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APELAÇÃO  CRIMINAL  ROUBO  MAJORADO
ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS.
CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  DEMONSTRADAS.
CONDENAÇÃO.  RECURSO  DEFENSIVO.
PLEITO  DE  DESCLASSIFICAÇÃO  DO  CRIME
DE  ROUBO  QUALIFICADO  PARA  SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.  DOSIMETRIA  DA  PENA.
REPRIMENDA  NO  PATAMAR  MÍNIMO.
CONCURSO MATERIAL. MODIFICAÇÃO PARA
O  CONCURSO  FORMAL  PRÓPRIO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Nos  crimes  contra  o  patrimônio,  quase  sempre
praticados  na  clandestinidade,  se  a  palavra  do
ofendido  mostrar-se  segura  e  coesa  com  os
demais elementos  probatórios,  sem intenção de
incriminar inocente ou ver agravada sua situação,
tem relevante  valor  para  comprovar  a  autoria  e
materialidade delitivas.

Obedecidas  as  regras  de  aplicação  da  pena
prevista  nos  arts.  59  e  68  do  Código  Penal,
correta  se  mostra  a  manutenção  do  quantum
fixado  na  sentença  condenatória,  mormente,
quando  a  reprimenda  imposta  ao  acusado  se
apresenta proporcional e suficiente à reprovação
do fato, não merecendo reparos.

Aplica-se  o  concurso  formal  próprio  previsto  no
art.  70,  caput, primeira  parte,  do  Código Penal,
uma  vez  que  o  réu,  ao  cometer  os  crimes  de
roubo  e  de  corrupção  de  menores,  tinha  em
mente  a  única  intenção  de  subtrair  o  bem  do
lesado,  e  não  de  corromper  o  adolescente  que
estava  em  sua  companhia,  de  modo  que,  com
uma única conduta, praticou dois delitos.



Apelação Criminal nº 000579-69.2013.815.0371

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO
PARA APLICAR O CONCURSO FORMAL E REDUZIR A PENA PARA 07
(SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, NOS
TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Daniel Jonas da Silva,

contra a sentença (fls. 104/113), que o condenou como incurso nas sanções do

art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP c/c art. 244-B da Lei nº 8.069/90, c/c art. 69

do  CP,  a  uma  pena  de  08  (oito)  anos  de  reclusão,  em  regime  inicial

fechado, e 40  (quarenta)  dias-multa,  à  razão  de  1/30  (um  trigésimo)  do

salário-mínimo.

Nas  razões  do  apelo  (fls.  134/136),  o  recorrente  pugna,  a

desclassificação do crime de roubo qualificado para a sua forma simples, com

a aplicação da reprimenda no patamar mínimo e o regime inicial semiaberto.

 

Em contrarrazões (fls.139/141), suplica o  parquet pela manutenção

da sentença em todos os seus termos.

Manifestando-se a Procuradoria de Justiça, por sua Procuradora de

Justiça Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, opinou pelo desprovimento

do apelo (fls.143/147).

É o relatório.

VOTO

Exsurge  dos  autos  que  o  representante  do  Ministério  Público,

ofereceu denúncia contra  Daniel Jonas da Silva,  dando-o  como incurso nas

sanções do art. 157, § 2º, incs. I, II, do Código Penal c/c art. 244-B da Lei nº

8.069/90, na forma do art. 70 do CP e no art. 330 do mesmo Diploma Legal.

Desembargador João Benedito da Silva
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Segundo a denúncia, no dia 18 de dezembro de 2016, por volta das

13h20min, a vítima  Junior Salustino Virginio dos Santos havia saído de sua

residência, sito na Rua Abdias Abdon de Araújo, nº 1260, Bairro das Industrias,

nesta Capital, em direção ao seu local de trabalho, falando ao celular quando o

denunciado,  na  companhia  de  uma  menor  de  idade  Jonas  Lima  Oliveira,

armado e na condução de uma motocicleta de cor preta, abordou a vítima e

anunciou o assalto.

Colhe-se que o denunciado e o menor subtraíram da vítima o seu

aparelho celular de marca LG, de cor preta, e ordenaram a mesma não olhar

para ambos, pois se assim não fizesse levaria um tiro, empreendendo fuga em

seguida. 

Ato contínuo, um transeunte que a tudo presenciou, rapidamente, ao

avistar  uma  viatura  da  polícia  militar  que  realizava  rondas  naquele  bairro,

acionou a guarnição e informou do assalto ocorrido, apontando o caminho de

fuga  seguido  pelos  criminosos,  dando  ainda  detalhes  das  vestimentas  dos

mesmos, tendo os policiais conseguido enxergar a referenciada motocicleta,

razão pela qual, iniciaram uma perseguição.

Consta ainda da denúncia que quando próximos da motocicleta do

denunciado,  os policiais  deram ordem de parada a ambos,  o  que não fora

obedecido,  tendo  se  prolongado  a  perseguição  até  o  denunciado  perder  o

controle da moto, a qual estava em alta velocidade, bater no meio-fio da via

pública e cair com a mesma ao solo, em frente a Conteminas, na BR – 101,

oportunidade em que a guarnição policial os abordou.

Na abordagem os policiais encontraram com o menor o aparelho

celular da vítima e encontrada e apreendida a arma de fogo utilizada no crime.

Na oportunidade o menor confessou ser a arma apreendida de propriedade do

acusado, tendo este na audiência de custódia confessado o crime. 

Finda  a  instrução  criminal,  foi  julgada  procedente  em  parte  a

pretensão punitiva Estatal, para condenar o acusado Daniel Jonas da Silva,

Desembargador João Benedito da Silva
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nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP c/c art. 244-B da Lei nº

8.069/90, c/c art. 69 do CP, a uma pena de 08 (oito) anos de reclusão, em

regime inicial  fechado, e 40 (quarenta)  dias-multa,  à  razão de 1/30 (um

trigésimo) do salário-mínimo,  absolvendo-o do crime previsto no  art. 330 do

CP, com esteio no art. 386, III, do CP.

Contra  referida  decisão,  apelou,  requerendo  inicialmente,  a

desclassificação do crime de roubo qualificado para a sua forma simples.

No entanto, não há como se acolher a pretensão. 

Isso porque, a materialidade do crime resta demonstrada, pelo Auto

de Apreensão (fl. 19).

A autoria é inconteste, o Apelante quando na esfera policial (fl. 05),

resguardou  o  direito  de  permanecer  calado.  Entretanto,  quando  em  Juízo

(mídia – fl. 96), afirma que é verdadeira a acusação que lhe fora imposta na

denúncia,  confessando  que  praticou  o  crime  acompanhado  do  menor.  Que

estava guiando a motocicleta e o menor era quem portava a arma.

Por sua vez, a vítima Júnior Salustino Virgínio, quando na esfera

policial, declarou:

“  (…)  QUE  ratifica  as  declarações  prestadas  na
Delegacia da Infância e Juventude.(...)”  - Depoimento
na Delegacia – Central de Flagrantes (fl.08).

“(…)  Na  tarde  de  hoje,  por  volta  das  13h20min,  o
declarante havia saído de sua residência para ir  ao
trabalho,  que  fica  na  fábrica  DECA;  Que  após
percorrer  uns  cinco  minutos  de  caminhada,  foi
abordado  por  dois  indivíduos  em uma  moto  de  cor
preta, onde um deles estava armado de revólver, onde
anunciaram um assalto; Que ao encostar a arma no
corpo  do  declarante,  obrigaram  o  declarante  a  lhe
entregar o seu aparelho celular e ao sair disseram que
o declarante não olhassem para ambos, ou lhe daria
um  tiro;  Que  quando  já  estava  indo  para  o  seu
trabalho  um  cidadão  se  aproximou  do  mesmo  e
perguntou se o declarante havia sido assaltado  pela
dupla; Que também falou que tinha avisado a Polícia
Militar;  Que  quando  já  estava  em  seu  trabalho,
chegaram policiais militares e o convidaram a vir até

Desembargador João Benedito da Silva
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essa Delegacia para ser ouvido pois seu celular havia
sido  recuperado.  Que  ao  chegar  nessa  Delegacia,
reconheceu  os  dois  indivíduos  o  maior  de  nome
DANIEL JONAS DA SILVA e o menor de idade JONAS
LIMA  OLIVEIRA,  como  sendo  os  mesmos  QUE
TOMARAM  POR  ROUBO  O  SEU  APARELHO
CELULAR.(...)”  -  Depoimento  na  Delegacia  da
Infância e Juventude (fl.17).

A vítima, em Juízo (mídia – fl.96), confirma o que fora dito na esfera

policial  (fls.08  e  17),  além  de  afirmar  que  quando  chegou  na  delegacia,

reconheceu o acusado e o menor por fotografia, aduzindo que o menor estava

na garupa armado e o acusado foi quem o ameaçou.

Já a testemunha Raimundo Santos Silva Júnior, Policial Militar, na

fase inquisitiva (fl.17), disse:

 

“QUE no dia de hoje, por volta das 13h45min, fazia
rondas pelo bairro das Industrias, quando foi abordado
por um popular, o qual relatou que havia ocorrido um
assalto  naquele  momento,  apontando  para  onde  a
moto,  que  estava  com  dois  indivíduos  de  camisas
azuis,  se  evadiam  do  local,  naquela  direção;  QUE
imediatamente saiu em diligência a fim de prender a
dupla,  e  algum  tempo  depois,  conseguiu  avistar  a
mesma,  a  qual  não  obedeceu  a  ordem de  parada,
empreendendo fuga em alta velocidade.  QUE quem
conduzia a moto era o autuado; (….) QUE a dupla(...)
foi  abordada  tendo  sido  apreendido  01  revolver  da
marca  Taurus,  calibre  38,  (…);  QUE  a  dupla  foi
identificada como sendo o autuado e o adolescente
JONAS  LIMA OLIVEIRA;  QUE  o  adolescente  disse
que a arma pertencia ao autuado; QUE em poder do
adolescente foi apreendido ainda um celular de marca
LG,  de  cor  preta,  o  qual  depois  foi  constatado  ser
produto de roubo; (...)”. 

 Quando em Juízo (mídia - fl. 96), a referida testemunha confirma o

que  fora  dito  na  esfera  policial  (fl.07),  acrescentando  que  participou  da

operação que culminou com a prisão do acusado, presente na audiência. Que

o acusado estava na companhia de um menor. Que foi encontrado o objeto do

roubo com o acusado. Que entrou em contato com a vítima, já na delegacia,

que a vítima chegou a confirmar que seria o acusado e o menor, que teriam

praticado o crime, sem hesitação. A dupla estava usando uma arma de fogo,

Desembargador João Benedito da Silva
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que foi apreendida com o menor. 

Ademais, é sabido que 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.

Por  oportuno trago a  lume a  orientação  jurisprudencial,  que,  nos

casos como os da espécie, entende: 

“PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  ROUBO  QUALIFICADO.  AUTORIA.
SÚMULA  N.  7/STJ.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.
RELEVÂNCIA.  PRECEDENTE.  AGRAVO
DESPROVIDO.  A  análise  da  pretensão  recursal
exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-
probatória  da  lide,  o  que  é  defeso  em  Recurso
Especial,  a  teor  do  Enunciado  N.  7  da  Súmula  do
Superior Tribunal de justiça. "a palavra da vítima, nos
crimes às ocultas, em especial, tem relevância na
formação da convicção do juiz sentenciante, dado
o  contato  direto  que  trava  com  o  agente
criminoso"  (hc  143.681/sp,  Rel.  Ministro  Arnaldo
esteves  Lima,  quinta  turma,  dje  2.8.2010).”  Agravo
regimental  desprovido.  (STJ;  AgRg-AREsp  482.281;
Proc.  2014/0048036-7;  BA;  Sexta  Turma;  Relª
DesªConv. Marilza Maynard; DJE 16/05/2014)

A  vítima  é  sempre  pessoa  categorizada  a
reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da
ameaça ou da violência, suportou o prejuízo e não
se propõe a  acusar  um inocente,  senão procura
contribuir - como regra - para a realização do justo
concreto. (REVISTA DOS TRIBUNAIS,  volume 739,
página 627).

Vale  ressaltar,  que ao contrário  do  que alega o Apelante,  há  um

conjunto de fatos, provas e indícios bem concatenados comprovando que o

Apelante praticou o crime de roubo qualificado, pelo uso de arma de fogo e

concurso de pessoas, como acima demonstrado, não trazendo o apelante aos

autos qualquer elemento que desconsiderasse o conjunto probatório em seu

desfavor.

Desembargador João Benedito da Silva
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Assim,  resta  descabido  o  pleito  de  desclassificação  do  delito  de

roubo majorado para sua forma simples, devendo ser mantida a condenação

do apelante como lançada na decisão originária.

 

O  Apelante  requer  ainda,  que  com  relação  ao  crime  de  roubo

qualificado, seja a pena base aplicada no patamar mínimo.

Contudo, sem razão.

Analisando a sentença atacada (fls. 110/112), verifica-se que a Juíza

a quo, na primeira fase, após analisar as circunstâncias judiciais, e não sendo

estas na sua totalidade favoráveis ao Apelante, fixou a pena-base um pouco

acima do patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, com esteio

em fundamentação concreta. 

Na segunda fase, reconheceu a atenuante prevista no art. 65, inc. III,

“d”, do CP e a agravante da reincidência, art. 61, I, do CP, compensando-as,

haja vista serem circunstâncias preponderantes. Na terceira fase, considerando

a causa de aumento (CP, art. 157, § 2º, incs. I e II), fixou o percentual de 1/3

(um terço),  restando a reprimenda em 06 (seis)  anos e 08 (oito)  meses de

reclusão. 

Destarte,  como  visto,  no  tocante  à  dosimetria,  não  se  constata

ilegalidade a ser sanada na primeira fase, porquanto a Juíza sentenciante, em

consonância com os preceitos penais, não se limitou à descrição abstrata dos

elementos insertos no art. 59 do Código Penal, motivo pelo qual o quantum da

pena-base não merece nenhum reparo, porquanto fixada em observância ao

critério trifásico de dosimetria da pena, revelando-se justa e adequada à grave

conduta praticada pelo apelante.

Também, verifica-se que a Magistrada nas demais fases, obedeceu

ao disposto no art. 68 do CP, fixando a reprimenda necessária e suficiente para

reprovação e prevenção do crime.

Desembargador João Benedito da Silva
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Logo, não há que se falar em reforma da pena imposta, mormente

quando a motivação empregada na individualização da sanção penal, de modo

a afastar pretensa ilegalidade em face do percentual de redução fixado, eis que

devidamente fundamentado o  decisum,  nos termos do  art.  93, inciso IX, da

Constituição Federal. 

Dessa forma, embora considerando que a fixação da pena-base foi

um  pouco  acima  do  mínimo  legal,  apresenta-se,  in  casu,  em  quantidade

suficiente  para  reprovação  e  prevenção  dos  delitos  praticados  pelo  ora

apelante, há que se manter a sanção cominada, se mostrando improcedente o

pleito de redução da pena.

Por fim, com relação ao concurso de crime  , (CP, art. 69), entendo,

merecer um pequeno reparo.

É que, constata-se da sentença (fls.111/112) que a douta magistrada

após fixar as reprimendas dos crimes de roubo qualificado (CP, art. 157, § 2º,

incs. I  e II)  e corrupção de menores (art.  244-B, Lei nº8.069/90),  aplicou, o

concurso material (CP, art. 69), somando as penas, perfazendo um total de 08

(oito) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa. 

No entanto, analisando as provas verifica-se que ao praticar o crime

de roubo com o menor, o acusado teria em mente uma única conduta, qual

seja, a subtração da res furtiva, não se importando, na verdade, com as demais

consequências  que  poderiam  decorrer  da  conduta  (como  a  corrupção  de

menor).  Tal  situação  se  amoldaria,  portanto,  ao  concurso  formal

perfeito/próprio, previsto no artigo 70, caput, primeira parte, do CP, in verbis:

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação
ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos
ou  não,  aplica-se-lhe  a  mais  grave  das  penas
cabíveis  ou,  se iguais,  somente uma delas,  mas
aumentada,  em qualquer  caso,  de  um sexto  até
metade.  As  penas  aplicam-se,  entretanto,
cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e
os  crimes  concorrentes  resultam  de  desígnios
autônomos,  consoante  o  disposto  no  artigo
anterior.
Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que

Desembargador João Benedito da Silva
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seria cabível pela regra do art. 69 deste Código. 

É  sabido  que  de  acordo  com  o  entendimento  Jurisprudencial,

quando  a  parte  prática  o  crime  de  roubo  associado  ao  de  corrupção  de

menores, impõe-se reconhecer o concurso formal  próprio e não o concurso

material, como restou estabelecido na decisão ora atacada. Senão vejamos:

DIREITO  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO,  EXTORSÃO E CORRUPÇÃO
DE  MENORES.  CONDENAÇÃO.  ROUBO  E
EXTORSÃO.  AÇÕES  DIVERSAS.  DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS. CRIME ÚNICO. NÃO OCORRÊNCIA.
REVOLVIMENTO  FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.  CONTINUIDADE  DELITIVA.
INVIABILIDADE.  CRIMES  DE  ESPÉCIES
DISTINTAS.  CONCURSO  MATERIAL  MANTIDO.
CONCURSO  FORMAL  ENTRE  OS  CRIMES  DE
ROUBO  E  CORRUPÇÃO  DE  MENORES.
OCORRÊNCIA  NA  HIPÓTESE.  PRECEDENTES.
ORDEM  PARCIALMENTE  CONCEDIDA.  (…)  2.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, não
há continuidade delitiva entre os delitos de roubo
e extorsão, porque de espécies diferentes. 3. Deve
ser  reconhecido  o  concurso  formal  entre  os
delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70,
primeira  parte,  do  CP)  na  hipótese  em  que,
mediante uma única ação, o réu praticou ambos os
delitos, tendo a corrupção de menores se dado em
razão da  prática  do  delito  patrimonial.  4.  Ordem
parcialmente  concedida.  (HC  411.722/SP,  Rel.
Ministra  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,
SEXTA  TURMA,  julgado  em  08/02/2018,  DJe
26/02/2018) – grifo nosso. 

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO  DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO
MAJORADO,  RECEPTAÇÃO  E  CORRUPÇÃO  DE
MENORES.  RECONHECIMENTO  DO  CONCURSO
FORMAL ENTRE OS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E
CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  POSSIBILIDADE.  A
CORTE  DE  ORIGEM  AFIRMOU  INEXISTIR
DESÍGNIOS  AUTÔNOMOS.  REGIME  FECHADO.
PENA  SUPERIOR  A  4  ANOS  E  REGIME  MAIS
GRAVOSO  FIXADO  NA  GRAVIDADE  CONCRETA
DOS DELITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO.  HABEAS  CORPUS  NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
- A teor do que dispõe o art. 70 do Código Penal,
verifica-se o concurso formal de crimes quando o
agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não.  - No caso,

Desembargador João Benedito da Silva
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há concurso formal entre os crimes, porquanto o
Tribunal a quo asseverou,  expressamente,  a não
comprovação  da  existência  de  desígnios
autônomos  entre  os  crimes  de  receptação  e
corrupção de menores. No entanto, aplicou a regra
do  concurso  material,  o  que  configura
constrangimento  ilegal  a  ser  reparado  pela
presente via constitucional. -(…) Ordem concedida,
de ofício, para redimensionar a pena do paciente. (HC
399.506/SP,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017,
DJe 22/08/2017) - grifei

Também,  nesse  sentido  o  entendimento  desta  Câmara

Especializada Criminal:

ROUBO  E  CORRUPÇÃO  DE  MENORES.
FLAGRANTE.  CONCURSO  MATERIAL.
CONFISSÃO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO. PEDIDO
DE  ABSOLVIÇÃO  DA  CORRUPÇÃO.
DESCABIMENTO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
INCONTESTES.  REDUÇÃO  DA PENA APLICADA.
PENA  BASE  NO  MÍNIMO  LEGAL.  CONCURSO
FORMAL  PRÓPRIO.  RECONHECIMENTO.
PROVIMENTO PARCIAL.  Comprovada a  autoria  e
materialidade  delitiva  do  acusado,  em  todos  os
crimes  a  ele  imputados,  impõe-se  manter  a
condenação  imposta,  em todos  os  seus  termos,
sobretudo,  quando há  confissão da parte.  Se  as
circunstâncias judiciais trazem suporte suficiente
para que o julgador possa fixar a pena base, em
seu  mínimo  legal,  impõe-se  minorar  o  quantum
arbitrado,  sobretudo,  se reconhecido o concurso
formal  próprio,  que  favorece  o  réu.   (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00200897320148152002,  Câmara  Especializada
Criminal, Relator DES CARLOS MARTINS BELTRAO
FILHO , j. em 23-02-2016) - grifei

Dessa forma, restando demonstrado que a hipótese é de concurso

formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), a sua aplicação é medida que se

impõe.

Assim, considerando à pena aplicada ao delito de roubo qualificado

(mais grave), ou seja, 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, deve ser

acrescida a fração de 1/6 (um sexto)

Aplicando a regra do concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira

parte) entre os crimes tipificados no art. 157, § 2º, inciso I e II do CP, e no art.
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244-B do ECA, e sendo à pena do delito de roubo, a mais grave, deve ser

acrescida  da  fração  de  1/6  (um sexto)  à  míngua  de  fundamentos  aptos  à

fixação de patamar superior ao mínimo previsto, totalizando em 07 (sete) anos,

09 (nove) meses e 10 (dez) dias reclusão.

No mais, mantenha a sentença como lançada originariamente. 

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para tão

somente, reconhecer o concurso formal perfeito (CP, art. 70, primeira parte),

aplicando 1/6 (um sexto) da pena mais grave (roubo qualificado), perfazendo

um total de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias reclusão. 

É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Benedito da Silva, relator, e  Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão o Excelentíssimo Senhor Joaci Juvino da Costa Silva, 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 10 (dez)

dias do mês de maio de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
11


	RELATOR : Exmo. Des. João Benedito da Silva
	ORIGEM : comarca da Capital - 2ª Vara Criminal

