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PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA 
DE  DESCRIÇÃO  PORMENORIZADA  DOS 
VEÍCULOS  DE  ONDE  SUPOSTAMENTE 
RETIRADOS PNEUS E RODAS. REJEIÇÃO.

Sendo  possível,  a  partir  da  leitura  da  peça 
inaugural,  individualizar  a  conduta  de  cada  um 
dos codenunciados,  a  inexistência  de indicação 
das  características  dos  bens  de  que  retiradas 
peças acessórias não enseja qualquer nulidade, 
se não tolher, por completo, o direito de defesa.

PRELIMINAR.  NULIDADE  PROCESSUAL. 
CERCEAMENTO DE DEFESA.  FORMULAÇÃO 
DE  PEDIDOS.  INDEFERIMENTO.  LIVRE 
CONVENCIMENTO MOTIVADO. REJEIÇÃO.

Atentando-se  para  o  fato  de  que  os 
requerimentos  formulados  pela  defesa  do 
acusado  em nada  influenciaram na  solução  da 
ação  penal,  mesmo  porque  os  fatos  que 
pretendia demonstrar já haviam sido esclarecidos 
por outros meios de provas, age corretamente o 
magistrado que se utiliza das determinações do 
art. 400, §1º do CPP.

APELAÇÃO  CRIMINAL  01.  CONDENAÇÃO. 
FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, INCISO 
IV,  CP.  INSATISFAÇÃO.  AUTORIA  E 
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MATERIALIDADE  DELITIVAS.  PROVAS 
INSUFICIENTES.  RECONHECIMENTO. 
ACERVO  PROBATÓRIO  COLHIDO.  DÚVIDA. 
DIVERGÊNCIA ENTRE AS DECLARAÇÕES DE 
TESTEMUNHAS.  PROVIDÊNCIAS  QUE  NÃO 
FORAM  ADOTADAS  PELA  EMPRESA. 
ABSOLVIÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.  ART.  386, 
INCISO VII, CPP. PROVIMENTO DO RECURSO.

Bem  se  sabe  que,  para  amparar  decreto 
condenatório,  faz-se  mister  que  as  provas 
produzidas no decorrer  da instrução processual 
se  apresentem  de  forma  inequívoca,  mesmo 
porque  a  procedência  da  ação  penal  retira  do 
cidadão  um  de  seus  mais  preciosos  bens:  a 
liberdade.

A condenação deverá estar justificada em acervo 
probatório suficientemente colhido e apto a tornar 
inquestionável  a  autoria  e  a  materialidade 
delitivas.

Não  havendo  provas  suficientes  para  a 
condenação,  a  absolvição  é  medida  que  se 
impõe, nos termos do art. 386, inciso VII, CPP. 

PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA 
DE  CARACTERÍSICAS  DOS  BENS  DE  QUE 
SUPOSTAMENTE  RETIRADOS  RODAS  E 
PNEUS. REJEIÇÃO.

APELAÇÃO  CRIMINAL  02.  CONDENAÇÃO. 
FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO 
IV,  CP.  INSATISFAÇÃO.  AUTORIA  E 
MATERIALIDADE  DELITIVAS.  PROVAS 
INSUFICIENTES.  RECONHECIMENTO. 
ACERVO  PROBATÓRIO  COLHIDO.  DÚVIDA. 
DIVERGÊNCIA ENTRE AS DECLARAÇÕES DE 
TESTEMUNHAS.  PROVIDÊNCIAS  QUE  NÃO 
FORAM  ADOTADAS  PELA  EMPRESA. 
ABSOLVIÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.  ART.  386, 
INCISO VII, CPP. PROVIMENTO DO RECURSO.

Bem  se  sabe  que,  para  amparar  decreto 
condenatório,  faz-se  mister  que  as  provas 
produzidas no decorrer  da instrução processual 

Desembargador João Benedito da Silva
2



Apelação Criminal nº 0016911-80.2011.815.0011
se  apresentem  de  forma  inequívoca,  mesmo 
porque  a  procedência  da  ação  penal  retira  do 
cidadão  um  de  seus  mais  preciosos  bens:  a 
liberdade.

A condenação deverá estar justificada em acervo 
probatório suficientemente colhido e apto a tornar 
inquestionável  a  autoria  e  a  materialidade 
delitivas.

Não  havendo  provas  suficientes  para  a 
condenação,  a  absolvição  é  medida  que  se 
impõe, nos termos do art. 386, inciso VII, CPP.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima 
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES, E, 
NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO AOS APELOS PARA ABSOLVER RENAN 
MARCOS ALVES LIMA E VERIONALDO QUEIROZ DO NASCIMENTO, POR 
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por Renan Marcos 
Alves Lima (fl. 123) e por  Verionaldo Queiroz do Nascimento (fl. 126) em 

razão  da  sentença proferida  pelo  juízo  de  direito  da  5ª  Vara  Criminal  de 

Campina Grande (fls. 110/115), que os condenou às penas de 02 (dois) anos e 

04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, para cada um dos 

recorrentes, posteriormente substituídas por restritivas de direito, além de 13 

(treze)  dias-multa,  como incursos  nas penas  do  art.  155,  §4º,  inciso  IV  do 

Código Penal.

Quando do édito condenatório, o magistrado singular reconheceu 

que os apelantes, então vigilantes da EMPRESA NORDESTE, que prestava 

serviços ao DETRAN, no dia 27 de janeiro de 2011, em união de propósitos e 

ações, adentraram no depósito, de onde subtraíram um jogo de rodas de um 

automóvel  e  os  pneus  de  uma  moto,  veículos  esses  que  haviam  sido 

apreendidos e se encontravam sob a custódia do órgão.
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Verionaldo  Queiroz  do  Nascimento,  ao  oferecer  as  razões 

recusais (fls. 125/129), aduz, em suma, a existência de denúncia vazia, posto 

não terem sido descritas as características dos veículos de onde subtraídas as 

rodas  e  os  pneus.  Destaca,  ainda,  a  inexistência  de  provas  a  respeito  da 

autoria e da materialidade, posto que a condenação está amparada apenas em 

depoimentos de colegas de trabalho do recorrente, então desafetos.

Pugna,  pois,  pela  reforma  do  julgado,  para  que  absolvido  da 

imputação, na forma do art. 386, inciso VI do CP.

O  Ministério  Público rebate  as  alegações  (fls.  132/134). 

Argumenta, pois, que os depoimentos testemunhais foram coerentes e firmes 

no  sentido  de  indicar  os  acusados  como  autores  da  conduta  descrita  na 

denúncia.

De igual forma, Renan Marcos Alves Lima (fls. 140/146) busca a 

absolvição.  Para  tanto,  também suscita  não  terem sido  pormenorizadas  as 

características dos bens de que foram subtraídas as rodas e os pneus. 

Em caráter  subsidiário,  pretende  a  anulação  da  sentença,  por 

cerceamento de defesa, uma vez que o juízo singular não analisou os pedidos 

de produção de provas, precisamente de “inventário de veículos custodiados 

no DETRAN, vídeos de câmeras de segurança, autos de apreensão da dita D-

20 com o qual se comprovaria o estado do veículo, etc.(...)”.

Por  fim,  ainda  questiona  a  existência  de  provas  quanto  à 

consumação do delito, ressaltando a possibilidade de desqualificação para a 

modalidade tentada.

Nas contrarrazões (fls. 149/151), o Parquet, novamente, levanta a 

existência  de  provas  suficientes  para  a  condenação,  tendo  em  vista  as 

informações  trazidas  aos  autos  pelas  testemunhas  Joseilton  Alcântara  de 

Oliveira e Ricardo Costa.

A Procuradoria  de  Justiça  (parecer  de fls.  154/156)  opina pelo 

desprovimento de ambos os recursos,  justificando que,  por  meio do acervo 

probatório  colhido,  tem-se  provas  suficientes  da  autoria  e  da  materialidade 

delitivas.

É o  relatório.
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VOTO

Narra a inicial acusatória (fls. 02/04) que Verionaldo Queiroz do 
Nascimento e Renan Marcos Alves Lima, no dia 27 de janeiro de 2011, em 

horário  não  especificado,  em união  de  propósitos  e  ações,  adentraram no 

depósito do DETRAN, onde haviam veículos apreendidos, e de lá subtraíram 

um jogo de rodas de uma caminhonete D-20 e pneus de uma moto, motivo pelo 

qual foram denunciados pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, inciso IV 

do CP (furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas).

Concluída  a  instrução  criminal,  cada  um  dos  acoimados  foi 

condenado à pena de 02 (dois)  anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em 

regime  inicial  aberto,  para  cada  um  dos  recorrentes,  posteriormente 

substituídas por restritivas de direito, além de 13 (treze) dias-multa.

Insatisfeitos, interpuseram recurso de apelação, questionando, em 

síntese,  (a)  irregularidades  na  peça  exordial  (narrativa  fática  vaga),  (b) 

ausência de provas quanto à autoria delitiva, (c) nulidade processual e (d) falta 

de  elementos  para  o  reconhecimento  da  figura  típica  na  modalidade 

consumada.

Pois bem. Ambos os recorrentes questionaram a existência  de 

provas a respeito da autoria delitiva. E, como já pontuado, de forma subsidiária, 

Renan  Marcos  também  levanta  a  ocorrência  de  nulidade  processual,  por 

cerceamento de defesa, ao não terem sido deferidos os pleitos formulados na 

defesa prévia.

Ocorre que, apesar de o pedido de reconhecimento da existência 

de cerceamento de defesa ter sido formulado em caráter subsidiário, tem-se 

que, por se tratar de matéria que enseja a nulidade processual,  deverá ser 

analisado como prioridade, e não após discutido mérito do apelo.

DAS PRELIMINARES:

1. Da inépcia da inicial
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Apesar  de  não  ter  sido  levantada,  em  forma  de  preliminar,  a 

inépcia  da  denúncia,  ambos os  recorrentes  afirmam que a  inicial  oferecida 

encontra-se vazia, posto que sequer descritas as características (placas, cor, 

dentre outras) dos veículos que, supostamente, tiveram suas rodas e pneus 

retirados.

Contudo, para que seja possível o reconhecimento de denúncia 

como irregular, faz-se mister que ela se apresente de forma tal a inviabilizar, 

por completo, o direito de defesa do acusado.

No caso dos autos, essa situação não foi vislumbrada.

A partir da leitura da peça inaugural, tem-se que os fatos foram 

devidamente delineados, imputando a cada um dos codenunciados a maneira 

como teriam contribuído para a empreitada criminosa, não havendo, pois, que 

se falar em irregularidade.

Rejeito, pois a preliminar de inépcia da inicial.

2. Do cerceamento de defesa

Ao apresentar a resposta prévia (fls. 38/45), a defesa de Renan 
Marcos requereu a produção de algumas provas, em sua maioria, relativas à 

efetiva existência dos alegados bens descritos na denúncia, mas também se 

haviam  sido  adotadas  as  providências,  junto  à  empresa  encarregada  da 

segurança do local, pelos vigilantes que se encontravam escalados no dia e, 

inclusive, quais seriam os vigilantes destacados à guarda do DETRAN.

O magistrado singular, ao indeferir o pleito (fls. 86), justificou:

A defesa  de  Renan  Marcos  ratificou  as  diligências 
esposadas  na  sua  defesa preambular  de  fls.  38/45. 
Observando  as  diligências  ali  elencadas  percebe-se 
que nenhuma é imprescindível para a convicção deste 
Magistrado, haja vista a prova testemunhal produzida 
já  ser  suficiente  para  a  elucidação  dos  fatos 
articulados no processo, razão pela qual as indefiro.

Desembargador João Benedito da Silva
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De fato, o Código de Processo Penal (art. 400, §1º) possibilita que 

o  juiz  indefira  as  provas  que  considere  irrelevantes,  impertinentes  ou 

protelatórias:

Art. 400.  Na audiência de instrução e julgamento, a 
ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à 
inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 
pela  defesa,  nesta ordem,  ressalvado o  disposto no 
art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos 
dos peritos,  às acareações e ao reconhecimento de 
pessoas  e  coisas,  interrogando-se,  em  seguida,  o 
acusado. 

§ 1o  As provas serão produzidas numa só audiência, 
podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, 
impertinentes ou protelatórias

No decorrer da instrução processual, restou claro que, no dia do 

fato,  todas  as  testemunhas  e  os  próprios  denunciados  encontravam-se  de 

plantão no DETRAN, Joseilton (00:00 / 16:38). Também não há dúvidas de que 

não houve registro da ocorrência em livro próprio, mas apenas comunicação ao 

inspetor competente, que nenhuma providência adotou.

Por outro lado, não se sabendo ao certo em que data os supostos 

bens  de  que  foram  subtraídos pneus  e  rodas foram depositados  junto  ao 

órgão, impossível qualquer inventário.

Dessa forma, atentando-se para o fato de que os requerimentos 

formulados às fls.  38/45 em nada influenciaram na solução da ação penal, 

foram todos eles, corretamente, indeferidos pelo magistrado singular, que se 

utilizou da previsão insculpida no art. 400, §1º do CPP.

Assim,  rechaço a  preliminar  de  nulidade  por  cerceamento  de 

defesa.

DO MÉRITO:

No mérito, por ambos os recorrentes, foi suscitada a inexistência 

de  provas  quanto  à  autoria  e  à  materialidade  delitivas,  mesmo  porque  os 
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elementos  carreados  aos  autos  não  demonstravam  a  conduta  descrita  na 

denúncia.

Com efeito, de fato, residem dúvidas a respeito da existência do 

próprio  delito.  Isso  porque,  tomando  por  parâmetro  os  depoimentos  das 

testemunhas e os interrogatórios dos acusados, não se pode afirmar que os 

acusados praticaram a suposta empreitada criminosa, e sequer que ele (o fato 

narrado) existiu.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada. Foi também 

regularmente acostada, aos autos, a mídia com a prova oral colhida (fl. 85).

Joseilton  Alcântara  de  Oliveira (00:00/07:36)  ressaltou  ser 

vigilante  do  DETRAN,  contratado  pela  EMPRESA NORDESTE,  juntamente 

com os acusados e com as testemunhas Ricardo e Eliedson, todos escalados 

para o plantão do dia do fato. Destacou que presenciou  Veronildo e  Renan 
retirarem de um dos carros os jogos de roda, motivo pelo qual se dirigiu a outro 

setor e chamou Ricardo da Costa, quando ambos já observaram a subtração 

de pneus de uma motocicleta, que também havia sido apreendida e depositada 

no órgão.

Acrescentou que não abordaram os denunciados,  muito menos 

chamaram a polícia, retornando aos seus respectivos setores e que o ocorrido 

somente foi comunicado à empresa através de outro vigilante,  Eliedson, não 

na mesma noite do fato, mas apenas posteriormente.

Joseilton,  indagado  pela  defesa  de  Verionaldo (07:37/10:59), 

não soube precisar quanto tempo durou a empreitada criminosa, muito menos 

ter visto quando o acusado saiu do local, em seu automóvel e em posse dos 

bens subtraídos. Disse, ainda, que não sabia informar quando o caso foi levado 

ao chefe, Luiz Cláudio, mas soube precisar que não houve comunicação ao 

DETRAN, sob a justificativa de ele (o depoente) ser novato no local. Discorreu 

não saber  sequer  a  placa  dos veículos de  que foram retiradas as  rodas e 

pneus.

Também respondeu aos questionamentos da  defesa de Renan 

(11:00/14:54). Afirmou que o acesso ao pátio em que se encontravam os bens 

de onde retirados as rodas e os pneus era livre e fácil acesso, mesmo porque a 
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cerca  existente  era  precária.  Registrou  haver  segurança  suficiente  para  os 

veículos,  mas  não  controle  dos  mesmos  pelos  vigilantes  e,  ainda,  que  o 

material não era organizado. Por fim, destacou que não presenciou a retirada 

da res furtiva do local pelos acusados, por trabalharem em locais distantes, e 

por saírem de horários diversos.

Esclarecendo  ao  juízo  (14:55/16:38),  relatou  não  saber  se  o 

DETRAN,  no  dia  seguinte  ou  até  mesmo  após,  percebeu  a  ausência  dos 

pneus, sequer escutando qualquer comentário. 

A  outra  testemunha,  Ricardo  Costa  (16:39/27:26),  em 

divergência ao que afirmado na esfera policial, pontuou não ter presenciado os 

fatos narrados, e que, inclusive, na noite do fato, apesar de ter sido chamado 

por Joseilton, em nenhum momento, avistou qualquer pessoa no local, perto 

dos carros, muito menos retirando qualquer objeto. Destacou apenas que, em 

outra situação, avistou, no interior do carro de Verionaldo, quando ele lhe deu 

carona,  uma caixa  de  som anteriormente  vista  no  interior  de  um dos bens 

apreendidos no DETRAN (D-20).

Nesse  contexto,  e  já  esclarecendo,  há  divergência  entre  as 

declarações dadas por  Joseilton e  Ricardo. Enquanto que esta testemunha 

afirma que não viu  ninguém retirar  os pneus de uma motocicleta,  Joseilton 

destaca que, na presença de Ricardo, observaram, juntos, parte da conduta 

dos acusados.

Ricardo Costa (27:27/29:46) ainda consignou que, apesar de ter 

sido comunicada a ocorrência do fato, ao inspetor da empresa a que estava 

vinculado,  EMPRESA NORDESTE,  de  nome  Jefferson,  nada  sabia  dizer  a 

respeito  de  eventuais  providências,  mesmo  porque  foi  retirado  do  local  de 

trabalho (apesar de ainda prestar serviços à pessoa jurídica).

Novamente  indagado  (29:47/32:59),  afirmou  que  os  vigilantes 

possuem a obrigação de registrar esse tipo de ocorrência, mas que não teria 

preenchido o livro  de registro,  muito  menos providenciado a notificação por 

escrito a respeito do fato.

A  última  testemunha  de  acusação  ouvida,  Eliedson  Galdino 
Ribeiro  (34:33/44:18),  discorreu  ter  presenciado  um dos  fatos,  qual  seja  a 
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subtração das rodas e pneus de um Fiat Uno, apesar de não estar lembrado da 

cor do veículo, estando presente, inclusive, quando foram colocadas no interior 

do  automóvel  de  Verionaldo.  Questionado,  retificou-se  e  disse  não  estar 

presente quando da subtração, mas afirmava ter certeza se tratar de rodas de 

um Fiat  Uno,  porque,  posteriormente,  observou que esse veículo  não mais 

estava  com  os  acessórios,  posto  ser  obrigatória  a  realização  de  vistoria 

realizada no início e no final do plantão, essa providenciada aproximadamente 

às 05hs.

Ponderou que não foi feito registro da ocorrência, por não ter sido 

autorizado pelo inspetor Jefferson, que havia sido devidamente comunicado. 

Ainda  pontuou  que,  quando  abordou  o  acusado  Verionaldo,  ele  teria  lhe 

ameaçado, utilizando arma de fogo que detinha em razão da função exercida.

Acrescentou,  ao  final  (46:30/47:50),  não  ter  autorização  para 

revistar os carros que saíam do local, mas podia afirmar que os pneus foram 

furtados,  pois,  no  plantão  seguinte,  estavam  sendo  usados  no  carro  de 

Verionaldo.

Nos  interrogatórios,  Verionaldo (01:00:47/01:09:44)  e  Renan 
(01:09:45/  01:15:33)  negam  veementemente  a  existência  de  qualquer 

subtração.

Ora, bem se sabe que, para amparar decreto condenatório, faz-se 

mister  que  as  provas  produzidas  no  decorrer  da  instrução  processual  se 

apresentem de forma inequívoca, mesmo porque a procedência da ação penal 

retira do cidadão um de seus mais preciosos bens: a liberdade.

Atentando-se para todo o acervo probatório colhido, não é forçoso 

afirmar  a  inexistência  de  provas  contundentes  a  respeito  da  autoria,  e, 

inclusive, da materialidade delitiva.

Em um primeiro instante, tem-se que as declarações de Joseilton 

e  de  Ricardo  Costa  não  são  convergentes  entre  si,  como  já  destacado 

anteriormente. Joseilton afirmou que ambos teriam presenciado a subtração de 

pneus de uma motocicleta apreendida, ao tempo em que Ricardo Costa negou 

ser testemunha ocular dessa mesma conduta.
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Depois, também não se justifica não ter sido realizada qualquer 

vistoria nos veículos apreendidos e que se encontravam no depósito DETRAN, 

a fim de atestar a existência, ou não, da aludida materialidade delitiva. Pior. 

Não foi registrada qualquer ocorrência no livro próprio, como bem destacado 

pelas  testemunhas  de  acusação,  muito  menos  aberto  procedimento 

administrativo para a apuração do fato, ou adotadas as providências cabíveis 

(e lógicas) em situações similares.

Em seguida, o inquérito policial somente foi instaurado a partir da 

sentença  proferida  nos  autos  da  ação  de  consignação  em  pagamento,  no 

âmbito trabalhista (fls. 05/13), que reconheceu a existência de justa causa para 

o desfazimento do vínculo trabalhista entre a EMPRESA NORDESTE e Renan 

Marcos Alves Lima.

Registre, ainda, que o vínculo entre empresa e acusados somente 

foi desfeito em 25/02/2011, quase um mês após a ocorrência do fato narrado 

na  denúncia,  lapso  temporal  esse  que  não  se  justifica  se  levada  em 

consideração  a  gravidade  da  conduta,  mesmo  porque  se  tratavam  de 

vigilantes, que deveriam guardar os bens apreendidos.

Ademais, apesar de na ação trabalhista haver sido considerada 

válida a justa causa para o desfazimento do contrato, pode-se dizer que as 

esferas não independentes. Eventual decisão tomada âmbito trabalhista não 

vincula o juízo criminal.

Por  fim,  ainda sopesando  o  comportamento  de  cada  uma das 

testemunhas em juízo, percebe-se que Joseilton encontrava-se nervoso e a 

todo  instante  vagando nas  respostas  dadas.  Depois,  o  próprio  Eliedson se 

contradisse no depoimento. Chegou a afirmar que teria presenciado a primeira 

subtração  (o  que,  a  princípio,  contrapõe-se  à  declaração  de  Joseilton,  que 

afirmou estar, nesse momento, sozinho no local), mas sem precisar a cor do 

veículo, para depois dizer que nada sabia a respeito.

Dessa  forma,  não  há  outra  medida  a  ser  adotada  que  não  a 

reforma da sentença, para absolver os acusados da imputação, por não haver 

prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, CPP:

Desembargador João Benedito da Silva
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Art. 386.  O juiz absolverá o réu, mencionando a causa 
na parte dispositiva, desde que reconheça:
(…)
VII – não existir prova suficiente para a condenação.

Por conseguinte, por prejudicialidade, deixo de analisar o pedido 

subsidiário de desqualificação da figura típica, de modalidade consumada para 

tentada.

Ante o exposto,  REJEITO as preliminares de inépcia da inicial e 

de  nulidade  processual,  por  cerceamento  de  defesa  e,  no  mérito,  DOU 
PROVIMENTO aos apelos, para absolver os acusados da imputação atribuída 

na inicial acusatória, nos termos do art. 386, inciso VII, CPP.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, 

Presidente da Câmara Criminal.  Participaram do julgamento, além do Relator, 

o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior e o Exmo. Sr. Des.  Carlos Martins 

Beltrão Filho.  Presente à sessão o Exmo.  Sr.  Dr.  Paulo Barbosa de Almeida, 

Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba,  aos 28 (vinte e  oito) dias do mês de agosto do ano de 

2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR
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