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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL  N.º  0029852-30.2016.815.2002  –  3ª  Vara  Criminal  da
Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Miguel Ferreira Lins Rabelo, conhecido por “Cocunda”
ADVOGADOS: Antônio Weryk F.  Guilherme (OAB/PB 18.530) e Everson Coelho de
Lima (OAB/PB 20.294)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL. CRIMES  CONTRA  O
PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.
ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. CONDENAÇÃO.
PLEITO  ABSOLUTÓRIO.  FRAGILIDADE
PROBATÓRIA.  NÃO  ACOLHIMENTO.
RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA.
PEDIDO  PELA  REDUÇÃO  DA  PENA.
IMPOSSIBILIDADE.  REPRIMENDA  FIXADA  EM
PATAMAR  NECESSÁRIO  PARA  PREVENÇÃO  E
REPRESSÃO  AO  CRIME.  RECONHECIMENTO,  DE
OFÍCIO,  DA  ATENUANTE  DA  CONFISSÃO,  SEM
REFLEXO  NA PENA.  PROVIMENTO  PARCIAL DO
RECURSO.

1 – Havendo provas certas tanto da materialidade quanto
da autoria, não há que se falar em absolvição.

2 - “A jurisprudência deste tribunal de justiça já se firmou
no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, assume
destaque  o  depoimento  da  vítima,  reconhecendo  o
acusado,  tanto  na  delegacia  de  polícia,  como em juízo,
especialmente quando ratificado por outros elementos de
prova, como o depoimento do policial responsável pelas
investigações.  2.  (…)”.  (TJDF  –  Processo  nº
2007.09.1.017902-2 -  Ac.  567.159 -  Rel.  Des.  Roberval
Casemiro Belinati; DJDFTE 29/02/2012; Pág. 227)”

3 – Considerando que a fixação da pena acima do mínimo
legal apresenta-se em quantidade necessária  e suficiente
para reprovação e prevenção do delito, há que se manter a
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sanção cominada.

4 – Tendo o acusado confessado a prática delitiva, fez-
se  necessário  a  aplicação da  atenuante  da  confissão,
contida no art. 65, III, “d”, do CP.

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 dar parcial provimento ao recurso, reconhecendo
a atenuante da confissão, sem reflexo na pena final por ter sido aplicada o mínimo
previsto em lei. Expeça-se Mandado de Prisão, após o decurso do prazo de Embargos
de Declaração, sem manifestação.

RELATÓRIO

Perante  a  3ª  Vara  Criminal  da  Comarca  da  Capital,  Miguel
Ferreira Lins Rabelo, devidamente qualificado, foi denunciado nas penas do art. 157, §
2º, I e II, do CP, em razão dos fatos a seguir narrados:

“(…)
Deflui-se dos autos do procedimento policial em anexo, que na

data de 27 de maio de 2016, por volta das 22h50, o denunciado acima qualificado, na
companhia de outros quatro menores de idade, adentrou em um coletivo da Empresa
Santa Maria, linha 105, e anunciaram o assalto, fato este ocorrido na Av. Cruz das
Armas, nesta Urbe.

Nesse  sentido,  um  dos  indivíduos  se  aproximou  de  Oziel
Leonardo Oliveira Neto,  motorista do  citado ônibus,  e  sob a  ameaça de  levar  um
“tiro”,  determinou  que  ele  diminuísse  a  velocidade  do  coletivo  e  não  parasse  em
nenhum local, ocasião em que subtraíram deste a quantia de R$ 70,00 (setenta reais).

Consta,  ainda,  do  [sic]  autos,  que  quatro  passageiros/vítimas
foram assaltados.  Assim,  necessário ressaltar  que,  com o uso de  um arma branca
(faca), subtraíram de José Neyrison de Sousa Gomes um aparelho celular LG Prime 2;
de Edilene Lopes da Silva um aparelho celular Sansumg Galaxy Y; de Maria Aparecida
Cabral  Diniz  um aparelho  celular  Sansumg,  três  caixas  de  chocolate  e  um óculos
Rayban; e de Rubens Gomes da Silva um aparelho celular Sansumg Galaxy Win Duos. 

(...)”.

Ultimada a instrução criminal, a juíza a quo julgou parcialmente
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procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar Miguel Ferreira Lins Rabelo, nas
penas do art. 157, § 2º, I e II, do CP (cinco vezes), c/c o art. 70 do CP, fixando a pena da
seguinte maneira:

1 - Quanto a vítima Empresa Santa Maria

Após  análise  das  circunstâncias  judiciais,  a  magistrada fixou a
pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa.
Considerando a atenuante da menoridade, reduziu a pena para 04 (quatro) anos. Sem
agravantes  a  considerar.  Na terceira  fase,  elevou em 1/3,  em razão do concurso de
pessoas, totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias
multa.

2  Neyrison de Sousa Gomes

Após  análise  das  circunstâncias  judiciais,  a  magistrada fixou a
pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa.
Considerando a atenuante da menoridade, reduziu a pena para 04 (quatro) anos. Sem
agravantes  a  considerar.  Na terceira  fase,  elevou em 1/3,  em razão do concurso de
pessoas, totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias
multa.

3 - Quanto a vítima Edilene Lopes da Silva e Rubens Gomes
da Silva (circunstâncias idênticas)

Após  análise  das  circunstâncias  judiciais,  a  magistrada fixou a
pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa.
Considerando a atenuante da menoridade, reduziu a pena para 04 (quatro) anos. Sem
agravantes  a  considerar.  Na terceira  fase,  elevou em 1/3,  em razão do concurso de
pessoas, totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias
multa.

5 - Quanto a vítima Maria Aparecida Cabral Diniz

Após  análise  das  circunstâncias  judiciais,  a  magistrada fixou a
pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa.
Considerando a atenuante da menoridade, reduziu a pena para 04 (quatro) anos. Sem
agravantes  a  considerar.  Na terceira  fase,  elevou em 1/3,  em razão do concurso de
pessoas, totalizando 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias
multa.

– Aplicação do concurso formal
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Atenta aos termos do art. 70, caput, do CP, sendo cinco vítimas,
aumentou em 1/3 a pena mais grave aplicada, ou seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, o que gerou uma pena 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias multa.

Por  fim,  considerando os  termos do art.  29,  §  1º,  do CP e  as
peculiaridades do caso, em que o verbo principal foi praticado pelos adolescentes, bem
como por  não  haver  acusação  de  corrupção  de  menores,  diminuiu  a  pena  em 1/3,
ficando, ao final, 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e
43 (quarenta e três) dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto. 

Irresignado com o decisório adverso, o censurado recorreu a esta
Superior Instância, pugnando, por sua absolvição e, alternativamente, pela redução da
pena (fls. 181; 183-187).

Ofertadas as contrarrazões ministeriais (fls. 190-191), seguiram os
autos, já nesta Instância, à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, em parecer, opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 197-200).

Lançado  o  relatório,  foram os  autos  ao  Revisor  que,  com ele
concordando, determinou a inclusão do feito na pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A pretensão recursal consubstancia-se na contrariedade à sentença
condenatória proferida pela magistrada singular, pugnando, por sua reforma, no sentido
da absolvição do inculpado, alegando fragilidade probatória.

As  provas  de  materialidade  e  autoria  do  ilícito,  por  sua  vez,
emergem de forma límpida e categórica do conjunto probatório, conforme se depreende
do Auto de Apreensão (fls. 14), Autos de Entrega (fls.15-19), Boletim de Ocorrência
(fls. 25), bem com pelas declarações colhidas desde a esfera policial.

A vítima Ozael Leonardo Oliveira Neto (mídia de fls. 154) disse
que reconhecia o acusado como um dos autores do fato, mas quem se aproximou dele
foi um menor.
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José  Neyrison de  Sousa,  vítima,  (mídia  de  fls.  154)  disse  que
quem lhe abordou foi um comparsa, mais que o acusado estava junto; que não viu se o
acusado  estava  armado;  que  eram ao  todo  05  (cinco)  pessoas;  que  outras  pessoas
também foram vítimas; que seu celular foi recuperado. 

O  policial  Militar  Rodolfo  Marcelino  Silva,  ao  prestar  suas
declarações  (mídia  de  fls.  154),  disse  que  reconheceu  o  acusado  sem  sombra  de
dúvidas; que era o acusado e mais 3 ou 4 menores; que eles usaram faca para subtrair os
objetos; que as vítimas informaram do roubo e eles (policiais) ainda viram correndo e
foram atrás; que o acusado assumiu a situação; disse que ele era o cabeça da situação.

A  jurisprudência  de  nossos  tribunais  entende  de  que  o
reconhecimento do acusado pela vítima, em consonância com os outros elementos de
prova, dá a certeza da autoria. Vejamos:

“APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
ROUBO  DUPLAMENTE  MAJORADO.
MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.
PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. -
MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.
As  provas  existentes  no  caderno  processual  são
suficientes  para  o  julgamento  de  procedência  do
pedido  condenatório  deduzido  na  denúncia.
Materialidade e autoria suficientemente demonstradas
pela  prova  produzida.  Prisão  do  réu  em  flagrante
delito,  na  posse  da  res  furtivae.  -  PALAVRA DA
VÍTIMA E DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
Conforme  tranquilo  entendimento  jurisprudencial,  a
prova  testemunhal  consistente  na  palavra  da  vítima
tem suficiente  valor  probante  para  o amparo  de um
decreto  condenatório.  (…)  RECONHECIMENTO.
FORMALIDADE. Quanto à forma do procedimento
de  reconhecimento  do  acusado,  é  tranquila  a
jurisprudência no sentido da desnecessidade de estrita
observância  das  formalidades  do  art.  226  do  CPP
quando  o  ato  de  reconhecimento  é  realizado  pela
vítima  com  segurança,  com  observância  do
contraditório. E, no caso dos autos, o reconhecimento
pessoal realizado na seara investigativa foi confirmado
em juízo pela vítima, que demonstrou certeza acerca
da autoria delitiva. - (…) Apelo parcialmente provido.
(Apelação  Crime  Nº  70068935261,  Oitava  Câmara
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Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio
Leite Dias Teixeira, Julgado em 31/08/2016)

Dessarte,  o  substrato  probatório  a  autorizar  uma condenação é
irrefragável  e  aprume.  A  materialidade  e  a  autoria  atribuídas  ao  apelante  são
incontestes, posto que conduzem à inexorável conclusão dos responsáveis.

A juíza singular, ao proferir seu decisum no molde condenatório,
enquadrando a conduta do recorrente ao tipo delineado no art.  157, § 2º,  I e II,  do
Código Penal, fê-lo em consonância com os elementos de convicção encartados nos
autos,  mormente  quando  não  carreado  ao  álbum  processual  nenhum  elemento
convincente  a  expurgar-lhes  a  culpabilidade,  o  qual  venha  a  justificar  a  absolvição
pretendida.

De mais a mais, nos crimes de roubo praticados à sorrelfa, a prova
coligida, em especial a palavra da vítima, se não for desconstituída por qualquer dos
demais elementos de convencimento apurados em instrução,  como sói acontecer  no
presente caso, é absolutamente hábil para sustentar o decreto condenatório.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA
E CONCURSO DE AGENTES, E CORRUPÇÃO DE
MENORES.  SUBTRAÇÃO  DE  APARELHO
CELULAR, CARTÕES DE TELEFONIA CELULAR
E  FIXA  E  OUTROS  OBJETOS  PESSOAIS  DA
VÍTIMA.  CRIME  PRATICADO  POR  DOIS
AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA
COERENTE  E  SEGURA  DA  VÍTIMA.
RECONHECIMENTO  POR  FOTOGRAFIA
RATIFICADO  EM  JUÍZO.  AUTORIA
DEMONSTRADA  PELO  CONJUNTO
PROBATÓRIO.  PARTICIPAÇÃO  DE  MENOR
IMPORTÂNCIA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  UNIDADE
DE DESÍGNIOS. DIVISÃO DE TAREFAS.  CRIME
DE  CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  NATUREZA
FORMAL.  RECURSO  CONHECIDO  E  NÃO
PROVIDO.  1.  A  jurisprudência  deste  tribunal  de
justiça  já  se  firmou  no  sentido  de  que,  nos  crimes
contra o patrimônio, assume destaque o depoimento da
vítima, reconhecendo o acusado, tanto na delegacia de
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polícia,  como  em  juízo,  especialmente  quando
ratificado  por  outros  elementos  de  prova,  como  o
depoimento  do  policial  responsável  pelas
investigações.  2.  (…)”.  (TJDF  –  Processo  nº
2007.09.1.017902-2  -  Ac.  567.159  -  Rel.  Des.
Roberval  Casemiro  Belinati;  DJDFTE  29/02/2012;
Pág. 227) – grifei

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO.  ROUBO (ART.  157,  "CAPUT",  DO
CP). Inequívocas a materialidade e a autoria do delito,
diante  da  consistente  palavra  da  vítima,  que
reconheceu  o  acusado  sem  sombra  de  dúvidas.
RECONHECIMENTO.  Validade  dos  atos  quando
realizados nos moldes do art. 226, do CPP, naquilo em
que  forem  compatíveis.  Mantido  o  reconhecimento
efetuado na fase policial, eis que ratificado em juízo,
onde  se  fazem  presentes  o  contraditório  e  a  ampla
defesa. (…)”. (TJRS – Processo nº70047897335 -  Rel.
Des.  Carlos  Alberto  Etcheverry,  Julgado  em
26/04/2012)

Dessa maneira, conclui-se que a suposta insuficiência de provas,
decantada pelo recorrente, esmorece em face da materialidade e da autoria incontestes,
posto que esteadas em provas verossímeis e vigorosas.

2. DA REDUÇÃO DA PENA

Por fim, orienta-se o último rogo defensivo no sentido da redução
da reprimenda estabelecida, o que, porém, afigura-me impossível. 

É escusado dizer que o juiz tem poder discricionário para fixar a
pena-base dentro dos limites legais, desde que o faça fundamentadamente. É que, não
constituindo direito subjetivo do acusado a estipulação dessa pena em seu grau mínimo,
pode o magistrado, considerando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, majorá-la
para  alcançar  os  objetivos  da  sanção.  E  assim  portou-se,  iniludivelmente,  o  douto
magistrado sentenciante, que se referiu, de forma explícita, aos motivos legais da sua
elevação. 

Com  efeito,  ao  exarar  a  sentença  ora  impugnada,  a  juíza
monocrática não se quedou silente quanto à análise das circunstâncias judiciais.  Ao
revés,  sopesou  convenientemente  todas  as  moduladoras  do  art.  59  do  Estatuto
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Repressivo,  referente,  inclusive  a  cada  vítima,  reconhecendo,  algumas  como
desfavoráveis.

Ressalte-se, a propósito, o excelente pronunciamento do Pretório
Excelso. Vejamos:

“O Juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base
dentro  dos  limites  legais,  mas  este  poder  não  é
arbitrário, porque o caput do art. 59 do Código Penal
estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que
devem  orientar  a  individualização  da  pena-base,  de
sorte que, quando todos os critérios são favoráveis ao
réu,  a  pena deve ser  aplicada no mínimo cominado;
entretanto, basta que um deles não seja favorável para
que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo”
(STF,  HC  76.196-GO,  2.ª  T.,  rel.  Maurício  Correa,
29.9.1998, in RTJ 176/743).

Assim,  considerando  que  a  fixação  da  pena-base  acima  do
mínimo legal apresenta-se, no presente caso, em quantidade necessária e suficiente para
reprovação e prevenção do delito, há que se manter a sanção cominada.

3. DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

Quando  prestou  suas  declarações,  o  acusado,  Miguel  Ferreira
Rabelo,  conhecido  por  “Cocunda”,  admitiu  a  prática  delitiva  junto  com  uns
adolescentes, assim, faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
contida no art. 65, III, “d”, do CP. 

A propósito:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  LESÃO
CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR  CONTRA  A  MULHER.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DOSIMETRIA.  ANÁLISE  NEGATIVA  DOS
MOTIVOS.  AFASTAMENTO.  ATENUANTE  DA
CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL.  EXCLUSÃO.  SENTENÇA
PARCIALMENTE  REFORMADA.  1.  Inviável  o
acolhimento  de  pleito  absolutório  quando  a
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condenação vem lastreada em provas sólidas, como o
depoimento  coerente  e  verossímil  da  vítima,
corroborado por laudo de exame de corpo de delito e
pelos  depoimentos  das  testemunhas.  2.  Afasta-se  a
valoração  negativa  dos  motivos  do  crime,  quando  a
fundamentação  adotada  não  encontra  respaldo  nos
elementos colhidos nos autos. 3. Deve ser reconhecida
a  atenuante  da  confissão  espontânea  se  o  réu
confessou ser o autor do fato. 4. A reparação mínima
dos  danos  causados  pelo  crime,  como  efeito  da
condenação, por força do art. 387, inciso IV, do Código
de  Processo  Penal,  refere-se  aos  prejuízos  materiais
sofridos  pelo  ofendido  e  comprovados  nos  autos.  A
condenação por danos morais não tem aplicabilidade
no juízo criminal. 5. Recurso conhecido e parcialmente
provido.  (TJDF;  APR  2014.06.1.008081-6;  Ac.
103.1950; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Jesuíno
Rissato;  Julg.  13/07/2017;  DJDFTE  21/07/2017)  -
grifei

Assim, passo a nova dosimetria:

1 - Quanto a vítima Empresa Santa Maria

Mantenho a análise procedida pela juíza de 1º grau e fixo a pena
base  em  04  (quatro)  anos  e  09  (nove)  meses  de  reclusão  e  10  (dez)  dias  multa.
Considerando a atenuante da menoridade, reduzo,  da mesma forma,  a pena para 04
(quatro) anos. Reconheço a existência da atenuante da confissão, no entanto, deixo de
aplicar em razão do impedimento contido na Súmula 231 do STJ, pois a reprimenda já
está no mínimo legal. Sem agravantes a considerar. Na terceira fase, elevou em 1/3, em
razão do concurso  de  pessoas,  totalizando 05 (cinco)  anos  e  04  (quatro)  meses  de
reclusão e 13 (treze) dias multa.

2  Neyrison de Sousa Gomes

Mantenho a análise procedida pela juíza de 1º grau e fixo a pena
base  em  04  (quatro)  anos  e  09  (nove)  meses  de  reclusão  e  10  (dez)  dias  multa.
Considerando a atenuante da menoridade, reduzo,  da mesma forma,  a pena para 04
(quatro) anos. Reconheço a existência da atenuante da confissão, no entanto, deixo de
aplicar em razão do impedimento contido na Súmula 231 do STJ, pois a reprimenda já
está no mínimo legal. Sem agravantes a considerar. Na terceira fase, elevou em 1/3, em
razão do concurso  de  pessoas,  totalizando 05 (cinco)  anos  e  04  (quatro)  meses  de
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reclusão e 13 (treze) dias multa.

3 - Quanto a vítima Edilene Lopes da Silva e Rubens Gomes
da Silva (circunstâncias idênticas)

Mantenho a análise procedida pela juíza de 1º grau e fixo a pena
base  em  04  (quatro)  anos  e  09  (nove)  meses  de  reclusão  e  10  (dez)  dias  multa.
Considerando a atenuante da menoridade,  reduzo, da mesma forma, a pena para 04
(quatro) anos. Reconheço a existência da atenuante da confissão, no entanto, deixo de
aplicar em razão do impedimento contido na Súmula 231 do STJ, pois a reprimenda já
está no mínimo legal. Sem agravantes a considerar. Na terceira fase, elevou em 1/3, em
razão do concurso  de  pessoas,  totalizando 05 (cinco)  anos  e  04  (quatro)  meses  de
reclusão e 13 (treze) dias multa.

5 - Quanto a vítima Maria Aparecida Cabral Diniz

Mantenho a análise procedida pela juíza de 1º grau e fixo a pena
base  em  04  (quatro)  anos  e  09  (nove)  meses  de  reclusão  e  10  (dez)  dias  multa.
Considerando a atenuante da menoridade,  reduzo, da mesma forma, a pena para 04
(quatro) anos. Reconheço a existência da atenuante da confissão, no entanto, deixo de
aplicar em razão do impedimento contido na Súmula 231 do STJ, poia a reprimenda já
está no mínimo legal. Sem agravantes a considerar. Na terceira fase, elevou em 1/3, em
razão do concurso  de  pessoas,  totalizando 05 (cinco)  anos  e  04  (quatro)  meses  de
reclusão e 13 (treze) dias multa.

– Aplicação do concurso formal

Atenta aos termos do art. 70, caput, do CP, sendo cinco vítimas,
aumentou em 1/3 a pena mais grave aplicada, ou seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, o que gerou uma pena 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de
reclusão e 65 (sessenta e cinco) dias multa.

Ante todo o exposto, dou  parcial  provimento ao  recurso,
reconhecendo a atenuante da confissão, sem reflexo na pena final por ter sido aplicada o
mínimo previsto em lei.

É o meu voto.

Cópia dessa decisão serve como ofício de notificação.

Presidi o julgamento, com voto, dele participando, além de mim,
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Relator,  o  Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  revisor,  e  Marcos  William  de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga). Averbou-se suspeito
Márcio Murilo da Cunha Ramos. 

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
Joaci Juvino da Costa Silva, Procurador 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, aos 13
(treze) dias do mês de março do ano de 2018.

João Pessoa, 14 de março de 2018

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                   Relator
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