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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003216-40.2009.815.0331  – 1ª Vara da
Comarca de Santa Rita

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
APELANTE : Jorge Evaristo de Sousa Junior (vulgo “Juca”)
ADVOGADO : Wagna de Mendonça Faustino de Souza
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  LESÃO  CORPORAL
SEGUIDA  DE  MORTE.  Art.  129,  §3º  do  CP.
Condenação  em  primeiro  grau.  Irresignação.
Pretendida  a  absolvição  pela  legítima  defesa.
Impossibilidade.  Causa  excludente  não
evidenciada.  Desclassificação  para  a  sua  forma
culposa.  Impossibilidade.  Dolo  comprovado  de
lesionar  a  vítima.  Pretenso  acolhimento  da
minorante  do  §  4º  do  art.  129  do  CP.
Inadmissibilidade.  Violenta  emoção
desproporcional.   Desprovimento do recurso.

- Para se configurar a legítima defesa mister que
haja reação a uma agressão atual ou iminente e
injusta,  em  defesa  de  direito  próprio  ou  alheio,
com uso moderado dos meios necessários, o que
não se verifica in casu.

-  Não  há  falar  em  exacerbação  da  reprimenda
fixada  pouco  acima  da  média  aritmética,  se  o
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quantum foi  dosado  após  correta  análise  das
circunstâncias judiciais e em obediência ao critério
trifásico, apresentando-se ajustado à reprovação e
prevenção delituosa.

- Apesar de haver provocação da vítima, não está
presente  o  privilégio,  porque  a  perturbação
causada por ela não se mostra intensa o suficiente
a ponto de causar ao apelante uma reação extrema
de efetuar vários socos até o imolado desmaiar e,
em seguida, falecer.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal acima identificados.

Acorda a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO
AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca de Santa Rita, Jorge
Evaristo  de  Souza  Junior,  vulgo  “Juca” e  Josivam  Firmino  da  Silva,
conhecido por “Fia” foram denunciados como incursos nas sanções penais
dos arts. 129, § 3º, c/c o 29, ambos do Código Penal pelos seguintes
fatos narrados na inicial acusatória (fls. 02/03):

“... No dia 25 de abril de 2009, por volta das 21:30
horas,  os  indiciados  JORGE  EVARISTO  DE  SOUZA,
“Juca”  e  JOSIVAM  FIRMINO  DA  SILVA,  após  breve
discussão,  espancaram  demasiadamente  a  vítima
Adauto  Aprígio  de  Ataíde,  com  o  fim  de  causar-lhe
lesões,  porém  estas  lesões  causaram  a  morte  da
vítima,  conforme  laudo  de  exame  cadavérico,
ocorrendo, assim, o crime preterintencional.
Consta no inquérito policial que a vítima discutiu com o
indiciado JORGE EVARISTO DE SOUZA, em virtude de
JORGE  ter  se  dirigido  a  senhora  Josicleide  Marinho
Cavalcante, “Cleide”, de uma forma que a vítima não
gostou.
Enquanto JORGE discutia com o Adauto, JOSIVAM, que
acompanhava JORGE, entrou na discussão e, de logo,
desferiu um soco na vítima, sendo que, em seguida os
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indiciados passaram a espancar a vítima, ao ponto de
deixá-la desfalecida.
Após  terem  espancado  a  vítima,  os  indiciados,
deixaram-na  agonizando,  até  que  terceiros
providenciaram  o  socorro  dela  para  o  hospital  de
traumas, no entanto, diante das lesões decorrentes do
espancamento, a vítima faleceu. (...)”

 Denúncia recebida no dia 29 de junho de 2010 (fl.
02).

Finda a instrução criminal,  o douto julgador  “a quo”
proferiu sentença, absolvendo o denunciado Josivan Firmino da Silva, nos
termos do inciso V do art. 386 do CPP e condenando o réu Jorge Evaristo
de  Souza,  por  transgressão  ao  art.  129,  §  3°  do  CP,  à  pena  de  04
(quatro) anos de reclusão, não tendo a pena privativa de liberdade sido
substituída pela restritiva de direito, em razão do crime ter sido praticado
mediante violência contra a pessoa, desatendendo aos requisitos do art.
44, inciso I do CP (fls. 163/168).

 
Irresignado, apelou o réu Jorge Evaristo de Souza (fl.

172). Em suas razões, expostas às fls. 173/182, pugna pelos seguintes
motivos: a) acolhimento da excludente de ilicitude da legítima defesa; b)
desclassificação do delito para a sua forma culposa; c) aplicação da causa
de diminuição do § 4° do art. 129 do CP.

Na  oportunidade,  o  Ministério  Público  Estadual
apresentou suas contrarrazões (fls. 191/195), rogando pela manutenção
da sentença por ser escorreita.

Neste grau de jurisdição, e instada a se pronunciar, a
douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Procurador
de Justiça,  Dr.  Álvaro Gadelha Campos,  opinou pelo desprovimento do
apelo (fls. 200/201). 

É o relatório.
  

VOTO: O Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio
(Relator)

Prima  facie,  cumpre  ressaltar  que  os  requisitos
essenciais  de  admissibilidade  do  recurso  encontram-se  devidamente
preenchidos. 
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Cuida-se de delito de lesão corporal seguida de morte,
cuja norma penal incriminadora se encontra insculpida no art. 129 § 3º do
Código Penal. 

  
Em  primeiro  lugar,  analisarei  a  quaestio  juris à

possibilidade ou não de absolvição pela excludente de ilicitude da legítima
defesa. 

  
Pois bem. 

Compulsando os autos, observa-se que a materialidade
delitiva  se encontra  suficientemente  consubstanciada  através  do Laudo
Tanatoscópico de fls. 53/54.

Igualmente incontestável, a autoria restou evidenciada
nos  autos,  sobretudo,  pela  palavra  do  réu  e  depoimentos  das
testemunhas. Tanto que o apelante não nega ter lesionado o ofendido,
alega apenas que agiu amparado pela legítima defesa. 

Nos termos do artigo 25, do Código Penal, "entende-se
em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários,
repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem". 

Conceituando a  legítima defesa,  Guilherme de Souza
Nucci  ensina que  "é a defesa necessária empreendida contra agressão
injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro, usando,
para tanto, moderadamente, os meios necessários." (Nucci, Guilherme
de Souza, Manual de Direito Penal: parte geral, parte especial, 2ª
ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, página 242). 

Assim, para configuração dessa excludente de ilicitude,
imprescíndivel  a  presença  dos  seguintes  requisitos:  1)  reação  a  uma
agressão atual ou iminente e injusta; 2) defesa de um direito próprio ou
alheio; 3) moderação no emprego dos meios necessários à repulsa;
4) inevitabilidade da agressão e; 5) elemento subjetivo, consistente no
conhecimento que está sendo agredido. 

O primeiro requisito impõe por parte do agente reação
contra aquele que está praticando uma agressão, que deve ser atual ou
iminente. 

E,  pelo  caderno  probatório,  a  ocorrência  das  lesões
corporais recíprocas alegada pelo apelante não se encontra devidamente
comprovada,  muito  embora  este  último  afirme  que  agiu  em  legítima
defesa para se proteger das agressões da vítima Adauto Aprígio de Ataíde,
que partiu para a briga com um pedaço de pau (porrete), ocasião em que,
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para se defender,  entrou em luta corporal,  causando-lhe as lesões que
geraram o falecimento do referido imolado.

O  réu,  Manoel  Bonfim  de  Sousa,  asseverou  em seu
interrogatório judicial (fl. 139):

"que  no  dia  e  hora  do  fato  narrado  na  denúncia  o
interrogado  estava  em  Marco  Moura,  pois  tinha  ido
levar  a  pensão  dos  filhos;  (…)  que  não  conhecia  a
vítima, mas sabia que tinha um transporte alternativo;
que quando o carro da vítima passou o interrogado deu
com a mão e dentro estava a JOSENEIDE; que quando
o carro parou JOSENEIDE desceu tendo o interrogado
falado  com  ela,  ela  desceu,  o  interrogado  ficou  no
banco da frente do passageiro, e a esposa do JOSEVAN
ficaram no banco de tras; que em seguida a vitima com
ar de ameaça disse “olha as caras”; que o interrogado
perguntou o porque daquilo e a vítima ficou repetindo;
que  o  interrogado  desceu  do  carro  tendo  a  vítima
descido também e com um cacetete na mão partiu para
lhe  agredir;  que  houve  luta  corporal  e  o  JOSEVAN
entrou apenas para apartar a briga; que o interrogado
quando  saiu  do  local  a  vítima  aparentava  estar
desmaiado, mas o colocaram no carro e o levaram; que
só no dia seguinte soube que a vítima tinha morrido;
que o interrogado não usou nada para bater na vítima,
apenas as mãos, (...)”

A testemunha Altair  de Morais  Gomes,  afirmou como
tomou conhecimento do caso (fl. 114):

“...que conhece os acusados; que no dia do fato
estava  com  os  acusados  até  as16h00;  que  a
Leandra também estava junta com os acusados e
o depoente; que todo mundo saiu do bar juntos;
que  o  depoente  foi  para  casa  e  os  demais
tomaram outro  destino;  que no outro  dia  todos
comentavam  do  fato,  que  diziam  que  haviam
matado um taxista;  que ouviu  falar  que o  Juca
tinha matado a  vítima e que Fia  apenas  tentou
separar; (…) que tudo começou de uma gracinha
do Jorge; (…) começou a briga foi o Adauto;  (…)
ouviu falar que era um contra um (...)”

Destaquem-se  os  depoimentos  das  testemunhas
inquiridas na delegacia, abaixo transcritos:
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“... Que, no dia do crime, a depoente encontrou com
JUCA na esquina da casa de sua sogra, o qual tinha
vindo da casa da ex-esposa onde fora deixar a pensão
dos  filhos;  na  esquina  estavam  a  depoente  e  seu
companheiro em seguida foram para a casa de NAU
beber,  lá  a  depoente  não  bebeu,  mas  encontrou
TAIZINHO,  NAU,  TIAGO  E  DINHO,  tomaram  cinco
cervejas  e  por  volta  das 19:00h aproximadamente o
grupo deixou a casa de NAU e seguiram para o Bar de
Negão; afirma a depoente que NAU E TAIZINHO não
foram  para  o  bar,  quando  a  depoente  chegou
acompanhada de JUCA e FIA e lá já estavam TIAGO e
DINHO;  afirma  que  ela  e  seu  companheiro  nada
beberam no Bar de Negão, pois foram para casa pegar
umas roupas pois iriam passar o final de semana da
casa  de  sua  irmã,  atual  mulher  de  Juca  que  ficou
bebendo  no  bar  do  Negão;  a  depoente  chegou  a
chamá-lo duas vezes, mas ele não atendeu; por volta
de 21:00 ou 22:00h a depoente chamou Juca pela
última vez ele atendeu e foram para o ponto de
ônibus,  passando  e  descendo  carros,  Juca  deu
com a mão e o taxi da vítima parou; o motorista
abriu  a  porta  a  depoente  e  seu  companheiro
entraram na parte de trás do veículo e Juca ficou
esperando a passageira sair; quando ela saiu Juca
falou alguma coisa pra ela que não deu para a
depoente escutar,  e o taxista não gostou e por
isso gerou a discussão;  o taxista mandou todos
descerem  do  carro,  a  depoente  e  seu
companheiro desceram do carro e foram para o
ponto  do  ônibus  enquanto  que  Juca  ficou
discutindo  com  o  taxita;  o  taxista  pegou  um
pedaço  de  pau  de  dentro  do  carro  e  deu  duas
pancadas  nas  costas  de  Juca  que  disse  –  para
com isso  você  tem idade  de  ser  meu  pai  – na
terceira lapada foi quando Júnior foi em cima dele
;  FIA e a depoente  foram só par tirar  JUCA de
cima da vítima mas não conseguiram; não sabe
informar quem socorreu a vítima, mas quando Fia
estava  tentando  tirar  Juca  de  cima  da  vítima
chamou  por  um  rapaz  para  tirar  Juca  de  cima
dele; (…) a depoente não viu se Juca deu algum
aperto de mão, abraço beijo ou cheiro na mulher
porque estava dentro do carro e não deu pra ver,
sabe apenas que ele disse alguma coisa que não
deu para escutar, mas que o taxista não gostou; a
depoente  não  conhecia  o  taxista;  (...)”
(Depoimento da testemunha Leandra Trajano da
Silva, fls. 27/28) Destaquei.



7

“... o interrogado seguiu para o ponto de ônibus com
sua  esposa  e  Juca  ficou  discutindo  com  o  taxista,
quando este pegou um pedaço de pau que tinha dentro
do  veículo  e  agrediu  JUCA  três  vezes;  Juca  revidou
dando-lhe  um soco  e  uma rasteira;  enquanto  que o
interrogado  estava  sendo  seguro  pela  sua  esposa,
nesse momento passava um amigo seu conhecido por
CARECA,  residente  na  Rua  Guiomar  Neves,  Marcos
Moura,  para  tirar  Juca,  haja  vista  que  o  homem já
estava  desmaiado;  afirma  que  depois  que  a  vítima
estava desmaiado Juca deu mais dois socos nele; (…)
que a vítima ficou no chão; que não sabe quem prestou
socorro à vítima; (...)” (Depoimento da testemunha
Josivam Firmino da Silva, fls. 30/31)

Lado outro, em que pesem as testemunhas arroladas
afirmarem que tiveram conhecimento de que, in casu, o acusado reagiu à
agressão da vítima, não há nos autos prova alguma nesse sentido, ou
seja, de ter aquele se defendido de uma agressão atual ou iminente e
injusta e usado de moderação no emprego do meio necessário à repulsa. 

Percebe-se,  ainda,  mesmo  que  o  apelante  tenha
reagido às agressões da vítima não se pode olvidar que o réu não usou de
moderação no emprego dos meios necessários à possível repulsa, já que
ficou em cima do imolado desferindo vários socos na cabeça dele mesmo
estando já  desmaiado.  Fato  este  que  por  si  só  demonstra  a  absoluta
desproporcionalidade da reação do agente.

Dessa  forma,  não  há  como  acolher  a  pretensão
defensiva de reconhecimento da legítima defesa, na hipótese. 

A propósito:

"APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS GRAVES -
LEGÍTIMA  DEFESA  -  INOCORRÊNCIA  -
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  LESÕES  SIMPLES  -
IMPOSSIBILIDADE  -  CONDENAÇÃO  MANTIDA  -
""SURSIS""  -  PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS
LEGAIS  -  RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  -
""Provadas  as  agressões  por  parte  do  réu,
incumbiria a ele produzir  a inequívoca prova da
legítima defesa alegada, a ensejar sua absolvição.
E, de outra parte, não se configura esta causa de
justificação, havendo uma flagrante desproporção
entre a ofensa corporal sofrida pelo recorrente e a
reação por ele praticada"". - ""Não há que se falar
em desclassificação do crime de lesão corporal  grave
para  a  sua  modalidade  simples  quando  o  exame  do
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corpo  de  delito  contenha  respostas  induvidosas  aos
quesitos da incapacidade para as ocupações habituais
por mais de 30 dias e perigo de vida"". - ""Presentes os
requisitos legais,  impõe-se a concessão do ""sursis"",
que  é  direito  subjetivo  do  sentenciado  que preenche
aquelas  condições""."  (Apelação  Criminal  nº.
1.395.03.005460-9/001, Rel. Des. Eduardo Brum,
1ª Câmara Criminal do TJMG, DJ 12.09.2007).
 

Portanto,  in  casu,  não  há  que  se  falar  em legítima
defesa.  Mantida, pois, a condenação de Jorge Evaristo de Souza Júnior,
vulgo “Juca”, nos exatos termos da sentença de primeiro grau.

Em  segundo  lugar,  no  atinente  ao  pleito  de
desclassificar o delito em tela para a sua forma culposa, razão também
não lhe assiste.

Para  haver  a  configuração  do  delito  como  homicídio
culposo o agente deve ter agido sem o intuito de ferir ou lesar a vítima,
sendo sua conduta executada com imprudência, negligência ou imperícia. 

No caso dos autos, no entanto, está-se diante de um
delito preterdoloso, em que houve o dolo de lesionar (antecedente), e o
resultado morte, consequente, não desejado, mas atribuível a título de
culpa, o que se evidencia pela força e sede do golpe,  região vital  por
excelência. 

A intenção de ferir  a vítima foi admitida pelo próprio
acusado, que admitiu ter proferido o soco. Tal fato foi confirmado pelos
depoimentos  das  testemunhas.  Portanto,  conclui-se  que  o  soco  foi
intencionalmente  desferido,  não  configurada,  assim,  a  hipótese  de
homicídio culposo. Repito a fórmula clássica: dolo no antecedente, culpa
no consequente.

 Desse  modo,  estando  caracterizada  a  tipicidade  do
fato, impõe-se a responsabilização criminal do apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.  LESÃO CORPORAL SEGUIDA
DE  MORTE. AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  ABSOLVIÇÃO  POR  AUSÊNCIA  DE
DOLO  DIRECIONADO  À  LESÃO  CORPORAL.
IMPOSSIBILIDADE.  DOLO  EVIDENCIADO.  LEGÍTIMA
DEFESA.  INOCORRÊNCIA  DE  AGRESSÃO
IMINENTE  E  DE  REAÇÃO  PROPORCIONAL  E
JUSTA.  DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE
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VIAS  DE  FATO.  INVIABILIDADE.  CAUSA
SUPERVENIENTE  RELATIVAMENTE
INDEPENDENTE  NÃO  CONFIGURADA.  NEXO
CAUSAL EXISTENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DELITO  DE  HOMICÍDIO  CULPOSO.
IMPOSSIBILIDADE.  AÇÃO  DOLOSA  COM
RESULTADO MORTE CULPOSO. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA  CORPORAL  OU  SURSIS.  IMPOSSIBILIDADE.
DELITO  PRATICADO  MEDIANTE  VIOLÊNCIA  FÍSICA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 44 E 77,
AMBOS DO CP. RECURSO DESPROVIDO. 
- Comprovada a materialidade e a autoria do delito de
lesão corporal  seguida de morte, consubstanciada na
palavra  firme  de  uma  das  testemunhas  oculares,
corroborada  na  íntegra  pela  conclusão  do  laudo  de
necropsia,  não  há  que  se  falar  em  absolvição  do
apelante.
-  Constatado  que  o  apelante  desferiu,
deliberadamente e sem justificativa, um golpe no
rosto da vítima que veio a cair e chocar a cabeça
no chão, vindo a falecer posteriormente em razão
de  compressão  do  tecido  encefálico  decorrente
da queda, resta devidamente evidenciado o dolo
direcionado  ao  delito  de  lesão  corporal,  tendo
como resultado culposo a morte do ofendido. 
- Não demonstrada a existência de uma agressão atual
ou iminente, bem como de reação proporcional e justa,
impossível o reconhecimento da legítima defesa, uma
vez que ausentes os requisitos do art. 25 do CP.
-  Verificado  que  o  soco  desferido  na  vítima  fora  a
condição sine qua non a sua queda e o conseqüente
óbito  não  teria  ocorrido,  resta  devidamente
comprovado o nexo causal necessário para se afastar a
possibilidade  de  reconhecimento  da  causa
superveniente  relativamente  independente  (art.  13,
§1º,  do  CP).  
- Não havendo dúvidas acerca da existência do dolo na
conduta  do  apelante,  não  se  mostra  viável  a
desclassificação do delito de lesão corporal seguida de
morte para o crime de homicídio culposo. 
- Ausentes os requisitos do art. 44 e 77, ambos do CP,
levando-se  em  conta  que  o  delito  fora  praticado
mediante violência física, não há como se acolher os
pedidos de substituição da pena corporal por restritiva
de  direitos,  bem  como  de  concessão  do  sursis.”
 (TJMG -  Apelação  Criminal   1.0480.08.108015-
6/001,  Relator(a):  Des.(a)  Nelson  Missias  de
Morais  ,  2ª  CÂMARA  CRIMINAL,  publicação  da
súmula em 15/04/2013) Negritei.
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Por  fim,  requer  o  apelante  o  reconhecimento  da
privilegiadora do § 4º do art. 129 do CP .

Assim diz o § 4º do art. 129 do CP, verbis:

“§ 4° Se o agente comete o crime impelido por motivo de
relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta
emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o
juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. “

Por  oportuno,  vejamos  o  que  diz  o  doutrinador
Fernando Capez quando interpreta o artigo:

a)  Emoção  violenta:  refere-se  à  intensidade  da
emoção. É aquela que se apresenta forte, provocando
um verdadeiro choque emocional. Somente se violenta
autoriza o privilégio, de forma que, se o agente, diante
de uma injusta provocação, reage "a sangue frio", não
terá direito à minorante; […] 
 b)  Provocação  injusta  do  ofendido:  é  aquela  sem
motivo razoável, injustificável, antijurídica. Trata-se de
conceito relativo, cujo significado pode variar de pessoa
a  pessoa,  segundo  critérios  culturais  de  cada  um.
Deve-se  procurar  um  padrão  objetivo  de  avaliação,
fixado  de  acordo  com  o  senso  comum,  embora,
acessoriamente, possa ser também levada em conta "a
qualidade ou condições das pessoas dos contendores,
seu nível de educação, seus legítimos melindres. Uma
palavra que pode ofender a um homem de bem já não
terá  o  mesmo  efeito  quando  dirigida  a  um
desclassificado.  [...]" (In  Curso  de  Direito  Penal,
parte  especial,  8  ed.  2  v.,  São  Paulo:  Saraiva,
2008, p. 37) 

No  caso,  verifica-se  que  a  conduta  do  apelante  foi
motivada após a vítima tentar agredi-lo com um pedaço de pau. 

Ocorre  que  a  lei  não  visa  a  proteção  de  conduta
motivada  por  qualquer  provocação  da  vítima,  mas  apenas  aquele  ato
injusto o bastante capaz de causar uma violenta emoção a justificar a
conduta extrema praticada pelo autor,  mesmo porque,  de outro modo,
todo  o  crime  precedido  por  uma  briga  entre  autor  e  vítima  seria
reconhecidamente privilegiado. 

No  presente,  apesar  de  haver  provocação  da  vítima,
não está presente o privilégio, porque a perturbação causada por ela não
se mostra intensa o suficiente a ponto de causar ao apelante uma reação
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extrema de efetuar vários socos até o imolado desmaiar e, em seguida
falecer.

Além  disso,  tem-se  que  "a  simples  existência  de
emoção  por  parte  do  acusado  igualmente  não  basta  a  seu
reconhecimento, pois não se pode outorgar privilégios aos irascíveis ou às
pessoas que facilmente se deixam dominar pela cólera". (RT 572/325)
(MIRABETE, Julio Fabbrini, Código Penal Interpretado, 5 ed., São Paulo:
Atlas, 2005, p. 913)

Se não bastasse, a conduta do apelante de esmurrar a
cabeça da vítima, até depois de desmaiada, mesmo conhecendo os graves
riscos que poderia causar à vítima, mostra-se premeditada, o que também
afasta a figura privilegiada ora pretendida. 

Dessa forma, também afasto a minorante do § 4º do
art. 129 do CP.

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer
ministerial,  NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo na íntegra a
r. sentença prolatada. 

É como voto.

Presidiu o julgamento,  com  voto, o
Excelentíssimo Senhor  Desembargador  João  Benedito  da  Silva,
Presidente  da  Câmara  Criminal  e  revisor,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Arnóbio  Alves
Teodósio (com jurisdição limitada), relator, e Luiz Sílvio Ramalho
Júnior.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor José Marcos Navarro Serrano, Procurador de Justiça.

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, 10 de fevereiro de 2015.

 

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR
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