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MAGISTRADO  PRIMEVO,  MAS  NÃO
APLICADA.  SÚMULA  231  do  STJ.  PENA
FIXADA  NO  MÍNIMO  LEGAL.  RECURSO
DESPROVIDO.

No  cotejo  entre  a  fala  do  acusado,  isento  de
compromisso  e  de  produzir  prova  contra  si
próprio, e da vítima que pode responder por suas
afirmações em faltando com a verdade, há de se
valorar a palavra desta última.

Conforme o entendimento sumulado pelo STJ  no
Enunciado nº 231,  a incidência de circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal.
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Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  NEGAR PROVIMENTO  AO  APELO,  NOS
TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal manejada por Rodrigo de Melo

Santos (fl. 88) face a sentença de fls. 80/86, proferida pelo Juízo de Direito da

1ª  Vara  Criminal  da  Capital,  que,  julgando  parcialmente procedente  a

pretensão punitiva estatal o  condenou a uma pena de 05 (cinco) anos e 04

(quatro) meses de reclusão, além de  10 dias-multa, pela prática do crime

capitulado no art. 157, §2º, inc II, do CP.

Nas razões recursais de fls. 89/98, o recorrente vem pleitear pela

sua  absolvição,  negando  a  autoria  do  fato  que  lhe  fora  imputado.

Subsidiariamente,  pugna  pela  redução  da  pena  em  face  da  atenuante  da

menoridade relativa,  a qual,  apesar de reconhecida pelo juízo sentenciante,

não foi aplicada, por ter sido a pena fixada no mínimo legal.

Em  suas  contrarrazões  (fls.  107/112),  o  Representante  do

Ministério  Público  a  quo pugnou  pela  manutenção  in  totum da  sentença

vergastada.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (fls. 117/120), no qual o

ilustre  Procurador  Álvaro  Campos  Gadelha  opinou  pelo  desprovimento  do

recurso.

É o relatório.

Desembargador João Benedito da Silva
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VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia em face de  Rodrigo de Melo Santos,  dando-o como incurso nas

sanções penais do art. 157,  § 2º, inc II, do CP,  c/c art. 309 do CTB, por ter

subtraído veículo automotor, em concurso com um indivíduo não identificado,

além de ter sido flagrado, no dia seguinte, conduzindo o referido veículo sem

possuir habilitação para tal e com velocidade incompatível com o local.

Narra a exordial acusatória que, no dia 02/07/2016, por volta das

17:30h, a vítima Ivana Carla dos Santos Alves transitava em sua motocicleta

no  bairro  do  Costa  e  Silva,  nesta  capital,  quando  retornava  de  um

supermercado, ocasião em que foi surpreendida pelo acusado Rodrigo de Melo

Santos e outro, que também estavam em uma moto e, fazendo uso de força

física, subtraíram seu veículo.

Prossegue narrando a peça inaugural que, no  dia seguinte ao

roubo,  policiais  militares  realizava  rondas  ostensivas  no  Bairro  do  Jardim

Veneza, também nesta urbe, quando, por volta das 23h30min visualizaram a

pessoa do acusado trafegando em uma motocicleta, de forma perigosa e em

alta velocidade, razão pela qual passaram a persegui-lo.

A denúncia descreve que, após interceptarem o denunciado, os

militares constaram que ele não possuía habilitação e que o veículo possuía

registro de restrição de roubo, uma vez que se tratava da motocicleta subtraída

no dia anterior, objeto da presente ação penal.

Interrogado  em  sede  policial,  o  acoimado  negou  que  tivesse

roubado a motocicleta, afirmando que a pegou emprestada de um amigo que

Desembargador João Benedito da Silva
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reside em sua rua:

“(…) que pegou emprestado o referido veículo de um
amigo de vulgo ‘MACACO’; que em relação ao amigo
MACACO,  o  autuado  disse  que  o  mesmo mora  na
mesma rua que o autuado, só que na parte de cima
(...)”
(Interrogatório em sede Policial – fl. 09)

Contrariando essa versão, a vítima Ivana Carla afirmou, perante a

autoridade policial,  reconhecer o autuado Rodrigo como um dos autores do

roubo de sua motocicleta:

“(…) foi surpreendida por dois indivíduos conduzindo
uma outra motocicleta de porte médio; que os citados
indivíduos anunciaram um assalto ,  onde subtraíram
da  declarante  o  veículo  em  que  estava;  que  a
declarante  não  viu  a  apresentação  de  armas  pelos
meliantes,  todavia os mesmos ameaçaram de forma
violenta, e disseram: ‘PARA SE NÃO ATIRO’, deixando
claro a possibilidade de estarem armados
[…]
que a declarante reconhecer a pessoa de RODRIGO
DE  MELO  SANTO,  identificado  e  devidamente
reconhecido  pela  declarante  como  sendo  um  dos
autores do delito cometido contra a mesma, na tarde
do dia anterior; que a declarante esclarece diante do
reconhecimento de que o indivíduo preso na delegacia
estava na garupa da outra moto; que este indivíduo foi
quem desceu da moto em que estava e tomou a moto
da declarante de assalto (...)”
(Declarações  prestadas  pela  vítima  em  sede
Policial – fl. 32)

Processado, o feito, veio o Juízo de Origem a julgar parcialmente

procedente  a  pretensão  punitiva  estatal,  condenando  o  acusado  como

incursos nas penas do art. 157, § 2º, inc. II do CP, e absolvendo-o do delito

capitulado no Código de Trânsito Brasileiro.

Inconformado, o acusado interpôs o presente recurso de apelação

(fl. 88). Nas razões de fls. 89/98, o recorrente pugna pela absolvição, aduzindo

Desembargador João Benedito da Silva
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que o acervo probatório não é hábil a sustentar um decreto condenatório, uma

vez que se consubstanciou unicamente na palavra da vítima.

 Em caráter subsidiário, suplica pela redução da pena que lhe fora

imposta,  através da  aplicação  da  atenuante  da  menoridade  relativa.  Nessa

vertente,  sustenta  que  o  teor  da  Súmula  231  do  STJ  vai  de  encontro  ao

entendimento  doutrinário  jurisprudencial,  além  de  ofender  o  texto

constitucional.

Passemos, então, a analisar cada um dos pleitos formulados pelo

suplicante.

1. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Acerca do pleito absolutório, o recorrente nega a prática do crime

de roubo.

Pois  bem.  Conforme  é  cediço,  nos  crimes  desta  natureza,  a

palavra  firme  da  vítima,  quando  corroborada  pelos  demais  elementos  dos

autos,  merece  ser  recepcionada,  precipuamente  quando  contraditada  pela

negativa pálida e carente de verossimilhança por parte do acusado.

Neste sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  COMPROVADAS.
PALAVRA  DA  VÍTIMA  CORROBORADA  POR
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS.  RESPALDO NOS
AUTOS.  ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO  DESPROVIDO.  1. Em  se  tratando  de
delitos  patrimoniais,  praticados  na
clandestinidade, sem a presença de testemunhas,
a palavra da vítima,  desde que serena,  coerente,
segura  e  afinada  com  os  demais  elementos  de
convicção existentes nos autos, assume especial
relevância.  afinal,  seu único  interesse é  apontar  os

Desembargador João Benedito da Silva
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culpados,  e,  não,  prejudicar  injustamente  pessoas
inocentes -, havendo de prevalecer sobre a negativa
de  autoria,  que,  lado  verso,  ao  final  da  instrução,
revelou-se  solteira  e  sem  amparo  nos  autos.  2.
Recurso  não  provido.  (TJMG;  APCR
1.0024.13.306802-3/001;  Rel.  Des.  Eduardo  Brum;
Julg. 05/10/2016; DJEMG 11/10/2016)

 Na espécie, verifica-se que a vítima foi concisa ao afirmar,  tanto

em sede policial como em juízo, que o roubo de sua motocicleta foi praticado

pelo acusado Rodrigo de Melo Santos, ora recorrente.

Vejamos os relatos da ofendida Ivana Carla  dos Santos Alves,

quando inquirida durante a fase judicial:

Que  reconhece  o  acusado  Rodrigo  como  o
indivíduo que roubou sua motocicleta; que, no dia
do roubo, estava voltando do supermercado com sua
feira  quando  foi  abordada  pelo  acusado  e  outro
indivíduo, que também estavam em uma moto; que os
indivíduos mandaram a declarante parar, ameaçando
atirar,  mas  não  exibiram  armas  de  fogo;  que  se
assustou  e,  temendo  sua  vida,  obedeceu  a  ordem
emanada  pela  dupla  delituosa;  que  o  réu  Rodrigo
saltou  da  moto  e  tomou  a  motocicleta  da
declarante;  que  o  segundo  indivíduo  disse  para
Rodrigo:  “leva  tudo,  levava  tudo”;  que  subtraíram  a
motocicleta  e  a  feira  que  a  declarante  acabara  de
fazer; que a feira custou aproximadamente R$ 300,00
(trezentos  reais);  que  não  tem  dúvidas de  que  o
acusado Rodrigo, presente na audiência, foi o autor do
roubo
 (Oitiva Judicial da vítima – mídia audiovisual de fl.
50)

O  acusado,  por  sua  vez,  ao  ser  interrogado  pelo  magistrado

sentenciante, afirmou que pegou a motocicleta emprestada com um vizinho de

sua namorada, sem saber, sequer, declinar o nome do dito indivíduo; e que

não sabia que o veículo era roubado:

Que já foi  apreendido pela prática de ato infracional
análogo ao crime de roubos, quando era adolescente;
que, no dia em que foi preso, estava na casa de sua

Desembargador João Benedito da Silva
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namorada, no Bairro do Jardim Veneza; que ao sair da
casa de sua namorada, já era tarde da noite; que sua
namorada  falou  que  um  vizinho  tinha  uma  moto  e
poderia  emprestá-la  ao  interrogado,  para  que  fosse
para  casa;  que  reside  um  pouco  distante  da
namorada e não teria como ir a pé para casa; que não
desconfiou que a moto era roubada e aceitou o veículo
emprestado; que devolveria a motocicleta na manhça
do  dia  seguinte;  que  não  sabe  dizer  o  nome
completo de sua namorada nem a rua em que ela
reside;  que  a  conhece  apenas  por  Raquel;  que
também não sabe dizer o nome do vizinho de sua
namorada;  que  sabe  apenas  que  ele  atende  por
MACACO;  que  conhece  MACACO apenas  de  vista;
que,  no  meio  do  percurso  para  sua  residência,
recebeu  ordem  de  parada,  emanada  pela  polícia
militar;  que  os  policiais  verificaram  que  a  moto  era
roubada.
(Interrogatório  Judicial  –  mídia  audiovisual  de fl.
50)

Percebe-se,  de  plano,  que  a  versão  apresentada  pelo

denunciado, em juízo, diverge  daquela outrora sustentada em sede policial,

uma vez que, naquela fase inquisitorial o acoimado sustentou que o indivíduo

de vulgo “MACACO” era seu amigo e ambos residiam na mesma rua.

Ademais, essa segunda versão (apresentada em juízo) carece de

verossimilhança, haja vista que o recorrente não soube declinar sequer o nome

completo ou endereço de sua suposta namorada. Outrossim, não parece crível

que alguém se disponibilizaria a emprestar um veículo para uma pessoa que

conhece apenas de vista, para devolver apenas no dia seguinte.

Já palavra da vítima manteve-se consistente, uma vez que sua

fala em sede judicial converge com o teor do seu depoimento prestado perante

a autoridade policial.

Assim, se a versão frágil e pálida do acusado é confrontado pela

palavra firme e consistente da vítima, esta deve ser acolhida em detrimento

daquela.

Desembargador João Benedito da Silva
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De  outra  banda,  é  cediço  que  o  fato  de  a  res  furtiva  ser

encontrada  na  posse  do  acusado  traz  a  presunção  da  autoria  delitiva,

invertendo,  assim,  o  ônus  probatório,  devendo  a  defesa  incumbir-se  de

demonstrar, de modo verossímil, suas alegações.

Neste sentido:

TJBA-0054574)  APELAÇÃO  CRIMINAL.  PENAL  E
PROCESSO  PENAL.  ROUBO  MAJORADO.
SENTENÇA QUE CONDENOU O APELANTE PELA
PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 157, §
2º,  INCISOS I  E II,  DO CPB.  PENAS DEFINITIVAS
FIXADAS EM 06 (SEIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES
DE  RECLUSÃO,  A  SER  CUMPRIDA EM  REGIME
INICIAL SEMIABERTO, E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA,
CADA  UM  À  RAZÃO  DE  UM  TRINTA  AVOS  DO
SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
APELO DEFENSIVO.  PLEITO ABSOLUTÓRIO COM
FUNDAMENTO  NA  AUSÊNCIA  DE  PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
DEVIDAMENTE  COMPROVADAS.  VÍTIMAS  QUE
NARRARAM EMPREITADA CRIMINOSA DE FORMA
SEGURA  E  DETALHADA  EM  TODAS  AS
OPORTUNIDADES NAS QUAIS  FORAM  OUVIDAS.
IMPORTÂNCIA  QUE  ASSUME  A  PALAVRA  DO
OFENDIDO  NOS  CRIMES  PRATICADOS  NA
CLANDESTINIDADE.  PRECEDENTES.  APELANTE
PRESO  EM  FLAGRANTE  NA  POSSE  DAS  RES
FURTIVA.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  PROBATÓRIO.
PRECEDENTES.  ARGUMENTOS  ATINENTES  AO
PROCEDIMENTO  DE  RECONHECIMENTO
PESSOAL DO ACUSADO QUE NÃO JUSTIFICAM O
PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO.  ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL  QUE  APONTA  AS
DISPOSIÇÕES  CONTIDAS  NO  ART.  226  DO  CPP
COMO  MERAS  RECOMENDAÇÕES  LEGAIS.
CONJUNTO  PROBATÓRIO  HARMÔNICO  E
SUFICIENTE  A  AMPARAR  O  ÉDITO
CONDENATÓRIO.  RECURSO  CONHECIDO  E
IMPROVIDO.  EFEITO  DEVOLUTIVO  AMPLO  DO
APELO.  REDIMENSIONAMENTO  EX  OFFICIO  DA
PENA  PECUNIÁRIA  DO  APELANTE  PARA  16
(DEZESSEIS)  DIAS-MULTA,  CADA UM NO MÍNIMO

Desembargador João Benedito da Silva
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VALOR  LEGAL.  (Apelação  nº  0301952-
89.2014.8.05.0274,  1ª  Câmara  Criminal  -  1ª
Turma/TJBA,  Rel.  Ivone  Bessa  Ramos.  Publ.
05.07.2017).

TJCE-0056411)  PENAL  E  PROCESSO  PENAL.
APELAÇÃO.  ROUBO  MAJORADO.  PLEITO  DE
ABSOLVIÇÃO  POR  AUSÊNCIA DE  PROVAS.  NÃO
ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO.
PALAVRA DAS  VÍTIMAS  EM  CONSONÂNCIA COM
DELAÇÃO JUDICIAL DO CORRÉU. PARTE DA RES
FURTIVA  APREENDIDA  NA  RESIDÊNCIA  DO
APELANTE.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. 
[…]
3. Neste contexto, entende a jurisprudência pátria
que o fato de a res furtiva (ou parte dela) ter sido
encontrada na posse do réu traz a presunção da
autoria  delitiva,  invertendo  o  ônus  probatório,
passando a ser  da defesa a tarefa de apresentar
justificativa  plausível  para  tal  circunstância.
Precedentes.
[…]
 (Apelação nº 1058542-52.2000.8.06.0001, 1ª Câmara
Criminal  do  TJCE,  Rel.  Mário  Parente  Teófilo  Neto.
unânime, DJe 25.07.2016).

Na espécie, o réu foi detido em posse do bem subtraído, no dia

seguinte ao roubo, e não apresentou justificativa plausível sobre o porquê de

estar na posse da motocicleta da vítima. 

Assim,  não  restam  dúvidas  que  a  acusação  logrou  êxito  em

provar o alegado em sua exordial, em relação ao delito patrimonial, já que a

defesa que nada produziu para demonstrar suas alegações.

Desse modo, descabida a absolvição pretendida.

2. DO PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA

Em caráter subsidiário, o apelante vem pugnar pela redução da

pena que lhe fora imposta, por meio da aplicação da atenuante da menoridade

Desembargador João Benedito da Silva
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relativa,  a  qual  foi  reconhecida  pelo  juízo  primevo,  contudo,  deixou  de  ser

valorada em obediência à Súmula 231 do STJ.

Sustenta, a defesa, que a súmula em epígrafe vai de encontro ao

que preceitua o art.  5º, inc. XXXIX da CF/88 e representa um “absurdo” no

mundo  jurídico;  e  que  a  “Doutrina  e  a  Jurisprudência  têm  se  unido  para

repudiar” o referido enunciado.

Mais uma vez, sem razão o recorrente.

Isso porque, conforme é sabido, as súmulas não vinculantes dos

tribunais superiores, apesar de não possuírem o condão de vincular a atuação

dos julgadores monocráticos ou dos órgãos colegiados, consistem relevantes

fontes do Direito, vez que manifestam entendimento jurisprudencial reiterado

das cortes superiores, a cerca de determinado tema.

Conforme o magistério do professor Rogério Sanches Cunha, as

súmulas  editadas  pelos  tribunais  superiores  “traduzem  as  conclusões  a

respeito de suas reiteradas decisões sobre o mesmo fato” (SANCHES CUNHA,

Curso de Direito Penal – Parte Geral, 19ª ed. 2017). 

Nessa  vertente,  o  doutrinador  César  Bitencourt  leciona  que  a

jurisprudência sumulada pelos tribunais superiores  “não deixa de catalisar o

pensamento  dos  magistrados  na  interpretação  e  aplicação  das  normas

jurídicas”. (BITENCOURT, Tratado de Direito Penal – Parte Geral. 19ª ed. 2013,

p. 190).

Desse modo, não há razão para que o julgador deixe de aplicar

entendimento sumulado pelos tribunais superiores,  tão somente porque sua

aplicação desfavorece a parte recorrente.

Ademais, o Superior  Tribunal de  Justiça tem mantido o referido

Desembargador João Benedito da Silva
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entendimento, enunciado na Súmula 231, de que a pena não poderá, durante a

segunda fase da dosimetria, ficar abaixo do mínimo legal.

A título exemplificativo, trago à colação:

PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, I E II,  DO CP.
INVIABILIDADE  DA  ANÁLISE  DE  OFENSA  À
DISPOSITIVO  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
DOSIMETRIA.  SEGUNDA  FASE.  CIRCUNSTÂNCIA
ATENUANTE.  REDUÇÃO  DA  PENA  ABAIXO  DO
MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ.
COMPENSAÇÃO  DA  MENORIDADE  COM  A
REINCIDÊNCIA.  ACÓRDÃO  RECORRIDO  QUE
GUARDA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO
DE ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO
POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE.
QUANTUM DA PENA E REINCIDÊNCIA. ART. 33, §§
2º  E  3º,  DO  CP.  Agravo  conhecido  para  negar
provimento ao recurso especial. (Agravo em Recurso
Especial nº 1.090.933/SC (2017/0102669-1), STJ, Rel.
Sebastião Reis Júnior. DJe 09.10.2017).

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO
A  RECURSO  PRÓPRIO.  TRÁFICO  DE
ENTORPECENTES.  DOSIMETRIA  DA  PENA.
SEGUNDA  FASE.  CONFISSÃO  NA  FASE
INQUISITORIAL,  POSTERIORMENTE  RETRATADA
EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 545 DA
SÚMULA DESTA CORTE. COMPENSAÇÃO ENTRE A
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA
CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  POSSIBILIDADE.
MATÉRIA PACIFICADA NO ERESP Nº 1.154.752/RS.
ILEGALIDADE DEMONSTRADA.  HABEAS CORPUS
CONCEDIDO  DE  OFÍCIO.  O  Superior  Tribunal  de
Justiça,  seguindo  o  entendimento  firmado  pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem
admitido  a  impetração  de  habeas  corpus  em
substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema
recursal  ao  tempo  que  preserva  a  importância  e  a
utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem,
de  ofício,  nos  casos  de  flagrante  ilegalidade.  A
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  se
firmou no sentido de que,  quando utilizada pelo juiz
para fundamentar a condenação,  incide a atenuante
prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código
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Penal, ainda que a confissão tenha sido realizada na
fase inquisitorial e posteriormente retratada em juízo,
entendimento que resultou na edição do Enunciado nº
545 da Súmula desta Corte. A Terceira Seção desta
Corte Superior,  ao  julgar  o EREsp nº  1.154.752/RS,
uniformizou  o  entendimento  de  que  a  atenuante  da
confissão  espontânea  deve  ser  compensada  com  a
agravante da reincidência.  No caso, a compensação
deve  ocorrer  apenas  em  relação  ao  paciente
Jonathan,  tendo  em  vista  a  sua  reincidência.  Em
relação  ao  réu  Jackson,  em  que  pese  o
reconhecimento da confissão espontânea, aplica-
se  o  entendimento  sumulado  por  esta  Corte  no
Enunciado nº 231, segundo o qual a incidência da
circunstância  atenuante  não  pode  conduzir  à
redução da pena abaixo do mínimo legal, diante do
estabelecimento  da  reprimenda no  mínimo legal.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de
ofício  para  reduzir  as  penas  impostas  ao  paciente
Jonathan Marcal de Oliveira para 5 anos e 4 meses de
reclusão, e 11 dias-multa, mantidos os demais termos
da  condenação.  (Habeas  Corpus  nº  393.206/SP
(2017/0063814-4),  5ª  Turma  do  STJ,  Rel.  Reynaldo
Soares da Fonseca. DJe 02.10.2017).

Desse modo, tenho que o juízo monocrático agiu acertadamente

ao deixar  de  aplicar  os  efeitos  da circunstância  atenuante,  uma vez que a

pena-base foi fixada no mínimo legal.

Outrossim,  o  recurso  de  apelação  criminal,  interposto  perante

tribunal  de  2ª  Instância,  não  é  a  via  adequada  para  discorrer  acerca  de

eventual inconstitucionalidade de súmula, ainda mais quando editada por corte

superior.

Assim, descabida a pretensão defensiva.

Forte em tais razões, nego provimento ao apelo.

Expeça-se  Mandado  de  Prisão,  após  o  decurso  do  prazo  de

Embargos de Declaração, sem manifestação.

Desembargador João Benedito da Silva
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É como voto.

        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Batista

Barbosa (Juiz de Direito com jurisdição limitada em substituição ao Exmo. Sr.

Des. João Benedito da Silva) e Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Álavaro  Cristino  Pinto  Gadelha  Campos,

Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 22 (vinte

e dois) dias do mês de março de 2018.

                   Dr. João Batista Barbosa
                                     R E L A T O R – Juiz Convocado

Desembargador João Benedito da Silva


