
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000794-92.2016.815.0381 – 2ª Vara da Comarca de
Itabaiana/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Antônio Vicente da Silva
ADVOGADO: Erika Patrícia Serafim Ferreira Bruns (OAB/PB 17.881)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTE.  TESTEMUNHO  DE  POLICIAIS.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
FALTA  DE  PROVAS.  RÉU  QUE  AFIRMA  SER
USUÁRIO  DA  DROGA  APREENDIDA.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  DELITO  DE  USO
PRÓPRIO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. POSSE
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO
PESSOAL. ARGUMENTO SEM COMPROVAÇÃO NOS
AUTOS.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DETRAÇÃO. MATÉRIA QUE SE INSERE NA ÓRBITA
DO  JUÍZO  DAS  EXECUÇÕES.  APELO  EM
LIBERDADE.  PLEITO  PREJUDICADO  PELO
JULGAMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

São  válidos  e  revestidos  de  eficácia  probatória  o
testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação
investigativa,  mormente  quando  em  harmonia  com  as
demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do
contraditório

Ocorrendo denúncia da mercancia ilícita de entorpecentes
e, em seguida, perpetrada a prisão em flagrante delito na
posse  da  droga  pronta  para  comercialização,  mostra-se
comprovado que a substância entorpecente se destinava ao
tráfico e, não, ao consumo próprio.

Apresentando-se  a  fixação  da  pena-base  no  patamar
cominado  para  o  tipo  penal  em  quantidade  insuficiente
para a reprovação e a prevenção do delito, tendo em vista
que as  circunstâncias  judiciais  sopesadas na decisão não
foram completamente  favoráveis  ao  acusado,  há  que  se
manter a pena-base imposta.
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Resta prejudicado o pleito de aguardar o julgamento em
liberdade, na medida em que o apelo está sendo decidido
neste exato momento. 

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, negar provimento ao recurso, em harmonia com o
parecer da Procuradoria de Justiça. Oficie-se

RELATÓRIO

Perante a Comarca de Itabaiana/PB,  Antônio Vicente da Silva,
foi  denunciado  como incurso  na  sanção  estabelecida  no  art.  33,  caput,  da  Lei  n.
11.343/06 c/c 61, I do CP e Lei n. 8.072/90.

Na inicial consta o seguinte:

“Consta do inquérito policial em anexo que no dia 19 de
outubro do corrente ano (2016), por volta das 11h00min,
no  bairro  Botafogo,  Itabaiana/PB,  o  réu  ANTÔNIO
VICENTE  DA  SILVA,  conhecido  por  "TOINHO  DE
GENETON", foi preso em flagrante por vender substância
entorpecente  e  guardar  droga  para  fins  de
comercialização.

Infere-se dos autos que a Polícia Militar já vinha apurando
denúncia de tráfico de drogas envolvendo o acusado e o
indivíduo  Edivaldo  da  Silva  Rezende,  conhecido  por
Neguinho de Nanãe,  de modo que,  no dia,  hora e local
acima referidos, fez uma campana.

Nessa ocasião, os policiais militares observaram quando o
usuário de drogas José Alexandrino do Nascimento Freire,
conhecido por Cagepa, chegou no Beco São Pedro, local
onde estavam o réu e Neguinho de Nanãe, e entregou uma
cédula de R$ 5,00 (cinco reais)  ao acusado e com este
adentrou na "vagem".

Já no pé de uma árvore, o acusado se abaixou, desenterrou
01  (uma)  porção  de  maconha,  a  entregou  a  Cagepa  e
retomou para o beco.

Diante disso, a Poliria Militar foi abordá-los, ocasião em
que o acusado e Cagepa correram, mas foram capturados.
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Com efeito, foi encontrada com Cagepa 01 (uma) porção
de maconha embrulhada em um saco plástico preto.

Os policiais foram ao local onde a droga estava guardada
e desenterraram um saco plástico contendo 14 (catorze)
porções  de  maconha  embrulhadas  de  forma  idêntica  à
porção apreendida com Cagepa.

Com o acusado; foi apreendida a nota de R$ 5,00 (cinco
reais) paga por Cagepa ao réu e a quantia de R$ 460,00
(quatrocentos  e  sessenta  reais)  em  várias  cédulas  de
pequeno valor.

As  substâncias  entorpecentes  e  o  dinheiro  foram
apreendidos, conforme auto de apreensão de fls. 10.
 
À  fl.  14  consta  o  laudo  de  constatação  provisória
atestando  que  as  substâncias  encontradas  se  tratam  de
maconha.

Embora Neguinho da Nanãe não tenha contribuído para a
prática delitiva de tráfico de drogas, relatou que possuía
um revólver, de modo que foi preso em flagrante delito
por posse de arma de fogo em outro procedimento.

Ao  ser  ouvido,  Cagepa  confessou  que  é  usuário  e  que
havia comprado a droga ao acusado.

Pelos antecedentes criminais de fls. 29/31, verifica-se que
o réu é reincidente específico, pois já foi condenado por
sentença transitada em julgado em fevereiro de 2014 por
tráfico  de  drogas.  Também  já  foi  preso  em  flagrante
anteriormente  por  tráfico  e  responde  à  ação  penal  por
furto qualificado e corrupção de menores.”

Instruído,  regularmente,  o  processo,  a  denúncia  foi  julgada
procedente. (fls. 88/95)

O magistrado fixou a  pena  base,  em 6  (seis)  anos  e  03  (três)
meses de reclusão.

Na  segunda  fase  da  aplicação da  pena,  diante  da  reincidência
específica, a pena foi majorada em 02 (dois) anos, perfazendo um total de 08 (oito)
anos e 03 (três) meses de reclusão.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000794-92.2016.815.0381 3
CMBF - Relator



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Quanto  a  pena  de  multa,  estabeleceu  o  quantum  de 700
(setecentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo
vigente à época do fato.

Por  fim,  tornou  pena  definitiva  em  08 (oito)  anos  e  03  (três)
meses de reclusão. em regime fechado, 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário
de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Inconformado  com a  decisão  condenatória,  o  acusado  pleiteia
sua absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas.

Pede, ainda, que seja revista a pena fixada, para se atribuir a pena
mínima o réu,  isto  porque,  “o réu é  primário  e  de  bons  antecedentes  e  possui
residência fixa”. Substituindo-a por penas restritivas de direitos.

Alternativamente roga pela desclassificação para o tipo inscrito
no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. (103/115).

Reclama que o sentenciante não aplicou a detração, bem assim,
roga para pela possibilidade de apelar em liberdade e que sejam devolvidas as quantias
apreendidas.

Ofertadas  as  contrarrazões  ministeriais  pela  negativa  de
provimento ao recurso (fls. 117/123).

Nesta superior instância, seguiram os autos à douta Procuradoria
de Justiça que opinou, através do parecer de lavra do Dr. Amadeus Lopes Ferreira pelo
desprovimento do recurso (fls. 131/140).

É o relatório.

VOTO

Da falta de prova

Examinando  o  álbum  processual,  observo  que  as  razões  de
inconformismo expendidas pelo apelante não devem ser acolhidas.

Segundo revelam os autos, após denúncia da ocorrência de tráfico
de drogas na região,  os policiais  em diligência visualizaram quando o denunciado
efetivou a venda de droga para um usuário. 

Em ato contínuo os milicianos se dirigiram ao local onde o objeto
foi retirado e encontraram as drogas descritas no auto de apreensão.
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A tese  da  defesa  se  resume  a  negar  o  fato  e  desqualificar  o
testemunho dos policiais que realizaram a apreensão das drogas.

O caderno processual aponta que os policiais militares estavam
de campana no local, pois haviam recebido informações de que o denunciado estava
vendendo entorpecentes no local. Durante a vigília, observaram quando o denunciado
recebeu certa quantia de José Alexandrino do Nascimento Freire, momento em que, o
denunciado acompanhado do comprador se dirigiu a uma árvore, onde retirou certa
quantidade de droga e entregou ao usuário.

Constatado  o  fato  os  policiais  seguiram  em  direção  dos
elementos, que após uma breve perseguição foram detidos.

Ao verificar o local onde o réu desenterrou a droga, constatou-se
que existiam várias porções de “maconha” embrulhadas para venda. 

Quanto ao fato das testemunhas serem policiais, a jurisprudência

pátria é pacífica, não há o que discutir.  Em casos análogos, assim vem decidindo a

jurisprudência:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  REVISÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS.  VIOLAÇÃO DO  ART.
155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA
DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM
JUÍZO.  PRECEDENTE.  TESE  DE  CONDENAÇÃO
LASTREADA  EM  PROVA  INQUISITORIAL.
IMPROCEDÊNCIA.  SÚMULA  Nº  568/STJ.  AGRAVO
DESPROVIDO.  1.  Conforme  entendimento  desta  Corte,
são  válidos  e  revestidos  de  eficácia  probatória  o
testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação
investigativa,  mormente  quando  em  harmonia  com  as
demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do
contraditório (ut,  AgRg  no  AREsp  366.258/MG,  Rel.
Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).
2. Não obstante a relutância da defesa, a condenação da
agravante resultou não apenas dos elementos produzidos
na fase inquisitorial,  mas também de prova testemunhal
produzida em Juízo, de tal sorte que o Tribunal local não
destoou da massiva jurisprudência desta Corte Superior
de  Justiça  cristalizada  no  sentido  de  que  provas
inquisitoriais  podem  servir  de  suporte  a  sentença
condenatória,  desde  que  corroboradas  sob  o  crivo  do
contraditório,  como no caso dos autos. 3. Incidência da
Súmula  nº  568/STJ:  "O  relator,  monocraticamente  e  no
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Superior  Tribunal  de  Justiça,  poderá  dar  ou  negar
provimento  ao  recurso  quando  houver  entendimento
dominante  acerca  do  tema.  " 4.  Agravo  regimental  não
provido.  (STJ;  AgRg-AREsp  926.253;  Proc.
2016/0147993-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca; DJE 26/08/2016).

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
LEGISLAÇÃO  EXTRAVAGANTE.  TRÁFICO  DE
DROGAS.  LEI  N.  11.343/2006.  6,9  G  DE  CRACK.
POLICIAIS.  TESTEMUNHO  SUFICIENTE  PARA
CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. ART. 33, § 4º, DA LEI N.
11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA.
REDUÇÃO DA PENA.  RÉU QUE PREENCHE TODAS
AS CONDIÇÕES PREVISTAS EM LEI.  PRIMÁRIO,  DE
BONS  ANTECEDENTES,  NÃO  SE  DEDICA  A
ATIVIDADE ILÍCITA E NÃO INTEGRA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. LEGALIDADE. REDUÇÃO DE PENA EM
1/6  EM  DECORRÊNCIA  DA  QUANTIDADE  E  DA
NATUREZA DA DROGA.  REGIME INICIAL DE PENA
DIVERSO  DO  FECHADO.  POSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO
DE  PRIMEIRO  GRAU.  ÓRGÃO  COMPETENTE  PARA
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
Este  Superior  Tribunal  possui  entendimento  pacífico  no
sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de
prova  idôneo  a  dar  azo  à  condenação,  principalmente
quando corroborada em juízo, circunstância que afasta a
alegação de sua nulidade. 2. Diante da convicção a que
chegou  a  instância  ordinária  decorrida  da  análise  do
conjunto  fático-probatório  do  caso  concreto,  o
acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame
do mencionado suporte,  impedindo a admissibilidade do
especial  ante o óbice contido na Súmula nº 7/STJ.  3.  A
escolha do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n.
11.343/2006  deve  ser  feita  de  forma  motivada  e
proporcional, levando-se em conta, também, a quantidade,
a natureza e a qualidade da droga apreendida (art. 42 da
Lei  n.  11.343/2006).  4.  O Superior  Tribunal  de  Justiça,
seguindo  orientação  do  Supremo  Tribunal  Federal,
considera possível,  em tese,  a  fixação  do regime menos
gravoso  para  os  condenados  pelo  delito  de  tráfico  de
entorpecentes. A despeito da hediondez da conduta típica.,
bem como entende pela viabilidade legal da substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
sem perder de vista as particularidades do caso concreto
(lei n. 11.343/2006). 5. No caso em apreço, não se mostra
adequada a conversão da pena privativa de liberdade em
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sanções restritivas de direitos, uma vez que o recorrente,
conforme  observado  na  decisum  condenatório,  não
preenche os requisitos (pena privativa de liberdade de 4
anos e 2 meses) previstos no art. 44, I e III,  do Código
Penal.  6.  O  agravo  regimental  não  merece  prosperar,
porquanto  as  razões  reunidas  na  insurgência  são
incapazes  de  infirmar  o  entendimento  assentado  na
decisão agravada. 7. Agravo regimental improvido. (STJ;
AgRg-REsp 1.552.938; Proc. 2015/0214516-2; SP; Sexta
Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 25/11/2015)

Da desclassificação para o delito de uso próprio de substância
entorpecente

Alternativamente,  após  se  assumir  usuário  de  maconha,  o
sentenciado busca  desclassificar  a  condenação por  tráfico  ilícito  de  entorpecentes,
dando a entender que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal, apelo que,
baseado nas provas coligidas nos autos, não merece prosperar, posto que cristalina a
adequação da sua conduta ao tipo penal.

É  certo  que  o  fato  de  uma  pessoa  ser  usuária  de  substância
entorpecente não afasta, tão-só, por essa razão, a traficância, visto que, muitas vezes, a
pratica visando a manutenção de seu vício.

Apesar de afirmar nas suas razões recursais que é usuário e réu
primário, sendo merecedor de uma pena mínima, a certidão de antecedentes criminais
de fls.  29/31 aponta que o apelante é um “usuário”, porém, do sistema carcerário,
inclusive, com condenação no mesmo tipo penal. 

Como  se  vê,  o  apelante  se  dedicava  a  atividade  criminosa
apontada na denúncia.

Ainda que o ato da venda não fosse presenciado, a quantidade e a
forma como a  substância  entorpecente  estava guardada,  acondicionada de modo a
facilitar  a  venda,  são  indicadores  do  intento  da  mercancia,  impondo,  assim,  a
classificação de tráfico e, não, de porte para simples uso (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

Ora, é de sabedoria notória que o delito de tráfico, previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/06, encerra um vasto rol de figuras típicas, de maneira que a
simples  adequação  da  conduta  do  acoimado  a  uma  delas  torna  irrefutável  sua
condenação às sanções impostas naquele dispositivo legal.

Por outro lado, é de se notar que se trata, in casu, de crime contra
a  saúde  pública,  envolvendo  perigo  abstrato,  em  que  a  intenção  do  legislador  é
conferir a mais ampla proteção social possível. 
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Desse  modo,  diante  dos  sérios  indícios  e  circunstâncias
irretorquíveis  do intuito da recorrente em comercializar a droga,  resta a conclusão
legítima de que a hipótese em exame contempla o fato típico de tráfico, insculpido no
art. 33 da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar, assim, em desclassificação para
o crime de  uso  próprio  de substância  entorpecente,  dada a  amplitude  do conceito
jurídico da mercancia  ilícita  de  entorpecente,  identificada como qualquer  uma das
atividades descritas na cláusula de múltipla tipificação do referido diploma normativo.

Apresenta-se, pois, evidente, o fato criminoso, posto que, sendo
crime  formal,  a  mera  realização  do  verbo  previsto  no  modelo  incriminador  já  se
afigura suficiente para a adequada caracterização. Isso porque a configuração do delito
contemplado  não  exige  efetivo  ato  de  comercialização,  bastando  –  reitere-se  –  a
prática de qualquer das condutas típicas ali enumeradas, mormente quando rodeada de
circunstâncias que conduzam à inexorável conclusão de que a droga não tinha como
finalidade exclusiva o consumo, tal como se verificou na vertente hipótese. 

Da dosimetria

Inicialmente, cabe lembrar que a fixação da pena é questão que
se insere na órbita de convencimento do Juiz, no exercício de seu poder discricionário
de decidir, resguardando-o, então, quanto à quantidade que julga suficiente na hipótese
concreta.

Segundo estabelece o art. 59 do CP, o magistrado sentenciante
deve fixar a reprimenda em um patamar necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime e, seguindo o critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do CP,
analisar as circunstâncias judiciais, das quais deve extrair a pena base para o crime
cometido, sempre observando as basilares a ele indicadas na lei penal. 

A respeito  deste  tema,  colhe-se  da  doutrina  de  Guilherme  de
Souza Nucci:

“O juiz,  dentro dos limites estabelecidos pelo legislador
(mínimo e máximo,  abstratamente fixados para a pena),
deve  eleger  o  quantum  ideal,  valendo-se  do  seu  livre
convencimento  (discricionariedade),  embora  com
fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente
vinculada).”  (in,  Código  penal  comentado.  9.  ed.  Rev.,
atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p.
388).

Com efeito,  para  a  fixação da pena,  devem ser  observadas  as
especificidades de cada caso concreto, sem critérios rígidos e pré-definidos, o que faz
com que o  magistrado possa  chegar  a  um quantum justo e  adequado para  aquele
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determinado fato criminoso. O juiz não deve ser tolhido de seu poder de, em cada
caso, aferir a pena justa e necessária.

Do apelo em liberdade

O recorrente requer  ainda que lhe  seja concedido o direito  de
apelar em liberdade. No entanto, a análise do pedido, resta prejudicada, haja vista estar
o pleito formulado dentro do recurso de apelação tornando-se assim, ineficaz, pois
somente será apreciado quando do julgamento do próprio recurso que o acusado visa
aguardar fora do cárcere.

Nesse sentido:

APELAÇÕES  CRIMINAIS.  CRIME  DE  ROUBO
QUALIFICADO  (ART.  157,  §  2º,  I  E  II  DO  CP.
DIREITO  DE  RECORRER  EM  LIBERDADE.  NÃO
CONCESSÃO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE COMPROVADAS.  CONDENAÇÕES
MANTIDAS.  DESCLASSIFICAÇÃO  DA CONDUTA.
IMPOSSIBILIDADE.  FIXAÇÃO  DAS  PENAS-BASE
NOS  PATAMARES  MÍNIMOS  ABSTRATAMENTE
PREVISTOS.  INVIABILIDADE.  ALTERAÇÃO  DO
REGIME  PRISIONAL.  INVIABILIDADE.  MATÉRIA
PREQUESTIONADA. RECURSOS IMPROVIDOS. Não
há previsão legal para o deferimento liminar do pedido de
recorrer  em  liberdade  em  sede  de  Apelação  Criminal,
sendo  mais  recomendável,  caso  haja  patente
constrangimento ilegal, a impetração de Habeas Corpus,
remédio  constitucional  próprio  para  a  colocação  dos
pacientes  em liberdade.  Resta prejudicado o pleito  de
aguardar o julgamento em liberdade,  na medida em
que o apelo está sendo decidido neste exato momento.
Ademais,  estando  a  sentença  condenatória  devidamente
fundamentada quanto à negativa do direito de recorrer em
liberdade,  especialmente  por  estarem  presentes  os
requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, e
por  terem  os  réus  permanecidos  presos  durante  toda  a
instrução  processual,  não  há  que  se  falar  em
constrangimento ilegal.  In casu, constata-se que a prova
oral produzida não deixa dúvidas acerca da presença de
terceira pessoa juntamente aos apelantes no momento da
ação delituosa, bem como patente a utilização de arma de
fogo como recurso de intimidação dos ofendidos. Em que
pese  não  ter  sido  apreendido  esse  terceiro,  o  qual  se
encontrava na posse da arma de fogo, foram produzidas
provas suficientes  para suprir  tal  ausência,  não havendo
que  se  falar  em  desclassificação  da  conduta  típica  de
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roubo.  A  existência  de  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis  obsta  a  fixação  da  pena-base  no  mínimo
legal. Não há falar-se em alteração do regime prisional, se
este  foi  fixado em atenção ao art.  33,  §  3º,  do Código
Penal.  Recursos  improvidos.  (TJES;  APL  0001345-
78.2014.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des.
Adalto Dias Tristão; Julg. 02/12/2015; DJES 17/12/2015)
– grifei

A meu sentir, a justificativa da manutenção do sentenciado na
prisão  está  explicitado na  sentença,  e  é  preponderante,  pois  justificada,  apesar  de
sucintamente,  a  necessidade  da  clausura  para  o  exercício  do  apelo.  Desse  modo,
mantenho o tópico atacado na sentença.

Da detração

Por fim, a detração é matéria que se insere na competência do
Juízo da Execução Penal (art. 66, III, “c” da Lei de Execução Penal), o qual deverá
observar  no  início  do  cumprimento  da  pena  os  ditames  do  artigo  111  da  Lei  n.º
7.210/84.

Ex positis, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de
Justiça, nego provimento ao recurso para manter a sentença em seus devidos termos.

É o meu voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e
relator,  dele  participando,  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio
Murilo da Cunha ramos, revisor, e Carlos Eduardo Leite Lisboa, Juiz convocado para
substituir o Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio, vogal.

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, 08 de maio de 2018.

João Pessoa, 16 de maio de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000794-92.2016.815.0381 10
CMBF - Relator


