatório que se incline em favor de sua tese,

eis que as provas apontam-no como autor da subtração.

Não há, também, como ser aplicado o princípio da insignificância,

considerando que, para que se reconheça a sua incidência, a jurisprudência

pátria  majoritária  estabeleceu  a  necessidade  de  observância  de  alguns

pressupostos para aferição do relevo material da tipicidade, quais sejam: (a) a

mínima  ofensividade  da  conduta  do  agente,  (b)  a  nenhuma periculosidade

social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento

e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso,  os  bens furtados do ofendido Segivaldo Alves,  como

bem ressaltado  nas  contrarrazões,  custam,  em média,  R$200,00  (duzentos

reais)  cada  um,  não  havendo  que  se  falar  em  inexpressividade  da  lesão

jurídica. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Ademais,  denota-se  o  alto  grau  de  reprovabilidade  do

comportamento  diante  da  informação  de  que  os  bens  listados  no  auto  de

apresentação e apreensão de fl. 14 referem-se a diversos furtos, em desfavor

de várias vítimas, em datas distintas.

Por fim, não há como se proceder à desclassificação para o furto

privilegiado (art.  155,  §2º  do CP),  considerando,  como já  dito,  que a  coisa

furtada não era de pequeno valor.

No  que  pertine  à  dosimetria,  passo  a  transcrever  o  trecho

combatido:

Analisando as diretrizes do art. 59 do Código Penal,
observa-se que a culpabilidade é normal ao tipo, não
havendo  que  valorar;  é  possuidor  de  bons
antecedentes (fls. 32/33 – súmula 444/STJ); nada há
nos autos que permita a valoração da personalidade
do agente; noticiam os autos que a conduta social do
acusado não é boa; não há indicação dos motivos do
crime, presumindo-se que sejam os próprios do tipo;
as  circunstâncias  foram  relatadas  nos  autos,  nada
havendo que considerar;  as consequências do crime
são negativas, visto que a vítima só recuperou parte
dos bens subtraídos; o comportamento da vítima nada
contribuiu para a prática delitiva, não havendo o que
se valorar.
Assim, fixo a pena-base em 03 (três) anos.
Na  segunda  fase  da  dosimetria,  tendo  em  vista  a
inexistência  de  agravantes,  passo  a  análise  da
presença das atenuantes.
É  assente  na  jurisprudência  do  colendo  Superior
Tribunal  de  Justiça  que  a  confissão  extrajudicial
quando confirmar o acervo probatório e fundamentar a
condenação  do  réu,  deve  ser  reconhecida  para
atenuar  a  pena,  mesmo  tendo  havido  posterior
retratação em juízo. […]
No caso em tela, a confissão extrajudicial do réu foi
utilizada  como  fundamento  para  sua  condenação,
desta forma reconheço a presença dessa atenuante e,
por consequência, reduzo a pena de 06 (seis) meses,
totalizando  02  (dois)  anos  e  04  (quatro)  meses  de
reclusão.
À vista do resultado final obtido na dosagem da pena
privativa  de  liberdade,  e  guardando  a  devida
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proporcionalidade,  fixo  a  pena  de  multa  em  18
(dezoito) dias-multa, cada um ao valor de um trigésimo
(1/30)  do  salário-mínimo  vigente  à  época  do  fato,
observado o disposto no art. 60 do Código Penal, face
a  inexistência  de  elementos  que  permitam  melhor
aferir a situação econômica do réu.
Tendo em vista, inexistência de causas de aumento ou
de diminuição da pena, torno definitiva a pena privativa
de liberdade em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e 18 (dezoito) dias-multa. (fls. 95/96).

Na primeira fase,  nota-se que as circunstâncias judiciais  foram

corretamente  avaliadas  pela  magistrada  primeva,  sendo  a  pena-base

estipulada  em  01  (um)  ano  acima  do  mínimo  legal  (02  anos)  diante  da

constatação da conduta social e das consequências negativas.

No entanto, no que pertine à segunda fase, verifica-se que não

houve menção à atenuante de menoridade (art. 65, I do CP). É que, conforme

cópia da carteira de identidade (fl. 26) e a certidão de antecedentes criminais

(fl. 33) o réu tem como data de nascimento a de 18.04.1995, e, portanto, ao

tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, fazendo, assim, jus à

redução.

Logo, além da redução da pena pela atenuante de confissão (art.

65, III, “d” do CP), há de ser aplicada a retromencionada diminuição, motivo

pelo qual passo à nova dosimetria da pena:

1ª fase: mantenho a pena-base em 03 (três) anos e 18 (dezoito)

dias-multa, haja vista a correta avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59

do Código Penal;

2ª fase: face a existência de 02 (duas) atenuantes, reduzo a pena

em 01 (um) ano, resultando 02 (dois) anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-

multa,  a  qual  torno  definitiva,  ante  a  existência  de  outras  atenuantes  ou

agravantes, ou causas de aumento e diminuição.
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Determino  o  regime  aberto  como  o  inicial  de  cumprimento  de

pena, à luz do art. 33, §2º, “c” e §3º do Código Penal.

Não é o caso de conversão da pena privativa de liberdade em

restritiva de direitos (art.  44 do CP) pois,  mesmo que a sanção penal  seja

inferior a 04 (quatro) anos e o crime em lume não tenha sido cometido com

violência ou grave ameaça (inciso I), nem seja o réu reincidente (inciso II), a

sua conduta social, demonstrada nos autos, não evidencia que essa medida

seja suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Pela  mesma razão,  nega-se a  suspensão condicional  da  pena

(art. 77 do CP).

Forte  em  tais  razões,  rejeito  a  preliminar  e,  no  mérito,  dou

provimento  parcial ao  apelo,  tão  somente  para  redimensionar  a  pena,

condenando o apelante José Ferreira Torres Neto a uma pena de  02 (dois)

anos de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, mantido o cumprimento da pena

em regime, inicialmente, aberto.

Não havendo recurso especial ou extraordinário, encaminhem-se

os autos ao Juízo de Origem para execução definitiva. Caso haja, oficie-se.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da Silva, relator,

Luiz Sílvio Ramalho Júnior (com jurisdição limitada), revisor, e Carlos Martins

Beltrão Filho.

Presente à sessão a Excelentíssima Senhora Maria Lurdélia Diniz

de Albuquerque Melo, Procuradora de Justiça.
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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, 17 de agosto de 2017.

             Des. João Benedito da Silva
                            RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


