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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0123341-22.2012.815.0011 – 1° Tribunal do
Júri da Comarca de Campina Grande/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Ministério Público Estadual
APELADO: José Reginaldo Silva Rodrigues, conhecido por “Tartaruga”
DEFENSOR PÚBLICO: Milton Aurélio Dias dos Santos

HOMICÍDIO QUALIFICADO.  ABSOLVIÇÃO.
APELO MINISTERIAL.  ALEGAÇÃO DE QUE O
TRIBUNAL  DO  JÚRI  DECIDIU,
CONTRARIAMENTE,  À  PROVA  DOS  AUTOS.
RECONHECIMENTO  DE  AUTORIA  E
MATERIALIDADE. RÉU ABSOLVIDO. LEGÍTIMA
DEFESA PUTATIVA RECONHECIDA.  DECISÃO
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS.
JULGAMENTO  ANULADO. PROVIMENTO  DO
RECURSO.

– Consoante  orientação  pacífica  do  STF,
quando  manifestamente  contrários  à  prova
dos autos, os veredictos do Tribunal do Júri
podem ser revistos.

V I S T O S, relatados e  discutidos estes autos de
apelação criminal, acima identificados,

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça  do  Estado da Paraíba,  a  unanimidade,  em dar  provimento  ao
recurso para anular a decisão do Tribunal do Júri, determinando seja o
acusado submetido a novo julgamento.

RELATÓRIO

Perante o 1° Tribunal do Júri da Comarca de Campina
Grande/PB,  José Reginaldo Silva Rodrigues,  foi denunciado como incurso
nas sanções do art. 121, § 2°, I, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 11.11.2012, por volta das
13h30min, na Rua Professor Balbino, n° 343, Bairro Palmeira, na Comarca
de Campina Grande/PB, o acusado, motivado por vingança, fazendo uso de
uma arma de fogo, chegou ao mencionado endereço e efetuou disparos
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contra José Paulo Mateus Araújo, causando ferimentos que o levaram à óbito
(fls. 02-03).

Relata, ainda, a exordial acusatória que José Reginaldo é
padrasto  de  Sayonara,  que  tem um relacionamento  com Jackson,  e  não
aprova o namoro, e em razão disso surgiu uma rixa entre o acusado, Jackson
e seu irmão, José Paulo, a vítima, tendo esta, anteriormente atentado contra a
vida do acusado.

Após a instrução criminal, com a consequente apresentação
das alegações finais pelo Ministério Público (fls. 77-79), e por haver indícios de
autoria e materialidade delitiva, o réu foi pronunciado, em 17/06/2013, nos
termos da denúncia, como incurso nas sanções do art. 121, § 2°, I, do Código
Penal (fls. 84-88).

Submetido a julgamento perante o 1° Tribunal do Júri da
Comarca de Campina Grande/PB, o acusado José Reginaldo Silva Rodrigues,
conhecido por “Tartaruga”, foi absolvido, por votação majoritária. O Conselho
de Sentença acolheu a tese de excludente de ilicitude em virtude da legítima
defesa putativa, consoante sentença proferida às fls. 169-170.

Inconformado,  recorreu  o  representante  do  Ministério
Público, com fulcro no art. 593, inc. III, alínea “d” do CPP e, por entender ser
a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, pugnou
por novo julgamento (fl. 173).

Aduz em suas razões recursais, que diante do arcabouço
probatório, não há como configurar-se a legítima defesa acolhida pelo Júri,
pois  não  se  fazem  presentes  os  requisitos  da  aludida  excludente  (fls.
174/182).

Nas contrarrazões, o apelado pleiteou pela manutenção da
decisão do corpo de sentença (fls. 190-191).

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria-Geral  de
Justiça, em Parecer, opinou pelo provimento do recurso, fls. 200-205.

É o relatório.

VOTO 

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL
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O recurso é tempestivo, já que interposto no prazo legal.
Além de ser adequado e não depender de preparo, por tratar-se de ação
penal pública (TJ/PB Súmula n° 24). Portanto, conheço do apelo.

DO MÉRITO

Inconformado com o veredicto proferido pelo Conselho de
Sentença que absolveu, por votação majoritária, o apelado José Reginaldo
Silva  Rodrigues,  conhecido  por  “Tartaruga”,  o  Representante  do  Órgão
Ministerial  interpôs  recurso  de  apelação  pugnando  pela  anulação  do
veredicto  proferido  pelo  Conselho  de  Sentença,  devendo  o  réu  ser
submetido a um novo julgamento, recorrendo da decisão do Júri com base
na alínea “d”, do inciso III, do art. 593, CPP, que dispõe:

“Art.  593.  Caberá  apelação  no  prazo  de  5
(cinco) dias:
[...]
III – das decisões do Tribunal do Júri, quando:
[...]
d)  for  a  decisão  dos  jurados  manifestamente
contrária à prova dos autos”.

Entendendo que o exercício da soberania dos veredictos
não se reveste de um poder incontrastável e ilimitado, já se pronunciou o
Supremo Tribunal Federal. Vejamos: 

"HABEAS  CORPUS".  JÚRI.  GARANTIA
CONSTITUCIONAL  DA  SOBERANIA  DO
VEREDICTO  DO  CONSELHO  DE  SENTENÇA.
RECURSO DE AP ELAÇÃO (CPP, ART. 593, III,
"D").  DECISÃO  DO  JÚRI  CONSIDERADA
MANIFESTAMENTE  INCOMPATÍVEL  COM  A
PROVA  DOS  AUTOS.  PROVIMENTO  DA
APELAÇÃO  CRIMINAL.  SUJEIÇÃO  DO  RÉU  A
NOVO  JULGAME  NTO.  POSSIBILIDADE  –
AUSÊNCIA,  EM TAL  HIPÓTESE,  DE  OFENSA À
SOBERANIA  DO  VEREDICTO  DO  JÚRI.
RECEPÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988, DO
ART.  593,  III,  "D",  DO  CPP.  ALEGAÇÃO  DE
INEXISTÊNCIA  DE  INCOMPATIBILIDADE  DA
DECISÃO  DO  JÚRI  COM  AS  PROVAS  DOS
AUTOS.  EXAME  APROFUNDADO  DAS  PROVAS.
INVIABILIDADE  NA  VIA  SUMARÍSSIMA  DO
"HABEAS CORP US" – PEDIDO INDEFERIDO. A
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SOBERANIA  DO  JÚRI  E  O  RECURS  O  DE
APELAÇÃO FUNDADO NO ART. 593, III, "D", DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A soberania dos
veredictos do júri - não obstante a sua extração
constitucional  -  ostenta  valor  meramente
relativo,  pois  as  decisões  emanadas  do
Conselho  de  Sentença  não  se  revestem  de
intangibilidade  jurídico-processual.  A
competência  do  tribunal  do  júri,  embora
definida  no  texto  da  Lei  fundamental  da
república, não confere, a esse órgão especial da
justiça  comum,  o  exercício  de  um  poder
incontrastável e ilimitado. as decisões que dele
emanam  expõem-se,  em  conseqüência,  ao
controle recursal do próprio poder judiciário, a
cujos tribunais compete pronunciar-se sobre a
regularidade dos veredictos. A apelabilidade das
decisões  emanadas  do  júri,  nas  hipóteses  de
conflito  evidente com a prova dos autos,  não
ofende o postulado constitucional que assegura
a soberania dos veredictos do tribunal popular. -
a  mera  possibilidade  jurídico-processual  de  o
tribunal  de justiça invalidar,  em sede recursal
(CPP, art. 593, III, "d"), a decisão emanada do
conselho de sentença, quando esta se achar em
evidente conflito  com a prova dos autos,  não
ofende a cláusula constitucional que assegura a
soberania do veredicto  do júri.  é  que, em tal
hipótese,  o  provimento  da  apelação,  pelo
tribunal de justiça, não importará em resolução
do litígio penal, cuja apreciação remanescerá na
esfera do júri. precedentes. doutrina. - inexiste,
entre o art. 593, III, "d", do CPP e o texto da
constituição promulgada em 1988 (CF, art. 5º,
XXXVIII,  "c"),  qualquer  relação  de
incompatibilidade  vertical.  conseqüente
recepção,  pelo  vigente  ordenamento
constitucional,  da  norma  processual  em
referência.  A  VI  a  sumaríssima  do  "habeas
corpus" (STF; HC 81.423; SP; Segunda Turma;
Rel. Min. Celso de Mello; Julg. 18/12/2001; DJE
19/04/2011; Pág. 27)”.

Verificamos, assim, ser relativo o conceito de soberania
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dos veredictos, não traduzindo, de forma alguma, poder absoluto, ilimitado,
mas que deve harmonizar-se com outros direitos  fundamentais  também
previstos na Carta Magna.

A  legislação  ordinária  ressalta  que  as  decisões  dos
jurados  devem  ser  imparciais,  de  acordo  com  suas  consciências  e  os
ditames  da  justiça.  Impõe  limites  e  fixa  parâmetros  aos  julgadores
populares.

Outro  parâmetro  da  legislação  ordinária  imposto  aos
jurados, para o julgamento da causa que lhes for submetida, encontra-se
no já invocado artigo 593, inciso III, letra 'd', do Código de Processo Penal:
será anulada, pelo Tribunal de Justiça, a decisão dos jurados caso ela seja
manifestamente contrária à prova dos autos.

Logo, chega-se à conclusão que os jurados devem julgar
a causa que lhes for submetida com respeito à inviolabilidade do direito à
vida,  à  igualdade  dos  cidadãos  perante  a  lei  –  consagrados
constitucionalmente  -,  com  imparcialidade,  de  acordo  com  suas
consciências e os ditames da justiça, além de não poder ser essa decisão
manifestamente contrária à prova dos autos.

Em  resumo:  por  soberania  dos  veredictos  não  se
compreende poder absoluto, desmedido, sem regras ou parâmetros.

Emerge dos autos que o apelado foi  denunciado como
incurso na pena do art.  121, § 2º, I,  do CP, acusado de, no dia  11 de
novembro de 2012, por volta das 13h30min, na residência da sogra da vítima,
sob o argumento de estava sendo ameaçado pela mesma, tendo, inclusive
anteriormente, sofrido atentado contra a sua vida, efetuou disparos contra
José Paulo Mateus Araújo, causando-lhe a morte.

A  materialidade  delitiva  encontra-se  devidamente
consubstanciada no Laudo Tanatoscópico (fls. 23-25), bem como, a autoria
é revelada pela confissão do próprio apelado (fls. 15-16; CD-ROM, fl. 72;
CD-ROM, fl. 165), e depoimentos testemunhais.

Assim sendo, no presente caso, verifica-se que na Ata de
Julgamento de fls. 171-173, foi dada a palavra ao Parquet, e este sustentou
integralmente  a  acusação  contida  na  pronúncia  relativa  ao  réu  José
Reginaldo  Silva  Rodrigues,  requerendo  a  sua  condenação  por  homicídio
qualificado  por  motivo  torpe,  enquanto  a  defesa  sustentou  a  tese  de
legítima defesa putativa, pugnando pela absolvição do acusado.
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Concluídos os debates, após os esclarecimentos sobre os
quesitos  a  serem  respondidos,  a  maioria  dos  jurados  do  Conselho  de
Sentença respondeu afirmativamente aos dois primeiros, reconhecendo a
ocorrência do crime, e, ainda, a autoria por parte de  José Reginaldo Silva
Rodrigues. Contudo, no terceiro quesito, os jurados também responderam
afirmativamente,  ou seja,  acolhendo a tese de legítima defesa putativa,
entenderam por absolver o réu.

Entrementes, o denunciado, malgrado confessar a prática
delitiva,  apresentou versão defensiva no sentido de que atirou para não
morrer. Afirma que desferiu disparos contra José Paulo, pois ao passar de
moto pela frente da casa da sua sogra, o viu armado e fazendo menção de
pegar a arma, tendo corrido para dentro da casa. Neste instante, pensando
que, como em outras oportunidades sofreu atentado praticado pela vítima,
a  mesma iria  atirar  contra  a  sua  pessoa  novamente,  resolveu  disparar
contra ela para não morrer. Aduz que a vítima atentou contra sua vida, por
duas  vezes  antes  do  ocorrido,  o  ameaçava  constantemente,  através  de
mensagens, ligações e, inclusive já não trabalhava, vivia dentro de casa
junto com sua família, com medo (CD-ROM, fl. 165). 

Contudo,  da  análise  detida  dos  interrogatórios  do
acusado, e ao proceder à leitura dos elementos informativos, fácil perceber
que a versão defensiva de legítima defesa não procede, levando-nos a crer
que a decisão do Conselho de Sentença foi contrária à prova dos autos.

Os depoimentos das testemunhas presenciais, Jessika da
Silva Santos, e Angela Santos Silva, divergem das declarações do acusado,
pois relatam que a vítima estava dentro de casa, sentado no sofá quando o
denunciado chegou atirando, e a mesma tentou fugir pelo quintal, mas não
conseguiu escapar (CD-ROM, fl. 72).

Ademais,  consoante  laudo  tanatoscópico,  a  vítima  foi
alvejada por um projétil de arma de fogo, na cabeça, de trás para frente e
de baixo para cima, ou seja, o acusado atirou pelas costas da vítima, não
havendo, portanto, como sustentar a tese defensiva de que a vítima fez
menção de desferir disparos contra ele, o que o motivou a atirar também
contra ele.

Indiscutível,  portanto,  que  os  elementos  de  prova
destacados não amparam a decisão dos jurados de que o apelado agira em
legítima  defesa  putativa  não  tendo  cometido  nenhum ilícito,  visto  que,
como já destacado, a vítima foi atingida pelo acusado, com um tiro de trás
para frente e de baixo para cima.
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Denota-se,  pois,  diante  da  descrição  tecida,  que  tais
circunstâncias  não  se  coadunam  com  a  causa  excludente  de  ilicitude
correspondente à legítima defesa, que exige o uso moderado, proporcional
e necessário, dos meios necessários para repelir uma injusta agressão atual
ou iminente.

Deve a agressão ser atual ou iminente. Não se funda a
legítima defesa no mero temor de ser agredido e nem tampouco no revide
vingativo de quem já o foi agredido. Há de ser presente ou pelo menos
estar prestes a ocorrer.

É clarividente a ausência da proporcionalidade essencial
para caracterizar a legítima defesa.

Tanto a moderação quanto a necessidade são requisitos
que devem ser avaliados de forma objetiva, em face de cada caso concreto.
Ou seja, entre a repulsa e o perigo causado pelo ataque, deve haver um
equilíbrio calcado no critério do “homem médio”.

A  legítima  defesa  exige  a  presença  simultânea  da
agressão injusta; atual ou iminente; em função de direito próprio ou alheio;
e o uso moderado dos meios necessários; e ainda, o elemento subjetivo: o
animus  defendi.  Sendo  este  último  requisito  de  caráter  nitidamente
subjetivo, enquanto os demais são objetivos.

Como se  percebe,  a  verdade  que  se  ressai  dos  autos
mostra-se, no entanto, distanciada da tese defensiva acolhida pelo Sinédrio
Popular.

Nesse  diapasão,  há  de  se  estender  guarida  aos
fundamentos  utilizados  pelo  Parquet,  quando  preconizou  fosse  o  réu
submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que a decisão
emanada foi, manifestamente, contrária à prova dos autos.

Em verdade,  os  julgamentos pelo júri  estão garantidos
constitucionalmente, sendo seus veredictos soberanos o que, contudo, não
autoriza  que  sejam  arbitrários  e  sem  suporte  no  contexto  dos  autos.
Embora os jurados julguem por íntima convicção, sem fundamentar suas
decisões, só representam, legitimamente, a sociedade em nome de quem
são chamados a julgar os cidadãos nos delitos dolosos contra a vida (art.
5º,  inc.  XXXVIII,  da  CF)  quando  proferirem  sentença  condenatória  ou
absolutória sustentada em, pelo menos, parte da prova.

Logo, toda decisão arbitrária afronta o devido processo
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legal  e  o  próprio  contraditório,  instituindo  erro  judiciário  com  funestas
consequências  ao  Estado e  à  credibilidade  da Justiça  e  do  próprio  Júri,
portanto, os jurados escolhidos como juízes naturais não estão legitimados
a se desgarrar  do  contexto  dos  autos.  Podem sim,  entre  duas versões,
optarem  por  aquela  que  entenderem  ser  justa  ou  merecer  maior
credibilidade, mas, lhes é vedado julgar sem nenhum elemento capaz de
sustentar sua decisão.

Desta  feita,  reitera-se,  no  que  diz  respeito  à  versão
ditada pelos réus, inexistir no caderno processual qualquer elemento capaz
de  subsidiar  a  sua  tese  defensiva,  pelo  que  é  preciso  levá-los  a  novo
julgamento pelo júri.

A jurisprudência segue este entendimento, como se extrai
dos seguintes pronunciamentos dos tribunais pátrios:

“PROCESSO  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  JÚRI.
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CP,  ART.
121,  §  2º,  IV).  PACIENTE  ABSOLVIDO.
APELAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  SOB
FUNDAMENTO  DE  QUE  A  ABSOLVIÇÃO  É
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS
AUTOS. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR
A  REALIZAÇÃO  DE  NOVO  JULGAMENTO  PELO
TRIBUNAL POPULAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA
NA  ORIGEM.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.
REVOLVIMENTO  DE  MATÉRA  FÁTICO-
PROBATÓRIA.  INVIABILIDADE  NESTA  VIA
ESTREITA.  RESPEITADA,  ADEMAIS,  A
SOBERANIA  DOS  VEREDICTOS.  ORDE  M
DENEGADA.  1.  O  habeas  corpus  não  é  meio
hábil  à  análise  da  existência  de  material
probatório que corrobore a tese sustentada pela
defesa  e  acatada  pelos  jurados,  no  rito  do
tribunal do júri,  posto implicar o revolvimento
de fatos e provas, o que ultrapassa os limites do
procedimento sumário e documental do habeas
corpus.  É  que  ao  determinar  a  realização  de
novo julgamento pelo tribunal do júri, o tribunal
de justiça procurou demonstrar, nos limites do
comedimento na apreciação da prova, que não
existe  nos  autos  material  probatório  a
corroborar  a  tese  defensiva  que  foi  acolhida
pelos jurados. (precedente: HC 102004/ES, Rel.
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Ministra  cármen  lúcia,  primeira  turma,  dje
08/02/2011). 2. A alegada violação à soberania
dos  veredictos  ante  a  inexistência  de  decisão
contrária à prova dos autos não foi  apreciada
pelo s. T. J., que limitou-se a aplicar a Súmula
nº 7 daquela corte,  mercê da necessidade de
revolvimento  de  matéria  fática  para  julgar  o
Recurso Especial, daí porque o seu exame, por
esta corte, implicaria supressão de instância. 3.
O princípio constitucional da soberania dos
veredictos não é violado pela determinação
de  realização  de  novo  julgamento  pelo
tribunal  do  júri  quando  a  decisão  é
manifestamente  contrária  à  prova  dos
autos.  (precedentes:  HC  104301/ES,  Rel.
Ministra cármen lúcia, primeira turma, dje
04/03/2011;  HC  76994/RJ,  Rel.  Ministro
maurício  Corrêa,  segunda  turma,  DJ
26/06/1998; HC 102004/ES, Rel. Ministra
cármen  lúcia,  primeira  turma,  dje
08/02/2011; e HC 94052/PR, Rel. Ministro
eros  grau,  segunda  turma,  dje
14/08/2009).  4.  Deveras,  é  cediço  na
corte que: "1. Ao determinar a realização
de novo julgamento pelo tribunal do júri, o
tribunal  de  justiça  procura  demonstrar,
nos limites do comedimento na apreciação
da  prova,  não  existir  nos  autos  material
probatório  a  corroborar  a  tese  defensiva
acolhida pelos jurados. Dever constitucional
de fundamentar todas as decisões judiciais (art.
93,  inc.  IX,  da  Constituição  da  República).
Inexistência  de  excesso  de  linguagem.  2.  A
determinação  de  realização  de  novo
julgamento  pelo  tribunal  do  júri  não
contraria  o  princípio  constitucional  da
soberania dos veredictos quando a decisão
for manifestamente contrária à prova dos
autos. 3.  Habeas  corpus  denegado.  "  (HC
104301/ES,  Rel.  Ministra  cármen  lúcia,  pri
meira  turma,  dje  04/03/2011).  5.  Parecer  do
parquet  pela  denegação  da ordem.  6.  Ordem
denegada.”  (STF;  HC  96.584;  MT;  Primeira
Turma; Rel.  Min.  Luiz  Fux;  Julg.  24/05/2011;
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DJE 08/06/2011)

“PENAL.  HABEAS  CORPUS.  HOMICÍDIO.
ABSOLVIÇÃO.  APELAÇÃO  CRIMINAL  JULGADA.
WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. SENTENÇA
ANULADA  PELO  COLEGIADO  ESTADUAL.
DECISÃO  DOS  JURADOS  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JÚRI
DETERMINADO. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS
VEREDICTOS  DO  CONSELHO  DE  SENTENÇA.
NÃO  OCORRÊNCIA.  ARESTO  DO  TRIBUNAL  A
QUO FUNDAMENTADO.  EXAME  APROFUNDADO
DO  CONTEXTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS
AUTOS. NECESSIDADE. MATÉRIA INCABÍVEL NA
VIA  ELEITA.  HABEAS  CORPUS  NÃO
CONHECIDO. 1. É imperiosa a necessidade de
racionalização  do  emprego  do  habeas  corpus,
em prestígio ao âmbito de cognição da garantia
constitucional e em louvor à lógica do sistema
recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a
ordem como substitutiva de Recurso Especial. 2.
Não afronta ao princípio da soberania dos
veredictos  do  júri,  previsto  no  artigo  5º,
inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição
da  República,  a  decisão  devidamente
fundamentada  do  tribunal  a  quo  que
submete o réu a um novo julgamento, sob
o  argumento  de  que  o  Conselho  de
Sentença  baseou-se  na  manifestação
isolada  de  duas  testemunhas,  cujos
depoimentos mostravam-se contraditórios,
em  clara  contrariedade  ao  arcabouço
probatório acostado aos autos. 3. No caso, o
exame  do  contexto  fático-probatório  realizado
na  origem  suficientemente  valorou  a
controvérsia apresentada, entendendo no aresto
vergastado pela submissão do increpado a um
novel  julgamento,  sendo  que  considerações
outras,  em prol  da  inversão  do  decidido  pelo
colegiado estadual, de modo a acolher a versão
renegada  existente  nos  autos,  demandaria,
necessariamente,  acurada  incursão  nos
elementos em que se arrimaram as instâncias
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ordinárias, inviável em sede de habeas corpus.
4.  Habeas  corpus  não  conhecido.  (STJ;  HC
268.009;  Proc.  2013/0099261-2;  RJ;  Sexta
Turma; Relª  Minª Maria  Thereza  Assis  Moura;
DJE 03/11/2014) – grifo nosso

Assim,  há  que  se  dar  nova  oportunidade  à  sociedade
através do veredicto popular, em reapreciar por derradeiro o presente caso,
decidindo  os  senhores  jurados  definitivamente  como  bem  aprouver  e
segundo a convicção pessoal de cada um.

Ante  todo  o  exposto,  dou  provimento  ao  recurso
apelatório impetrado pelo Representante do Ministério Público, para anular
a decisão do 1° Tribunal do Júri da Comarca de Campina Grande/PB, por
entendê-la manifestamente contrária à prova dos autos, determinando que,
nos  termos  do  art.  593,  §3º,  CPP,  seja  o  acusado  submetido  a  novo
julgamento.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento, o Excelentíssimo Desembargador
João  Benedito,  com  voto;  dele  participando,  além  de  mim,  relator,  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador Joás de Brito Pereira Filho.

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo
Senhor Doutor Manoel Henrique Serejo, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Taigy  de  Queiroz  Melo
Filho” da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

João Pessoa, 27 de fevereiro de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
            Relator
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