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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO
EM  RAZÃO  DO  CONCURSO  DE  PESSOAS.
APELO  DEFENSIVO.  ABSOLVIÇÃO.  PROVAS
INSUFICIENTES  ACERCA  DA  AUTORIA  E
MATERIALIDADE DO CRIME.  DECLARAÇÕES
PRESTADAS  PELA VÍTIMA,  CORROBORADA
PELOS  DEMAIS  ELEMENTOS  CONSTANTES
NO  CADERNO  PROCESSUAL.  COAUTORIA
DEMONSTRADA. VALIDADE DO DEPOIMENTO
DOS  POLICIAIS.  IMPOSSIBILIDADE  DE
AUDIÇÃO DA MÍDIA ENCARTADA NOS AUTOS.
VÍCIO SANADO ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE
NOVA  AUDIÊNCIA.  PLEITO  DE
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  CRIME  DE
FURTO.  INVIABILIDADE.  GRAVE  AMEAÇA
CONFIGURADA.  PENA  EXACERBADA.
REPRIMENDA  CORRETAMENTE  APLICADA.
MANUTENÇÃO  DO  ÉDITO  CONDENATÓRIO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Diante das provas produzidas nos autos, não há
como  merecer  guarida  a  pretensão  absolutória,
vez  que,  inequivocamente,  demonstrados  todos
os  elementos  que  indicam  a  participação  do
apelante na empreitada criminosa.

O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais  –  especialmente  quando  prestado  em
juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se
de  inquestionável  eficácia  probatória,  não  se
podendo desqualificá-lo  só pelo fato  de  emanar
de  agentes  estatais  incumbidos,  por  dever  de
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ofício, da repressão penal.

A comprovação  da  intimidação  da  vítima  e  da
redução  de  sua  capacidade  de  resistência  é
suficiente  para  caracterizar  a  grave  ameaça
intrínseca  ao  delito  de  roubo,  não  se  podendo
falar em desclassificação para furto.

Constatando, nos autos, as declarações da vítima
após  realização  de  nova  audiência,  resta
superado o vício alegado.

Quanto à dosimetria da pena do crime contra o
patrimônio,  resta  acertada  a  decisão  prolatada,
uma vez  que devidamente  fundamentada  e  em
consonância com o art. 59 e seguintes do Código
Penal.

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

Trata-se  de  Apelação  Criminal interposta  por  Ismael  Costa

Santos (fl. 286) contra a sentença (fls. 218/222) proferida pelo juízo de direito

da Vara Única da comarca de Pocinhos, que o condenou a uma pena de 05

(cinco)  anos  e  04  (quatro)  meses  de  reclusão,  em  regime  inicialmente

semiaberto, e 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática delituosa esculpida

no art. 157, § 2º, inciso II do Código Penal. 

Nas  razões do recurso (fls. 296/300), o apelante  requer a sua

absolvição diante da fragilidade das provas coligadas aos autos, vez que  o

corréu assume a autoria do delito e isenta a participação do ora apelante. Alega

que  os  depoimentos  dos  policiais  não  servem  de  prova  para  embasar  a
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condenação. E, ainda, que não é possível ouvir o áudio da mídia de fl. 125,

onde  consta  o  depoimento  da  vítima.  Subsidiariamente,  requer  a

desclassificação para o delito previsto no art. 155 do CP e a redução da pena,

tendo em vista encontrar-se exacerbada.

Em  contrarrazões de  fls.  309/311,  o  parquet pugna  pela

manutenção da sentença condenatória proferida em 1º grau em todos os seus

termos, uma vez que a versão apresentada pelo apelante não condiz com a

realidade dos fatos.

A Procuradoria  de  Justiça,  por  sua Procuradora Maria  Lurdélia

Diniz de Albuquerque Melo (parecer de fls. 313/317) opina pelo desprovimento

do  apelo,  haja  vista  a  configuração  do  delito  tipificado  no  art.  157  do  CP

praticado pelo recorrente,  face a ausência de provas a ensejar  dúvidas em

favor deste.

É o relatório.

VOTO

Narra a inicial acusatória que, no dia 05 de novembro de 2011,

por  volta  das 10:52h,  os denunciados foram presos em flagrante por haver

assaltado  Luciene  do  Nascimento  Souza,  quando  esta  se  encontrava  em

direção  a  uma  parada  de  ônibus  no  Sítio  Genipapo,  no  Município  de

Puxinanã/PB.

Segundo se dessume da denúncia, os acusados se aproximaram

da vítima em uma motocicleta, ocasião em que anunciaram o assalto, mediante

o  emprego  de  arma  de  fogo,  determinando  que  a  mesma  entregasse  seu

aparelho celular. Ato contínuo, os indigitados arrebataram a bolsa tiracolo da

vítima, contendo todos seus documentos pessoais e demais pertences, além
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da quantia de R$ 9,00 (nove reais).

Continua  relatando  a  exordial  que,  consumado  o  roubo,  os

denunciados se evadiram do local com destino à Cidade de Puxinanã, tendo

sido  presos  alguns  instantes  depois  por  uma  guarnição  da  PM,  que  os

encontrou de posse dos objetos subtraídos,  conforme auto de apreensão e

apresentação  de  fl.  17.  Há  notícias  nos  autos  de  que  os  mesmos

arremessaram a arma utilizada no assalto em um matagal.

Por fim, remontam os autos do inquisitório que os denunciados já

são  suspeitos  da  prática  de  outros  crimes  na  Cidade  de  Puxinanã  e

adjacências.

Pelos  fatos  narrados,  os  denunciados  Júlio  Cézar  Silva

Conceição e Ismael Costa Santos foram incursos nas penas do art. 157, § 2º,

incisos I e II do Código Penal. 

Concluída a instrução criminal,  a MM. Juíza julgou parcialmente

procedente a denúncia, para condenar Júlio Cézar Silva Conceição e Ismael

Costa Santos, ambos a uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses

de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 24 (vinte e quatro) dias-

multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática

delituosa esculpida no art. 157, § 2º, inciso II do Código Penal.

Irresignado,  Ismael  Costa  Santos,  requer  a  sua  absolvição

diante da fragilidade das provas coligidas aos autos, vez que o corréu assume

a  autoria  do  delito  e  isenta  a  participação  do  ora  apelante. Alega  que  os

depoimentos dos policiais não servem de prova para embasar a condenação e

ainda que não é possível  ouvir  o áudio da mídia de fl.  125, onde consta o

depoimento  da  vítima.  Subsidiariamente,  pleiteia  a  desclassificação  para  o

delito  previsto  no  art.  155  do  CP  e  a  redução  da  pena,  tendo  em  vista
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encontrar-se exacerbada.

Pois bem.

O recorrente busca a absolvição do delito sob o fundamento da

fragilidade da prova coligada aos autos acerca da autoria do crime narrado na

peça acusatória,  vez que  o corréu assume a autoria do delito e isenta a

participação  do  ora  apelante,  alegando  que  o  mesmo  não  tinha

conhecimento da investida criminosa.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar. 

A materialidade do delito  restou consubstanciada pelo Auto de

Prisão em Flagrante (fls. 06/11), Auto de Apreensão e Apresentação (fl. 21) e o

Auto de Entrega (fl. 22).

A autoria, de igual modo, resta incontroversa, não obstante tenha

o apelante negado a prática do crime de roubo, os demais depoimentos da

vítima e dos policiais que efetuaram a prisão dos acoimados são suficientes

para embasar o decreto condenatório.

A vítima,  Luciene  do  Nascimento  Souza,  na  esfera  policial,

descreveu  como  ocorreu  o  fato  criminoso,  afirmando  ainda  que  houve

simulação de uso de arma por um dos acusados. Vejamos:

(…) QUE hoje por volta das 09:00 horas, estava  indo
para a parada de ônibus, no Sítio Jenipapo, zona rural
de  Puxinanã,  quando  percebeu  que  vinha  em  sua
direção  uma  motocicleta  de  cor  preta,  com  dois
ocupantes com capacetes; Que, o passageiro da moto
já  bem  próximo  da  declarante  anunciou  o  assalto,
estando com a mão por baixo da roupa, a demonstrar
que portava uma arma;  Que,  então assustada viu o
assaltante puxar a sua bolsa tiracolo preta, contendo
documentos pessoais, a quantia de nove reais e o seu
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aparelho celular SANSUNG de cor vermelha; Que, na
ocasião tentou retirar apenas o celular para entregar
ao meliante, porém este ordenou que entregasse tudo;
Que,  ficou  aterrorizada,  enquanto  que  os  ladrões
conseguiram fugir,  tomando a  direção  da  cidade  de
Puxinanã;  (…)  Que,  então  foi  conduzida  a  esta
Delegacia,  onde  reconheceu  os  conduzidos  como
sendo os assaltantes, bem como os bens apreendidos;
(…).
Luciene do Nascimento Souza, fl. 08.

Por sua vez, o depoimento da vítima  Luciene do Nascimento

Souza prestado em juízo confirma o que aconteceu no dia do fato:

(…) Que vinha andando na pista com sua bolsa em
direção a parada de ônibus de Jenipapo, quando uma
moto se aproximou dela e o carona da moto disse que
se tratava de um assalto e pediu o celular  dela e o
dinheiro,  depois  pediu  a  bolsa  e  mandou  que  ela
seguisse  sem  olhar  para  trás  que  depois  jogaria  a
bolsa dela; que dentro da bolsa tinha um celular e o
valor de R$ 9,00 e que sua bolsa não foi jogada por
eles; que continuou e pegou uma moto e contou o que
tinha ocorrido ao mototaxista e o mesmo ao chegar no
ponto do ônibus o mesmo contou a polícia o ocorrido;
que a declarante confirma seu depoimento de fls. 09
em  todos  os  seus  termos,  em  especial  no  que  diz
respeito ter dito a polícia que Zezinho filho de Basto
Barbosa viu quando os acusados jogaram a arma no
mato. (…)
Luciene do Nascimento Souza, fl. 173.

Já as testemunhas José Carlos Felinto de Oliveira e Eurivaldo

Barros de Alcântara,  policiais militares que efetuaram a prisão do apelante,

minutos depois do cometimento do delito, foram enfáticos no reconhecimento

do acusado pela prática do crime ora apurado:

(…)  Que  recebeu  informações  de  que  tinham  duas
pessoas em uma moto preta praticando assaltos; que
em seguida encontraram a vítima aos prantos e narrou
para  o  depoente  e  mais  dois  milicianos  que  havia
acabado de ser  assaltada;  que manteve contato via
rádio  com o  destacamento  local  informando  que  os
elementos haviam saído por uma estrada vicinal, como
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rota de fuga, tendo o destacamento efetuado a prisão
dos  elementos  que  traziam  os  pertences  da  vítima;
que afirma que a vítima reconheceu como sendo seus
os pertences encontrados em poder dos assaltantes;
que confirma o trecho de seu depoimento de fl.  06,
onde diz que a vítima reconheceu os meliantes.(…)
José Carlos Felinto de Oliveira, policial militar, fl.
173.

(…)  Que  tomou  conhecimento  via  rádio,  quando
trabalhando no destacamento da cidade de Puxinanã
que  dois  indivíduos  haviam  cometido  um  roubo  e
tinham tomado a direção da cidade de Puxinanã; que
tal roubo teria sido cometido em Jenipapo; que saiu na
viatura em diligência para averiguar o fato; que viu os
dois elementos com as características dos suspeitos,
em uma motocicleta;  que um dos elementos  estava
com uma bolsa de mulher e quando indagado a quem
pertencia aquela bolsa, um deles informou que era da
namorada,  entretanto,  segundo  o  sargento  tais
documentos  e  a  bolsa  pertenciam  a  vítima;  que  a
vítima reconheceu como sendo dela a referida bolsa;
que tomou conhecimento por meio de populares que
no  caminho  durante  a  fuga  os  elementos
arremessaram um objeto próximo a ponte da linha do
trem; que tomou conhecimento por meio do Sargento
Carlos que teria ocorrido um outro crime, no caso uma
tentativa  de  roubo  e  que  os  elementos  assaltantes
teriam  utilizado  arma  de  fogo;  que  depois  da
abordagem o depoente e os demais policiais autuaram
os acusados e os encaminharam perante a autoridade
policial;  que  procederam  busca  no  local  mas  não
encontraram arma de fogo.(…) 
Eurivaldo Barros  de  Alcântara,  policial  militar,  fl.
174.

Em seu interrogatório,  o  recorrente  Ismael  Costa  dos Santos

afirma que estava em companhia do corréu Júlio Cézar Silva Conceição, mas

que não saiu com a intenção de realizar o  roubo e não sabia que o outro

acusado iria arrebatar a bolsa da vítima. Vejamos:

(…) Que não tinha saído com o outro acusado para
praticar assalto; que passou com ele em uma moto e
no  momento  que  passavam  por  perto  da  vítima  o
acusado  Júlio  arrebatou  a  bolsa;  que  não  sabia  da
intenção  do  acusado  Júlio  em arrebatar  a  bolsa  da

Desembargador João Benedito da Silva
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vítima; que o fato aconteceu muito rápido e ele não
teve oportunidade de mandar parar a moto para ver o
que  tinha  ocorrido;  que  notou  que  tinha  acontecido
alguma  coisa,  mas  o  réu  Júlio  mandou  que  ele
adiantasse; que quando percebeu já estava a polícia
próximo; que depois deste fato foi preso; que nunca se
envolveu com a polícia e trabalha como mototaxista.
(…)
Ismael Costa Santos, fl. 176. 

Em juízo, o acusado  Júlio Cézar Silva Conceição,  confessa a

participação na  empreitada criminosa,  narrando como o  crime aconteceu e

confirma que o  ora  apelante  desconhecia  sua  intenção de  realizar  o  delito

(fls.175/176).

Contudo, conquanto a vítima tenha se detido a narrar a conduta

do carona da motocicleta (Júlio Cézar Silva Conceição), observa-se que o fato

do condutor  do  veículo  (Ismael  Costa  Santos)  ter  parado e permanecido o

tempo necessário para que o carona anunciasse o assalto e desse instruções

de como a vítima deveria proceder revela que o mesmo anuiu ao desígnio do

corréu, pois não tentou se livrar da pessoa do comparsa quando percebeu a

ocorrência do crime. 

Assim, o alegado desconhecimento a respeito do que o corréu iria

fazer, cai por terra quando o apelante não esboça uma reação normalmente

esperada se não tivesse a intenção de participar da empreitada criminosa.

Como se vê, diante do acervo probatório encartado aos autos,

resta inconteste a prática do crime de roubo cometido por Ismael Costa Santos,

em companhia de Júlio Cézar Silva Conceição, não conseguindo demonstrar

claramente  o  recorrente,  durante  toda  a  instrução  processual,  que  não

participou do delito que lhe foi imputado.

No  que  se  refere  a  alegação  que  questiona  a  validade  dos

depoimentos dos policiais militares para embasar o decreto condenatório,
Desembargador João Benedito da Silva
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entendo que não merece amparo.

Como  já  é  sabido,  o valor  do  depoimento  testemunhal  de

servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia

do  contraditório  –  reveste-se  de  inquestionável  eficácia  probatória,  não  se

podendo  desqualificá-lo  só  pelo  fato  de  emanar  de  agentes  estatais

incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Ademais,  não  há  provas,  nos  autos,  de  que  os  policiais  tencionavam

responsabilizar  um inocente,  ao  contrário,  buscavam,  pelo exercício  da  sua

função, a devida apuração do delito cometido.

O  recorrente  também  alega  que  há  problemas  técnicos  na

mídia  de fl.  125 e  que, apesar  do Promotor  de Justiça ter  solicitado nova

gravação ou novo depoimento,  não teria sido providenciado pelo juízo,  não

constando, assim, as declarações da vítima nos autos. 

Ocorre que tal argumento também não merece guarida.

Consta, no processo, a realização da audiência de instrução (fls.

128/129) para oitiva da declarante, das testemunhas e os interrogatórios, ato

gravado em mídia (fl. 125). 

Ocorre que o representante do  Parquet,  em sua cota (fl.  141),

afirma que o CD que contém a gravação da audiência de instrução apresenta

problemas, pois o áudio não está sendo reproduzido.

No  entanto,  constata-se  que  nova  audiência  de  instrução  (fls.

173/177) foi realizada, onde constam os depoimentos da vítima, testemunhas e

interrogatórios devidamente digitados e legíveis.

Desembargador João Benedito da Silva
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Dessa  forma,  o  apelante  Ismael  Costa  Santos  não  trouxe

elementos capazes de demonstrar não ter participado do delito em tela, motivo

pelo qual não há como acolher a versão suscitada nas razões recursais, para

absolvê-lo  da  imputação,  devendo,  ao  contrário,  ser  mantido  o  édito

condenatório. 

Quanto ao pleito de desclassificação para o delito de furto, mais

uma vez não assiste razão ao recorrente, pois, em se tratando de crime de

roubo, se indiscutível a grave ameaça, não se pode afastar o reconhecimento

do delito, como ocorreu in casu. Aliás, segundo Guilherme de Souza Nucci “A

grave ameaça é o prenúncio de um acontecimento desagradável, com força

intimidativa, desde que importante e sério.” (Código Penal Comentado, 14 ª ed.

Forense, 2014, pág. 846).

Na  hipótese  dos  autos,  verifica-se  que  o  acusado  estava

pilotando uma motocicleta,  chegou próximo à  ofendida,  e  o  carona (corréu

confesso) se dirigiu à vítima afirmando que se tratava de um assalto, pedindo o

seu celular, o dinheiro e a bolsa e ainda instruindo para que ela não olhasse

para trás e seguisse, atitude que causou medo e intimidação na vítima.

Nesse diapasão, não se pode caracterizar o fato ocorrido como

um simples delito de furto, em que, muitas vezes, a vítima não chega nem a

ver o acusado ou sequer perceber o cometimento do ato. A situação, como foi

narrada pela ofendida (e nessas espécies de delito, a palavra da vítima deve

ser revestida de credibilidade), é capaz de causar grande temor em quem esta

sendo ofendido que, sentindo-se intimidado, fica sem alternativa, e tem seus

bens subtraídos.

A jurisprudência não vacila em considerar caracterizada a grave

ameaça  inerente  ao  crime  de  roubo  quando  a  vítima  é,  de  alguma forma,
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intimidada pela conduta do agente, como no caso dos autos. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. INVIABILIDADE DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA
O CRIME DE FURTO QUANDO COMPROVADO QUE
A SUBTRAÇÃO  DO  BEM  OCORRE  MEDIANTE  O
EMPREGO DE AMEAÇA EXERCIDA POR MEIO DE
PALAVRAS E GESTOS CAPAZES DE INTIMIDAR A
VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I.  A  conduta  de  subtrair  a  quantia  de  R$  68,90
(sessenta  e  oito  reais  e  noventa  centavos),  com
inequívoco ânimo de apossamento definitivo de coisa
alheia, mediante grave ameaça exercida com emprego
de palavras e gestos, é fato que se amolda ao crime
previsto no artigo 157, caput, do Código Penal.  II.  A
comprovação  da  intimidação  da  vítima  e  da
redução  de  sua  capacidade  de  resistência  é
suficiente  para  caracterizar  a  grave  ameaça.  III.
Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. TJDF; Rec
2008.05.1.010491-8;  Ac.  742.170;  Terceira  Turma
Criminal;  Rel.  Des.  José  Guilherme;  DJDFTE
12/12/2013; Pág. 146) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E PORTE
DE  DROGAS  PARA  USO  PRÓPRIO.
DESCLASSIFICAÇÃO  DO  ROUBO  PARA  FURTO.
IMPOSSIBILIDADE.  GRAVE  AMEAÇA
CONFIGURADA.  PRINCÍPIO  DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.  INOVAÇÃO  NÃO
RECEPCIONADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO.
CONDENAÇÕES  MANTIDAS.  RECONHECIMENTO
DA  FORMA  TENTADA  DO  CRIME  DE  ROUBO.
INVIABILIDADE.  CONSUMAÇÃO  COM  A SIMPLES
INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. RECURSO
NÃO PROVIDO. 1.  Comprovada a grave ameaça à
pessoa na subtração do bem, de modo a produzir
intimidação  na  vítima,  impossível  a
desclassificação para o crime de furto. 2.  Não há
como acolher a pretensão defensiva de aplicação do
princípio da insignificância, pois esse preceito não foi
recepcionado pelo ordenamento jurídico brasileiro. 3.
O crime de roubo consuma-se a partir do momento em
que a coisa é retirada da esfera de disponibilidade do
ofendido  e  fica  em  poder  do  agente,  ainda  que  de
forma  passageira,  desde  que  cessada  a
violência.TJMG;  APCR 1.0362.12.001798-7/001;  Rel.
Des.  Rubens  Gabriel  Soares;  Julg.  20/08/2013;
DJEMG 28/08/2013. (grifo nosso)

Desembargador João Benedito da Silva
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Logo,  diante  da  grave  ameaça  empreendida  contra  a  vítima,

configurado está o crime de roubo qualificado,  capitulado no art.  157,  § 2º,

inciso II, do CP.

Por fim, o apelante requer a redução da pena, por encontrar-se

exacerbada. Argumento este que deve ser rechaçado.

Ocorre que, quando da fixação da reprimenda, a Magistrada,  na

primeira fase,  após analisar  as circunstâncias judiciais,  fixou a pena em  04

(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão,  e 24 (vinte e quatro) dias-

multa. 

Na  segunda  fase, de  forma  correta,  reconheceu  a  atenuante

prevista no art. 65, I, do CP (ser o agente menor de 21 anos, na data do fato),

reduzindo a pena em 06 (seis) meses e 06 (seis) dias-multa, o que totalizou em

04 (quatro) anos e 18 (dezoito) dias-multa. 

Na terceira fase, aumentou a reprimenda em 1/3 (um terço),

pelo  concurso de  agentes,  previsto  no art.  157,  § 2º,  inciso II,  do  CP,

resultando  em  uma  pena  de 05  (cinco)  anos  e  04  (quatro)  meses  de

reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime semiaberto,  tornando-

se definitiva ante a inexistência de outras causas de diminuição e aumento a

considerar.

Assim, no que concerne à dosimetria da pena, entendo que foi

realizada em conformidade com o critério trifásico e demais regras pertinentes,

não  havendo  qualquer  inadequação  que  mereça  ser  sanada  nesta  sede

recursal.

Forte em tais razões,  NEGO PROVIMENTO ao apelo, para que

seja mantida a sentença objurgada em todos os seus termos.

Desembargador João Benedito da Silva
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Expeça-se Mandado de Prisão.

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 convocado, com jurisdição limitada,

em substituição ao Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior).  Ausentes os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e

Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à Sessão o Exmo. Dr. Álvaro Cristino

Pinto Gadelha Campos, Procurador 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 25 (vinte e cinco) dias do mês de julho do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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