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APELAÇÕES  CRIMINAIS.  ROUBO
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CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DOS  RÉUS.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
CONFISSÃO  ESPONTÂNEA  DOS  RÉUS  EM  JUÍZO.
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- A prova oral coligida aos autos é firme no sentido de apontar
para o apelante como sendo um dos autores do fato criminoso,
mostrando-se,  em  conjunto  com  os  demais  elementos
informativos dos autos, suficiente à manutenção da condenação.

- A conduta praticada pelo apelante subsome-se perfeitamente ao
tipo  penal  de  roubo circunstanciado e  não ao  crime de  furto
simples, quando o próprio réu/apelante declarou, em juízo, que
realizou o assalto em companhia do segundo apelante, ao tempo
em que  a vítima indicou, com riqueza de detalhes,  a conduta
criminosa,  eis  que  os  apelantes,  conduzindo  uma  moto,  com



faróis  alto,  ambos  de  capacete,  abordaram-na,  anunciando  o
assalto, pedindo os celulares e, após, a carteira.

-  O reconhecimento do emprego de ameaça e violência para a
subtração  de  coisa  alheia  levado  a  efeito  pelos  apelantes,  é
medida  que  se  impõe,  em  face  da  potente  intimidação  da
conduta dos agentes (abordagem surpresa em uma moto,  com
faróis altos, ambos de capacete, anunciando o assalto).

- Quando a fundamentação utilizada pelo magistrado de piso não
exorbita  as  elementares  do  tipo  de  roubo,  não  se  justifica  o
incremento  da pena-base acima do mínimo legal.  Ademais,  o
comportamento da vítima que em nada contribuiu para a prática
criminosa, não pode ser sopesado em desfavor do réu.

.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba,  à unanimidade, em dar provimento aos apelos
para reduzir a pena de ambos os réus para 05 anos e 04 meses de reclusão, nos
termos do voto do relator, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

O  Ministério  Público  da  Paraíba  denunciou  João  Alisson
Cesário de Sousa e Diego Vieira de Brito, como incursos nas sanções do art. 157, §2º,
II, do Código Penal Brasileiro, pelo fato de terem,  na noite do dia 05/01/2016, por
volta das 21:00 horas, no bairro Alto do Mateus, próximo à feirinha, mediante emprego
de violência e grave ameaça, subtraído a carteira da vítima Francinaldo Marques dos
Santos, contendo documentos pessoais e a quantia de R$ 19,00 (dezenove reais).

De acordo com a peça exordial, a vítima encontrava-se próximo
à Feirinha quando foi  abordada pelos  denunciados,  que conduziam uma motocicleta
Honda Titan, na cor vermelha. Após anunciarem o assalto, temendo por sua integridade
física, a vítima teria entregue a sua carteira aos acoimados, os quais, de posse da  res
furtivae, evadiram-se do local.

A seguir,  ainda  de  acordo  com  a  denúncia,  a  vítima  saiu  à
procura de ajuda, quando localizou uma guarnição da Polícia Militar que fazia rondas
pelas  imediações.  Ao tomarem conhecimento  do ocorrido,  os  policiais  seguiram em
diligência até localizar os denunciados mais à frente, ainda em poder do produto do
crime.

Na Delegacia de Polícia, a vítima teria reconhecido os autuados.



Devidamente  processado,  o  feito  seguiu  seu  trâmite  regular,
culminando com a sentença de fls. 125/134, prolatada pelo Juiz de Direito da 6ª Vara da
Comarca  da  Capital,  o  Excelentíssimo Senhor  Rodrigo  Marques  Silva  Lima,  que
julgou procedente a denúncia, para condenar os apelantes, Diego Vieira de Brito e
João Alisson Cesario de Sousa, nas penas do art. 157, § 2º, II, do CP, cada um, a 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de
20 (vinte) dias-multa. 

O  magistrado  sentenciante  concedeu  aos  réus  o  direito  de
recorrer em liberdade.

Irresignados,  os  réus  interpuseram as  apelações  de  fls.  146 e
147, respectivamente.

Em suas razões recursais (fls. 149/151), o apelante Diego Vieira
de Brito argumenta que não restou provada nos autos o emprego de violência ou grave
ameaça,  devendo  a  sentença  ser  reformada  para  absolvê-lo  das  acusações.
Subsidiariamente, requer desclassificação do crime de roubo para furto simples, além da
fixação da pena no mínimo legal e aplicação da atenuante da confissão espontânea. 

Nas razões aportadas pelo réu João Alisson Cesário de Sousa,
em sua irresignação (fls. 161/164), pugna pela diminuição da reprimenda imposta, em
face da avaliação positiva das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Nas contrarrazões das fls. 152/158 e 166/170, a Promotoria de
Justiça  pugnou  pelo  desprovimento  dos  recursos  apelatórios  e,  consequente,
manutenção da sentença recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça estadual,  através de
parecer do ilustre Procurador de Justiça Francisco Sagres Macedo Vieira,  opinou pelo
provimento  parcial  do  apelo  apenas  para  arrefecer  a  pena-base  cominada  aos
recorrentes, considerando que as ponderações do julgador, ao analisar as circunstâncias
do art. 59 do CP, ateve-se apenas ao uso de ponderações genéricas ínsitas ao tipo penal
(fls. 178/203).

É o relatório.

VOTO:

Conheço  os  recursos  apelatórios,  eis  que  presentes  os
pressupostos extrínsecos e intrínsecos para a admissibilidade dos mesmos.

Os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
foram  amplamente  observados  nesta  ação  penal.  Não  há,  desse  modo,  nulidades
permeando o processo.

1. DO RECURSO MANEJADO POR DIEGO VIEIRA DE BRITO

1.1 DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME



A materialidade está demonstrada tanto pelo auto de Prisão em
Flagrante, Auto de Apreensão e Apresentação de fls. 13 e 36, Auto de Entrega de fls.
14/37, bem como pelos depoimentos tomados, inclusive em juízo, os quais atestaram, de
forma congruente, os fatos narrados na denúncia.

Da mesma forma, com relação à autoria, não restam dúvidas de
que  os  réus  praticara,  as  condutas  típicas  descritas  na  denúncia,  o  que  pode  ser
comprovado, mormente, através da prova oral coligida, em especial a palavra da vítima,
além da própria confissão dos apelantes em juízo.

Ora,  o  apelante  foi  reconhecido  pela  vítima como um dos
autores  do crime e,  momentos  após o fato,  foi  preso em flagrante  de posse do
produto do crime. 

Vê-se, portanto, que a prova oral coligida aos autos é firme no
sentido  de  apontar  para  o  apelante  como sendo um dos  autores  do  fato  criminoso,
mostrando-se, em conjunto com os demais elementos informativos dos autos, suficiente
à manutenção da condenação.

Saliente-se  que  a  palavra  da  vítima  nos  crimes  contra  o
patrimônio assume grande importância quando firme e coerente, sobretudo quando em
sintonia com os demais elementos de prova dos autos. Vejamos:

(...)
ABSOLVIÇÃO.  INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.  NECESSIDADE  DE
REVOLVIMENTO  APROFUNDADO  DE  MATÉRIA  FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA
PROVA.  ACÓRDÃO  EM  HARMONIA  COM  A  JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.º
83/STJ.
1.  A pretendida absolvição,  por fragilidade da prova que amparou o édito
condenatório - reconhecimento e depoimento das vítimas, corroborado pelo
testemunho do policial que atendeu a ocorrência – é questão que demanda
aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência
vedada na via eleita. Óbice do Enunciado n.º 7 da Súmula do STJ.
2.  Ademais,  o acórdão recorrido vai  ao encontro de entendimento assente
nesta  Corte  no  sentido  de  que   "nos  crimes  contra  o  patrimônio,
geralmente  praticados  na  clandestinidade,  tal  como  ocorrido  nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente
quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de
forma  bastante  coerente,  coesa  e  sem  contradições,  máxime  quando
corroborado  pelos  demais  elementos  probatórios."   (AgRg  no  AREsp
865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AgRg no
REsp  1292382  /  DF,  Quinta  Turma,  Ministro  JORGE  MUSSI,  DJe
12/05/2017) Grifo nosso.

1.2  DO  PEDIDO  DE  DESCLASSIFICAÇÃO  DO  CRIME  DE  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO PARA FURTO SIMPLES



No tocante  ao  pedido  de  desclassificação  do  crime  de  roubo
circunstanciado  para  o  crime  de  furto  simples,  tenho  que,  compulsando  a  prova
produzida no presente encarte processual, não há como subsistir tal pretensão defensiva.

Ao contrário do que afirmou o recorrente Diego Vieira de Brito
em suas razões, a autoria criminosa,  nos moldes delineados pelo pórtico inaugural
acusatório, está  cabalmente evidenciada, não pairando quaisquer dúvidas acerca de
tais considerações.

A conduta praticada pelo apelante subsome-se perfeitamente ao
tipo penal de roubo circunstanciado e não ao crime de furto simples. In verbis:

 

Roubo
 
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante
grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer
meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
 
§  1º  -  Na mesma pena incorre  quem, logo  depois  de subtraída  a coisa,
emprega violência contra pessoa ou grave ameaça,  a fim de assegurar a
impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro.
 
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; 
(…)

Ora, o próprio réu/apelante declarou, em juízo, que realizou o
assalto  em  companhia  do  segundo  apelante  (mídia  de  fls.  118),  admitindo  como
verdadeiros  os  fatos  apresentados  na  denúncia,  ao  tempo  em  que  se  mostrou
arrependido de sua conduta. O segundo apelante, de igual forma, também confessou o
crime e tentando justificar a prática criminosa diante de necessidades familiares.

Ademais,  a  vítima  indicou,  com  riqueza  de  detalhes,  a
conduta criminosa, eis que os apelantes, conduzindo uma moto, com faróis alto,
ambos de capacete, abordaram-no, anunciando o assalto, pedindo os celulares e,
após, a carteira. De acordo com a vítima, os apelantes pediram para que não os
olhasse. Logo a seguir, os apelantes foram capturados pela polícia e flagrados de posse
da carteira da vítima.

No caso, o reconhecimento do emprego de ameaça e violência
para a subtração de coisa alheia levado a efeito pelos apelantes, é medida que se impõe,
em face da potente intimidação da conduta dos agentes (abordagem surpresa em uma
moto,  com  faróis  altos,  ambos  de  capacete,  anunciando  o  assalto),  o  que  restou
evidenciado por seus próprios depoimentos, assim como nas demais provas dos autos,
especialmente, nas declarações da vítima.

Sobre o tema suscitado pela defesa acerca da comprovação da
violência ou grave ameaça empregada nos crimes de roubo, cito:



RECURSO  ESPECIAL.  ROUBO  MAJORADO.  DESCLASSIFICAÇÃO
PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ.  NÃO  INCIDÊNCIA.  EMENDATIO  LIBELLI.  ART.  383  DO  CPP.
GRAVE AMEAÇA. ARMA DE FOGO. OSTENTAÇÃO. INTIMIDAÇÃO
DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. PERÍCIA.
DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O exame do recurso especial não implica revolvimento de fatos e provas,
pois a discussão cinge-se à configuração da grave ameaça, que, no caso dos
autos,  foi  comprovadamente  realizada  com  emprego  de  arma   -  cuja
existência não se discute-, mas tão somente sua potencialidade lesiva.
2. A classificação definitiva do delito só ocorre com o trânsito em julgado,
visto  que  a  capitulação  realizada  na  denúncia  pode  ser  modificada  na
sentença,  desde que diga respeito  sempre ao mesmo fato narrado naquela
peça.
3. A instância antecedente concluiu, de forma motivada, que os recorrentes se
valeram de grave ameaça (emprego de arma) para subtrair bens da vítima,
elemento que basta para a configuração do crime de roubo.
4. Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de
crime  de  roubo,  pode  ser  feita  com  emprego  de  arma,  com  a  sua
simulação, ou até mesmo de forma velada.
5. A Terceira Seção deste Superior Tribunal,  no julgamento dos EREsp n.
961.863/RS,  de  relatoria  do  Ministro  Celso  Limongi  (Desembargador
convocado do TJ/SP), com relator para acórdão o Ministro Gilson Dipp, DJe
6/4/2011,  assentou  o  entendimento  de  que,  para  a  incidência  da  causa
especial de aumento, mostram-se prescindíveis a apreensão e a realização de
perícia na arma utilizada no crime de roubo, desde que seja comprovada a sua
utilização por outros meios de prova, na espécie, a palavra da vítima e dos
próprios réus.
6. Recurso especial não provido e deferido o pedido de execução provisória
feito  pelo  Ministério  Público  Federal.  (STJ,  REsp  1294312  /  SE,  Sexta
Turma,  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  DJe  17/11/2016).  Grifo
nosso.

Portanto,  resta  configurada  a  intimidação  e  a  grave  ameaça
características do crime roubo, não havendo, portanto, que se falar em absolvição do
apelante  ou  mesmo  em desclassificação  do  crime  de  roubo  para  o  crime  de  furto
simples.

1.3  DO  PEDIDO  DE  DIMINUIÇÃO  DA PENA EM  FACE  DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA

Quanto ao pedido de diminuição da pena, em face da confissão
espontânea, tenho que  não merece ser conhecido, tendo em vista que o magistrado
sentenciante  aplicou,  no  cômputo  da  pena  do  ora  apelante,  a  referida  atenuante,
conforme se infere da sentença de fls. 125/134.

Assim, entendo como prejudicada a referida alegação.

1.4 DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL



Conforme se  depreende  dos  autos,  a  sentença  do  magistrado
singular, quanto à fixação e dosimetria da pena para o crime de roubo perpetrado pelo
réu/apelante, na primeira fase, fixou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, considerando desfavoravelmente:

- A culpabilidade: porque possuía plena consciência do ilícito e
tinha livre arbítrio para agir de modo diverso;

-  Motivos  do  crime:  satisfação  de  necessidade  imediata  pela
fácil subtração, mediante força e ameaça;

-  Consequências:  por  causar  traumas psicológicos,  embora  os
bens da vítima tenha sido recuperados;

-  Comportamento  da  vítima:  que  em nada  contribuiu  para  a
prática criminosa.

Vê-se, portanto, que a fundamentação utilizada pelo magistrado
de piso não exorbita as elementares do tipo de roubo, não justificando o incremento
de 06 (seis) meses aplicado à pena-base do ora apelante. Ademais, o comportamento
da vítima que em nada contribuiu para a prática criminosa, não pode ser sopesado em
desfavor do réu.

Neste sentido, aresto do STJ:

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO
PRÓPRIO.  CRIME  DE  ROUBO  CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA DA  PENA.  REPRIMENDA  BÁSICA ACIMA
DO  MÍNIMO  LEGAL.  FUNDAMENTAÇÃO  INIDÔNEA.
AFIRMAÇÕES  GENÉRICAS  E  BASEADAS  EM
ELEMENTOS  INERENTES AO  TIPO  PENAL.  REDUÇÃO
DA PENA E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL (...) Na
espécie,  a  circunstância  judicial  relativa  aos  antecedentes  foi
valorada em desfavor do paciente sem fundamentação idônea.
O magistrado sentenciante,  consignou que o paciente  ostenta
maus antecedentes, embora fosse tecnicamente primário, o que
vai de encontro ao enunciado n. 444 da Súmula desta Corte.
Precedentes.
4.  A propósito  da  circunstância  judicial  relativa  à  conduta
social,  o  magistrado  sentenciante  não  apreciou  o
comportamento  do  sentenciado  no  seu  ambiente  familiar,  de
trabalho e na convivência em sociedade, destacando apenas a
incompatibilidade  do  comportamento  do  paciente  com  as
regras  comezinhas  de  convivência  harmônica  e  respeito  ao
patrimônio  alheio.  Desse  modo,  evidente  o  constrangimento
ilegal perpetrado, bastante a justificar a concessão excepcional
da ordem de ofício. Precedentes.
5.  O  sentenciante  também  considerou  desfavoráveis  os
motivos do crime, pois visava o réu amealhar bens materiais



sem  a  necessária  contrapartida  laboral.  Não  descreveu  o
julgador, ainda que sucintamente, a maior reprovabilidade
da natureza e da qualidade da causa que  levou o paciente a
praticar  a  infração  penal  descrita  na  peça   acusatória,
limitando-se a elencar, de modo genérico, circunstâncias que
não exorbitam das  comuns  ao crime de  roubo,  enquanto
delito de natureza patrimonial. Precedentes.
6.  Por derradeiro,  o comportamento do ofendido, que "em
nada contribuiu para o cometimento do crime" (e-STJ fl.
16),  não  pode  igualmente  ser  valorado  em  desfavor  do
paciente. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de
Justiça,  a  mencionada  circunstância  judicial  somente
apresenta relevância jurídica para reduzir a reprimenda do
réu.  Assim,  se  o  ofendido  contribuiu  para  a  prática  do
crime, a pena-base deverá ser diminuída; se, ao contrário, a
vítima  não  facilitou,  incitou  ou  induziu  o  sentenciado  a
cometer a infração penal, trata-se de circunstância judicial
neutra. Precedentes.
7. Consoante determinam os arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, ambos do
Código  Penal,  o  regime  prisional  será  estabelecido  com
observância do quantum de pena aplicada, da primariedade e da
análise das circunstâncias judiciais, em respeito ao princípio da
individualização da pena, considerando, ainda, que tal regime
seja  necessário  e  suficiente  para  reprovação  e  prevenção  do
crime.  Ademais,  na  esteira  da  jurisprudência  desta  Corte,
admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que
permitir a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos
demonstrativos da gravidade concreta do delito.
8.  No  caso,  considerando  a  análise  desfavorável  das
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, os
juízos ordinários fixaram o regime inicial fechado. Entretanto,
afastadas  as  mencionadas  circunstâncias  negativas  e
estabelecida  a  pena-base  no  mínimo  legal,  imperiosa  a
modificação do regime inicial  para o semiaberto,  nos moldes
dos enunciados das Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal
Federal, bem como do enunciado da Súmula n. 440 desta Casa.
Precedentes.
9.  Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício
para, redimensionando a pena do paciente, estabelecê-la em 5
(cinco)  anos e  4 (quatro)  meses  de reclusão,  a  ser  cumprida
inicialmente no regime semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa.
(HC  373.968/AC,  Rel.  Ministro  ANTONIO  SALDANHA
PALHEIRO,  SEXTA TURMA,  julgado  em  07/02/2017,  DJe
16/02/2017). 

Isto  posto,  tendo  em  vista  serem  favoráveis  todas  as
circunstâncias do art. 59 do CP, fixo a pena-base imposta ao apelante em seu mínimo
legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.



Na segunda fase da dosimetria, aplicou o magistrado singular a
atenuante  da  confissão  espontânea.  Porém,  aqui,  deixo  de  considerar  a  referida
atenuante, posto que não poderá incidir na pena-base levando-a para patamar inferior à
pena mínima.

Passando  às  causas  de  aumento  e  diminuição  de  pena,  o
magistrado singular aplicou a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do
CP),  aumentando  a  pena  em  1/3.  Assim,  reconheço  a  majorante,  ao  tempo  que
aplicada a referida fração,  condeno o réu/apelante à  reprimenda definitiva de  05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantidos os
demais termos da sentença condenatória.

2. DO RECURSO MANEJADO POR JOÃO ALISSON CESÁRIO DE SOUSA

Pretende  o  apelante  apenas  o  redimensionamento  da
dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena para o mínimo legal. 

De  igual  modo  ao  que  ocorreu  com o  primeiro  apelante,  na
primeira  fase  de  fixação  da  pena,  o  magistrado  de  piso  fixou  a  pena-base  em  04
(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ao considerar
desfavoravelmente circunstâncias judiciais do art.  59 do CP com fundamentação que
não exorbita as elementares do tipo, não justificando o incremento de 06 (seis) meses
aplicado à pena-base do ora apelante.

Dito  isto,  tendo  em  vista  serem  favoráveis  todas  as
circunstâncias do art. 59 do CP, fixo a pena-base imposta ao apelante em seu mínimo
legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, aplicou o magistrado singular a
atenuante  da  confissão  espontânea.  Porém,  aqui,  deixo  de  considerar  a  referida
atenuante, posto que não poderá incidir na pena-base levando-a para patamar inferior à
pena mínima.

Passando  às  causas  de  aumento  e  diminuição  de  pena,  o
magistrado singular aplicou a majorante do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do
CP),  aumentando  a  pena  em  1/3.  Assim,  reconheço  a  majorante,  ao  tempo  que
aplicada a referida fração,  condeno o réu/apelante à  reprimenda definitiva de  05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantidos os
demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, DOU
PROVIMENTO parcial aos recursos, apenas para fixar a pena base no mínimo
legal,  restando  a reprimenda  definitiva  fixada  para  cada  um dos  apelantes,  em  05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, mantidos os
demais termos da sentença condenatória.



Expeça-se mandado de prisão, após o decurso do prazo de
embargos de declaração, sem manifestação.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão,  Presidente  da  Presidência  da  Câmara  Criminal,  dele
participando também os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio Chaves de
Moura (Juiz  convocado para  substituir  o  Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha
Ramos), relator,  Arnóbio Alves Teodósio, revisor,  e Marcos William de Oliveira (Juiz
de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 03 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz convocado - Relator 


