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A hipótese dos autos inviabiliza a desclassificação
para  furto,  pois  restou caracterizado a  violência
contra a vítima. 

A  existência  de  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis  ao  acusado  autorizam fixação  da
pena-base acima do mínimo legal.

Como  se  observa  o  magistrado  primevo
considerou a atenuante da confissão espontânea
preponderante  sobre  a  agravante  do  crime  ter
sido  praticado  contra  maior  de  60  (sessenta)
anos,  situação  mais  benéfica  ao  réu  do  que  a
compensação.

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,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Fracinildo Ferreira

da Silva (fl. 156) contra a sentença (fls. 146/150) proferida pelo juízo de direito

da 1ª Vara da comarca de Catolé do Rocha, que o condenou a uma pena de

04 (quatro)  anos e  03 (três)  meses de reclusão,  em regime inicialmente

semiaberto,  e  15 (quinze)  dias-multa,  no valor  de  1/30 do salário-mínimo

vigente à época do fato, pela prática delituosa esculpida no art. 157, caput, do

Código Penal. 

Nas  razões do recurso (fls.  177/185),  o  apelante  requer:  1) a

absolvição diante da fragilidade das provas coligidas aos autos, vez que não

houve violência ou grave ameaça; 2) Desclassificação de roubo para furto, ante

a ausência de violência; 3) Subsidiariamente, requer a redução da pena-base,

para o mínimo legal, tendo em vista que não poderia ter aplicado pena-base
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superior  a  que  fora  imposta  na  sentença  anterior;  4) Afastar  a  agravante

prevista no art. 61, inciso II, ‘h’, do CP, ante a inexistência de documentos que

comprovem que a vítima era maior de 60 anos;  5) A compensação entre a

atenuante  da  confissão  espontânea  e  a  agravante  por  ter  sido  o  crime

praticado contra maior de 60 anos.

Em  contrarrazões de  fls.  186/191,  o  parquet pugna  pelo

provimento parcial do recurso, afastando-se a agravante prevista no art.  61,

inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal.

A Procuradoria de Justiça, por seu Procurador José Roseno Neto

(parecer de fls. 206/209) opina pelo provimento parcial do apelo, apenas para

que seja readequada a dosimetria da pena, afastando a aplicação da agravante

prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal.

É o relatório.

VOTO

Narra a inicial acusatória que, no dia 09 de junho do corrente ano,

2007, por volta das 09 horas, no Sítio Lamarão município de Bom Sucesso,

termo desta Comarca, o denunciado subtraiu para si uma carteira de cédulas

contendo a importância de R$ 200,00 (Duzentos Reais) pertencente ao ancião

Francisco Rufino dos Santos, cidadão de oitenta e seis anos.

Segundo se  observa da denúncia, o denunciado transitava pela

artéria do sítio, em pleno matagal, quando atacou com um golpe a vítima, tendo

este vindo a cair ao solo, para logo após o denunciado subtrair sua carteira de

cédulas, fugindo do local em seguida. Diz ainda o inquérito, que a vítima dirigia-

se à sua residência localizada no mesmo sítio  onde os fatos aconteceram.

Logo após os fatos, a vítima foi socorrida pelos senhores AIRTON e ERANDIR,

Desembargador João Benedito da Silva
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e que a vítima reconheceu de pronto seu agressor tendo em vista que este já

prestou serviços agrários em sua propriedade, mas não sabe quem denunciou

o acontecido às autoridades policiais,  porém, ao chegarem a residência da

vítima, esta informou o nome do denunciado como sendo FRANCINILDO de

NEM, e este fora preso imediatamente em sua residência.

Por fim narra a exordial, que ao ser preso, de pronto o denunciado

negou o roubo, porém, no trajeto para a delegacia, este resolveu confessar a

autoria, tendo inclusive informado onde estava escondido o produto do roubo,

que era parte de trás de sua residência, embaixo de uma pedra.

Pelos fatos narrados, o denunciado Francinildo Pereira da Silva

fora incurso nas penas do art. 157, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea ‘b’, ambos

do Código Penal. 

Consta  nos autos,  acórdão (fls.  133/138) da relatoria  do Des.

João Benedito da Silva, em que acolheu a preliminar de nulidade, para anular o

feito  a  partir  das  fls.  76,  inclusive,  para  oportunizar  o  oferecimento  de

alegações finais pela defesa, prosseguindo o feito seu regular processamento.

Os autos retornaram a comarca de origem, verifica-se que, apesar

de  devidamente  intimado  (fl.  144),  o  Bel.  Roberto  Júlio  da  Silva não

apresentou as razões finais, em favor de Francinildo Ferreira da Silva, consta

vista dos autos ao referido advogado (fl. 143v).

Contudo, o Bel.  José Welinton de Melo ratificou as alegações

finais  (fls.  76/78),  alegando  que  possui  instrumento  de  substabelecimento

constante as fls. 113 dos autos.

Concluída a instrução criminal  (fls.  146/150),  o  MM. Juiz  julgou

procedente a denúncia, para condenar Francinildo Ferreira da Silva,  a uma
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pena  de  04  (quatro)  anos  e  03  (três)  meses  de  reclusão,  em  regime

inicialmente  semiaberto,  e  15  (quinze)  dias-multa,  no  valor  de  1/30  do

salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática delituosa esculpida no art.

157, caput, do Código Penal.

Irresignado, o apelante Francinildo Ferreira da Silva, requer: 1)

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

houve violência ou grave ameaça; 2) Desclassificação de roubo para furto, ante

a ausência de violência; 3) Subsidiariamente, requer a redução da pena-base,

para o mínimo legal, tendo em vista que não poderia ter aplicado pena-base

superior  a  que  fora  imposta  na  sentença  anterior;  4) Afastar  a  agravante

prevista no art. 61, inciso II, ‘h’, do CP, ante a inexistência de documentos que

comprovem que a vítima era maior de 60 anos;  5) A compensação entre a

atenuante  da  confissão  espontânea  e  a  agravante  por  ter  sido  o  crime

praticado contra maior de 60 anos.

1) DA ABSOLVIÇÃO

O apelante, inicialmente, busca a  absolvição do delito de roubo

sob o fundamento da fragilidade da prova coligada aos autos,  vez que não

houve violência ou grave ameaça. 

Tal argumento, contudo, não merece prosperar. 

A materialidade do delito  restou consubstanciada pelo Auto de

Apreensão e Apresentação (fl. 11) e o Auto de Entrega (fl. 12). A autoria, resta

incontroversa,  ante a confissão espontânea do acusado,  aliada aos demais

depoimentos da vítima e das testemunhas, sendo suficientes para embasar o

decreto condenatório.

Em seu interrogatório em juízo, o apelante  Francinildo Ferreira
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da Silva, confessa a participação no delito. Vejamos:

(…) que é verdadeira a acusação que lhe é feita; que
conhecia  a  vítima,  pois  mora  no  sítio  que  fica
encostado ao sítio Lamarão onde a vítima mora; que o
interrogado chegou até a vítima, por trás, e puxou-lhe
a carteira e quando saía bateu com o ombro na vítima
e  ela  caiu;  que  a  vítima  disse  na  delegacia  que  o
interrogado  não  havia  lhe  agredido;  que  tinha  a
quantia de duzentos reais na carteira e o interrogado
entregou  a  polícia;  que  não  tem  conhecimento  das
provas até então apuradas contra si; que conhece as
testemunhas, nada tendo a alegar contra as mesmas;
que não deu golpe na vítima nem a empurrou para
retirar-lhe a carteira; (…) (fl. 46/47)

A vítima,  Francisco Rufino dos Santos,  em suas declarações

em juízo, relatou:

(…)  QUE  levaram  a  carteira  da  vítima  contendo  a
quantia de duzentos reais e deram uns empurrões na
vítima; que foi  o acusado quem levou o dinheiro da
vítima que o declarante tinha um terreno e o acusado
já  tinha  trabalhado  nele;  que  a  polícia  recuperou  a
quantia de dinheiro a devolveu para o declarante; que
vinha no caminho e quando deu fé levou um empurrão
e caiu no chão emborcado e aí ele carregou a carteira
com duzentos reais.(…). (fl. 66)

As testemunhas  Luiz Wamberto Fernandes e Fernando Assis

di Nascimento, em juízo afirmaram:

(…)  que  sabe  apenas  que  o  acusado  mobilizou  a
vítima por trás e pegou a sua carteira, não sabendo
declinar o tipo de violência empregada pelo acusado;
que o acusado ficou na delegacia e os policiais foram
até a residência da vítima que por sua vez confirmou
que  o  seu  agressor  era  o  acusado,  informando  a
polícia o nome do agressor; que a vítima reconheceu a
carteira de cédulas como sendo a sua; que o dinheiro
foi  encontrado  embaixo  de  uma  pedra  e  a  carteira
estava em outro local; (fl. 67)

(…) que segundo a vítima o acusado usou de força e

Desembargador João Benedito da Silva
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derrubou  a  vítima  e  levou  dela  uma  quantia  de
duzentos reais e uma carteira; que segundo a vítima o
acusado era inclusive  conhecido da casa da vítima;
que  no  caminho  para  a  delegacia  o  acusado
confessou a prática do crime e disse que o dinheiro
estava embaixo de uma pedra em sua residência; que
a polícia constatou onde o dinheiro se encontrava e a
carteira estava em um local próximo; (…). (fl. 68)

Resta devidamente comprovada a violência contra a pessoa,  a

vítima relatou que no momento da abordagem o acusado a empurrou o que a

fez cair. 

Ademais, registre-se que, em sede de crimes contra o patrimônio,

o  depoimento  da  vítima  tem relevante  valor  probante,  mormente  quando  é

corroborado  com outros  meios  de  provas,  o  que  se  verifica  nos  presentes

autos. 

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  CRIME  DE  ROUBO
MAJORADO  PELO  CONCURSO  DE  PESSOAS  -
ABSOLVIÇÃO  -  IMPOSSIBILIDADE  -
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DEVIDAMENTE
DEMONSTRADAS  -  RECONHECIMENTO  DO
AGRESSOR - ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA
DO  OFENDIDO  -  RECURSO  CONHECIDO  E
DESPROVIDO. Em  sede  de  crimes  patrimoniais,
não se pode olvidar, a palavra da vítima reveste-se
de  manifesta  relevância,  especialmente  quando
esta  descreve  com  firmeza  a  cena  do  crime  e
reconhece, com igual firmeza, os meliantes. (TJMG
APR  10558100018313001  MG,  Relator:  Márcia
Milanez, Data do Julgamento: 20/05/2014, 6ª Câmara
Criminal, Data da Publicação: 26/05/2014) (Grifei).

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  PROVAS  ROBUSTAS.  PALAVRA
DA  VÍTIMA.  DEPOIMENTOS  POLICIAIS.
VALORAÇÃO  DE  PROVAS.  LIVRE
CONVENCIMENTO  MOTIVADO.  RECURSO

Desembargador João Benedito da Silva
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DESPROVIDO. 1. As provas dos autos são suficientes
para embasar um Decreto condenatório pelo crime de
roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal). 2. A
palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio,
quando apresentada de maneira firme e coerente,
reveste-se de importante força  probatória,  sendo
apta  a  embasar  Decreto  condenatório,  quando
confrontada  entre  si  e  pelas  demais  provas  dos
autos.  3.  Os  depoimentos  de  policiais,  no
desempenho  da  função  pública,  são  dotados  de
relevante eficácia probatória, idôneos a embasar o
Decreto  condenatório,  principalmente  quando
corroborados  em  juízo  e  em  plena  consonância
com as demais provas colacionadas aos autos. 4.
Pelo  sistema  de  livre  convencimento  motivado,  o
julgador  é livre na formação de seu convencimento,
não  estando  comprometido  por  qualquer  critério  de
valoração  da  prova,  podendo  optar  livremente  por
aquela que lhe parecer mais convincente. 5. Recurso
desprovido.  (TJDF;  Rec  2015.03.1.013954-7;  Ac.
906.400; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio
Barbosa dos Santos; DJDFTE 23/11/2015; Pág. 192).
(Grifei)

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

restou  consumado  o  crime  descrito  na  denúncia  (roubo  simples),  pois  o

acusado, subtraiu a importância de R$ 200,00 da vítima, mediante violência. 

Desse  modo,  não  conseguindo  o  apelante  destituir  a  prova

constituída  contra  ele,  mediante  a  demonstração  inequívoca  da  violência

empregada para a subtração, deve-se prestigiar a condenação imposta. 

2) DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

Pleiteia  a defesa,  na  presente  apelação,  a  desclassificação do

delito de roubo imputado ao acusado para o crime de furto.

Todavia, da atenta análise do conjunto probatório, observa-se que

a  vítima Francisco  Rufino  dos  Santos reconheceu  o  apelante,  bem  como

relatou ter sido abordado por ele com um empurrão tendo caído ao chão, ao

Desembargador João Benedito da Silva
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passo que subtraiu a importância de R$ 200,00 que estava em sua carteira. 

Restou, assim, demonstrada a violência sofrida pela vítima, a qual

não teve condições de reagir.

Neste sentido é a jurisprudência: 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  SIMPLES.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  DELITO  DE
FURTO.  IMPOSSIBILIDADE.  VIOLÊNCIA
CONFIGURADA.  RECONHECIMENTO  DA
TENTATIVA.  INVIABILIDADE.  CRIME
CONSUMADO.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DA
REINCIDÊNCIA.  AGRAVANTE  DECOTADA  DE
OFÍCIO. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para
a configuração do crime de roubo é prescindível a
existência  de  lesões corporais,  bastando  que a
conduta do agente tenha de fato tolhido o livre
agir do ofendido. 2. Já pacificado na doutrina e
jurisprudência que o delito de roubo se consuma
quando  o  agente,  mediante  violência  ou  grave
ameaça,  consegue retirar  a  coisa  da esfera  de
vigilância  da  vítima,  sendo  irrelevante  a  posse
tranquila  sobre  a  res.  (...)  (TJMG  -  APR:
10024131058430001 MG , Relator: Paulo Calmon
Nogueira  da  Gama,  Data  de  Julgamento:
24/04/2014,  Câmaras  Criminais  /  7ª  CÂMARA
CRIMINAL, Data de Publicação: 09/05/2014)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  SIMPLES.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  FURTO.  GRAVE
AMEAÇA  CONFIGURADA.  DELITO
CONSUMADO. 1 - Os fatos de anunciar o assalto
- ou exigir que a vítima entregue seus bens - e
simular a utilização de arma de fogo bastam para
configurar  a  grave  ameaça  descrita  no  tipo  do
artigo  157  do  Código  Penal,  já  que  causam  o
temor  à  vítima  exigido  pela  elementar.  (...).
APELO  DEFENSIVO  IMPROVIDO.  APELO
MINISTERIAL  PROVIDO.  (Apelação  Crime  Nº
70053468195, Quinta Câmara Criminal, Tribunal
de  Justiça  do  RS,  Relator:  Francesco  Conti,

Desembargador João Benedito da Silva
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Julgado  em  08/05/2013)  (TJRS  -  ACR:
70053468195 RS, Relator: Francesco Conti, Data
de  Julgamento:  08/05/2013,  Quinta  Câmara
Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do
dia 16/05/2013)

Enfim, para a caracterização do roubo basta que o agente, por

qualquer meio, crie no espírito da vítima fundado temor de mal grave, podendo

a gravidade da ameaça consistir em atos, gestos ou simples palavras, desde

que aptos a inibir ou impedir a resistência da vítima.

Assim, entendo que o fato, consoante o que restou provado na

instrução criminal, configurou efetivamente o delito de roubo e não de furto, nos

termos narrados na exordial acusatória. Impossível, assim, a desclassificação

pleiteada.

3) REDUÇÃO DA PENA-BASE

Subsidiariamente, requer a redução da pena, para o mínimo legal,

tendo em vista que não poderia ter aplicado pena-base superior a que fora

imposta na sentença anterior.

Vejamos, quando da fixação da reprimenda, o Magistrado a quo,

na  primeira fase, analisou as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do

CP, valorando negativamente a culpabilidade com fundamento “a conduta do

acusado,  altamente  reprovável  em sua  essência,  posto  que  praticou  delito

contra pessoa de sua convivência, já que havia trabalhado para a vítima” e as

circunstâncias, utilizando como fundamento  “não lhe são favoráveis, pois que

atingiu a vítima pelas costas”. Desse modo, fixou a pena-base em 04 (quatro)

anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa. 

Na  segunda fase, considerou a confissão espontânea,  atenuou

em 06 (seis) meses e 08 (oito) dias-multa, nos termos do art. 65, inciso III, “d”,

Desembargador João Benedito da Silva
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do CP, circunstância esta preponderante. Agravou em 03 (três) meses e 05

(cinco)  dias-multa,  devido  o  crime  ter  sido  praticado  contra  maior  de  60

(sessenta) anos, nos termos do art. 61, inciso II, “h”, do CP.

Na terceira fase, considerou inexistentes causas de aumento ou

de  diminuição,  resultando  em  04  (quatro)  anos  e  03  (três)  meses  de

reclusão, “observando, ainda, a impossibilidade de “reformatio in pejus”, posto

que na sentença de fls.  80/82, anulada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, por este Juízo foi fixada a pena de 04 anos e 03 (três)

meses  de  reclusão”,  além  do  pagamento de  15  (quinze)  dias-multa,  em

regime semiaberto, tornando-a definitiva.

A  sentença  anulada  (fls.  80/82),  por  força  do  acórdão  (fls.

133/138), teve a pena aplicada da seguinte forma:

“Considerando que em sua maioria as circunstâncias
judiciais são favoráveis ao réu, fixo a pena base em
04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.
Tendo  aplicado  a  pena  no  mínimo  legal,  deixo  de
atenuar a pena, em face da confissão espontânea do
réu perante a autoridade judiciária. Agravo a pena em
03 (três) meses e 05 (cinco) dias-multa, por ter sido o
crime  cometido  contra  maior  de  60  anos.  Fica,
portanto, estabelecida uma reprimenda de 04 (quatro)
anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze)
dias-multa,  a  qual  torno  definitiva  para  o  delito  de
roubo, à míngua de outras circunstâncias legais.”

Percebe-se,  portanto,  que  não  houve  nenhuma  reforma  na

sentença em relação ao quantum final aplicado a pena, não cabendo, portanto,

falar em prejudicialidade à situação processual do apelante. 

Houve, na verdade, que na atual sentença a pena-base afastou-

se um pouco do mínimo legal, diante da presença de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao acusado.  Contudo, diante da aplicação da atenuante da
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confissão, retornou ao mínimo legal. Mesmo que a pena-base tivesse sido

fixada no mínimo legal, não haveria alteração no  quantum final da pena

aplicada. 

Portanto, descabe falar em reforma prejudicial ao réu quando a

pena final se manteve idêntica a decisão anterior.

4) AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ‘H’,

DO CÓDIGO PENAL

O apelante requer o afastamento da agravante prevista no art. 61,

inciso II, “h”, do CP, ante a inexistência de documentos que comprovem que a

vítima era maior de 60 anos a época do fato.

Não merece prosperar tal pleito.

Conforme se depreende dos autos, na qualificação da vítima na

esfera policial (fl.  08), consta a data de nascimento  17/04/1921,  e em juízo,

consta sua idade de 86 anos (fl. 66). 

A ausência  de documento  de identificação impresso nos autos

não é capaz de impossibilitar o reconhecimento da referida agravante.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
DOSIMETRIA.  CONFIGURAÇÃO  DA AGRAVANTE  DO
ART. 61, INCISO II, ALÍNEA 'H', DO CÓDIGO PENAL.
VÍTIMA  MAIOR  DE  60  (SESSENTA)  ANOS.
COMPROVAÇÃO POR MEIO IDÔNEO.
QUALIFICAÇÃO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
DESPROVIDO.
A despeito  da  suposta  ausência  de  documento  de
identidade ou certidão de nascimento, no processo, a
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comprovar a idade da vítima, consta dos autos que
ela pôde ser atestada através de outros documentos
com  fé  pública,  notadamente,  pela  qualificação  na
esfera policial. (precedentes).
Agravo regimental desprovido.
(AgRg  no  HC  374.783/MG,  Rel.  Ministro  FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe
16/02/2017)

Assim,  resta  devidamente  comprovada  a  idade  da  vítima  na

esfera policial e judicial.

5) COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO COM A AGRAVANTE

DA VÍTIMA POSSUIR MAIS DE 60 ANOS

Por  fim,  o  apelante  requer  a  compensação  da  atenuante  da

confissão espontânea com a agravante prevista no art. 61, inciso II, “h”, do CP.

O  magistrado  a  quo na  segunda  fase  da  aplicação  da  pena,

considerou a confissão espontânea, atenuando em 06 (seis) meses e 08 (oito)

dias-multa, nos termos do art. 65, inciso III, “d”, do CP, circunstância esta que

considerou  preponderante.  Agravou  em 03  (três)  meses  e  05  (cinco)  dias-

multa, devido o crime ter sido praticado contra maior de 60 (sessenta) anos,

nos termos do art. 61, inciso II, “h”, do CP.

Assim,  como  se  observa  o  magistrado  primevo considerou  a

atenuante da confissão espontânea preponderante sobre a agravante do crime

ter sido praticado contra maior de 60 (sessenta) anos, situação mais benéfica

ao réu, não há que se falar em compensação.

Forte em tais razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Desembargador João Benedito da Silva
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Expeça-se  Mandado  de  Prisão,  após  o  decurso  do  prazo  de

Embargos de Declaração, sem manifestação.

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
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