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Tribunal de Justiça da Paraíba
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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000051-38.2013.815.0171 – 1ª Vara da 
Comarca de Esperança
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Francisco Braz do Nascimento
ADVOGADO: Alípio Bezerra de Melo Neto
APELADO: Ministério Público

APELAÇÃO  CRIMINAL.  DOS  CRIMES
CONTRA  A  VIDA.  JÚRI.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.   ACUSADO  SUBMETIDO  A
JULGAMENTO  PELO  JÚRI  POPULAR.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  HOMICÍDIO
SIMPLES.  IRRESIGNAÇÃO.  INTERPOSIÇÃO
DO APELO COM FULCRO NAS ALÍNEAS “A”
E  “C”  DO  ART.  593,  II,  CPP.  RAZÕES  COM
PEDIDOS  DIVERSOS NÃO  INVOCADOS  NA
INTERPOSIÇÃO.  EFEITO DEVOLUTIVO.NÃO
CONHECIMENTO.  MÉRITO.  NULIDADE
POSTERIOR  À  PRONÚNCIA.INEXISTÊNCIA.
ERRO  OU  INJUSTIÇA  NO  TOCANTE  À
APLICAÇÃO  DA PENA.  AFASTAMENTO  DO
RECONHECIMENTO DA HEDIONDEZ PARA O
HOMICÍDIO  EM  SUA  FORMA  SIMPLES.
MANUTENÇÃO  DOS  DEMAIS  TERMOS  DA
SENTENÇA  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO.

1.  A apelação,  nos  procedimentos  vinculados  ao
Tribunal  do  Júri,  possui  natureza  restritiva,
devolvendo  à  Superior  Instância  apenas  os
fundamentos de sua interposição.

2.  Nulidade posterior  à  pronúncia.  “As nulidades
ocorridas  posteriormente  à  pronúncia  deverão ser
arguidas  logo  em  seguida  ao  apregoamento  das
partes e as do julgamento em Plenário, logo depois
que  ocorrerem,  sem  o  que  serão  consideradas
sanadas”.
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3.  Erro  ou  injustiça  quanto  à  aplicação  da  pena.
Homicídio  Simples.  Circunstâncias  judiciais
desfavoráveis  que  justificam a  pena  base  acima  do
mínimo  em  abstrato.  Atenuante  da  confissão  já
considerada  em  2ª  fase.  Afastamento  do
reconhecimento  da  hediondez  do  delito,  posto  que
homicídio simples. Regime inicial fechado inalterado
devido ao quantum da pena definitiva.

4.  Provimento  parcial  do  recurso  para  afastar  a
hediondez do delito,  mantendo-se os  demais  termos
da sentença.

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, em harmonia com o parecer da d. Procuradoria de Justiça, em
dar  provimento  ao  recurso,  afastando  a  hediondez  do  delito,  mantendo-se  a
sentença nos demais termos.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca de Esperança, o representante do
Ministério Público ofertou denúncia em face de  Francisco Braz do Nascimento,
pelo homicídio que vitimou João Batista da Costa.

Narra a inicial acusatória que, em 1º de dezembro de 2012, por
volta das 22:10 horas, na “barraca do Eloi”, em Esperança-PB, o denunciado ceifou
a vida da vítima, com uso de arma de fogo, sem motivo aparente e de modo que
dificultou ou tornou impossibilitou sua defesa.

Assim, o acusado foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II e IV, CP.

Denúncia recebida em 15 de abril de 2013 (fl. 75).

Após  regular  instrução,  foram  oferecidas  razões  finais  pelas
partes (fls. 150/152 e 164/167).
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Foi o acusado pronunciado como incursos nas penas do art. 121,
§2º, inciso IV, CP, c/c art. 1º, I, in fine, da Lei 8.072/90 (fls. 179/182).

Interposição de recurso em sentido estrito às fls. 186/191, o qual
foi desprovido nos termos do Acórdão que se encontra às fls. 304/308v.

Submetido  a  julgamento  pelo  Tribunal  do  Júri,  o  acusado  foi
condenado pela prática do crime de homicídio simples, nos termos da sentença de fls.
462/465.

Recurso apelatório às fls. 470, com fulcro no art. 593, inciso III,
alíneas  a e c, cujas razões se encontram às fls. 509/522; aduzindo, em preliminar, a
nulidade do feito pelo excesso de prazo para oferecimento da denúncia.  No mérito,
alega  ter  agido  em  legítima  defesa  e  pugnou  por  sua  absolvição.  Em  pedido
subsidiário, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal, com reconhecimento da
atenuante da confissão para fixá-la abaixo do mínimo; e, ainda, pelo afastamento da
hediondez  do  delito  para  fixação  do  regime  inicial  semiaberto  para  o  início  do
cumprimento da pena.

Nas  contrarrazões  (fls.  523/530),  o  Parquet local  opinou  pela
rejeição da preliminar e, no mérito, fosse negado provimento ao recurso interposto.

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
Parecer, opinou pelo provimento parcial do apelo para que, mantida a condenação,
seja afastada a hediondez do delito (fls. 532/541).

É o relatório.

VOTO

1. Do Juízo de Admissibilidade

O recurso é tempestivo,  já  que interposto em 27/02/2015 (fls.
470),  um dia após a sessão do Júri,  que foi  realizada em 26/02/2015 (ata às fls.
466/469). 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.

2. Do Mérito

2.1 Fundamentos do Termo de Interposição
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Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que  a  apelação,  nos
procedimentos vinculados ao Tribunal do Júri, possui natureza restritiva, ou seja, não
devolve à Superior Instância a integralidade da causa, ficando seu efeito devolutivo
adstrito  aos  fundamentos  de  sua  interposição,  nos  termos  da  Súmula  713  do
Supremo Tribunal Federal.

Observa-se que a defesa interpôs apelação (fl. 470), limitando a
sua inconformidade no art. 593, inciso III, alíneas, a e c, do CPP, contudo requereu
em suas razões, preliminarmente, a nulidade do feito em razão de excesso de prazo
para o oferecimento da denúncia,  pois  o delito ocorreu em 01/12/2012 e a inicial
acusatória somente foi oferecida em 10/04/2013.

Pugnou, ainda, pela absolvição do apelante sob a alegação de que
teria agido em legítima defesa. Em pedido subsidiário, requereu a fixação da pena no
mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da confissão para fixá-la abaixo do
mínimo; e, ainda, pelo afastamento da hediondez do delito para fixação do regime
inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Assim,  em que  pesem todas  as  alegações  trazidas  nas  razões
recursais, o conhecimento do recurso deve se ater aos termos de interposição, ou
seja, apenas às alíneas “a” e “c”.

Nesse sentido vem decidindo esta Câmara:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  Homicídios  qualificados
consumado e tentado. Conselho popular. Absolvição.
Irresignação  ministerial.  Apelação.  Termo  de
interposição com fundamento no artigo 593,  III,
“c”  do  CPP.  Impossibilidade  de  conhecimento.
Razões  recursais  oferecidas  fora  do  quinquídio
legal. Não conhecimento. De acordo com a Súmula
nº 713 do STF, o termo de apelação fixa e impõe
limites à apelação de decisões do júri popular, não
sendo dado, à parte, alterá-las se apresentadas as
razões, como no caso, já fora do quinquídio legal
previsto  para  a  própria  interposição  daquela
insurgência.  (TJPB;  APL  0003206-
09.2015.815.0000;  Câmara  Especializada  Criminal;
Rel.  Des.  José  Guedes  Cavalcanti  Neto;  DJPB
29/04/2016; Pág. 14). Grifos nossos.
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APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICIDIO
QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
CONDENAÇÃO.  INCONFORMISMO
DEFENSIVO.  FUNDAMENTOS  DA
INTERPOSIÇÃO. ARTIGO 593, III, ALÍNEAS “C”
E “D”.  EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO.
DECISÃO  MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  A
PROVA  DOS  AUTOS.  VEREDICTO  QUE
ENCONTRA  APOIO  NO  CONJUNTO
PROBATÓRIO.  SOBERANIA  DO  SINÉDRIO
POPULAR.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DOSIMETRIA.  CONDUTA  SOCIAL  E
PERSONALIDADE. FUNDAMENTO NA MESMA
BASE  FÁTICA.  IMPOSSIBILIDADE.  REFORMA
DA  PENA-BASE.  APELO  PROVIDO
PARCIALMENTE.  Súmula  nº  713  STF.  Efeito
devolutivo  da  apelação.  Decisões  do  júri.
Fundamentos.  O  efeito  devolutivo  da  apelação
contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos
da  sua  interposição”.  […].  (TJPB;  APL 0003354-
20.2015.815.0000;  Câmara  Especializada  Criminal;
Rel.  Des.  José  Guedes  Cavalcanti  Neto;  DJPB
15/03/2016; Pág. 22). Grifos nossos.

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  APELAÇÃO
CRIMINAL.  ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE
HAVIDA  NO  PLENÁRIO  DO  JÚRI.  MATÉRIA
NÃO  IMPUGNADA  NO  APELO.  INOVAÇÃO
RECURSAL  INDEVIDA.  OMISSÃO
INEXISTENTE.  REJEIÇÃO.  Como  o  efeito
devolutivo  da  apelação  das  decisões  do  júri  é
adstrito aos fundamentos impugnados (Sum. 713
do  STF),  não  é  dado  à  parte,  em  embargos
declaratórios,  inovar  alegação  não  deduzida  no
apelo de s. (TJPB; Emb 0001558-66.2013.815.0031;
Câmara  Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Márcio
Murilo da Cunha Ramos; DJPB 15/03/2016; Pág. 21).
Grifos nossos.

APELAÇÃO CRIMINAL. DOS CRIMES CONTRA
A  VIDA.  JÚRI.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
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ACUSADOS  SUBMETIDOS  A  JULGAMENTO
PELO  JÚRI  POPULAR.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  NULIDA-  DE  DO  JÚRI  POR
AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  DE  SUA
REALIZAÇÃO.  ALÍNEA “A”  NÃO  INVOCADA
NA  INTERPOSIÇÃO  DO  APELO.  EFEITO
DEVOLUTIVO. FUNDAMENTOS DO TERMO DE
INTERPOSIÇÃO.  DO  JULGAMENTO
CONTRÁRIO  A  PROVA  DOS  AUTOS.  NÃO
ACOLHIMENTO.  VEREDICTO  EM
CONSONÂNCIA COM  A PROVA.  SOBERANIA
DOS  VEREDITOS.  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE
À  APLICAÇÃO  DA  PENA.  INEXISTÊNCIA.
DESPROVIMENTO.  1.  A  apelação,  nos
procedimentos  vinculados  ao  tribunal  do  júri,
possui natureza restritiva,  devolvendo à superior
instância  os  fundamentos  de sua interposição.  2.
[…].  (TJPB;  APL  0009889-34.2012.815.0011;
Câmara  Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Carlos
Martins  Beltrão  Filho;  DJPB 22/07/2015;  Pág.  22).
Grifos nossos.

APELAÇÃO CRIMINAL. DOS CRIMES CONTRA
A  VIDA.  JÚRI.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
ACUSADO SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO
JÚRI  POPULAR.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  NULIDADE  DO  JÚRI  PELA
QUEBRA  DE  INCOMUNICABILIDADE  DOS
JURADOS.  ALÍNEA “A”  NÃO  INVOCADA NA
INTERPOSIÇÃO  DO  APELO.  EFEITO
DEVOLUTIVO. FUNDAMENTOS DO TERMO DE
INTERPOSIÇÃO.  DO  JULGAMENTO
CONTRÁRIO  A  PROVA  DOS  AUTOS.  NÃO
ACOLHIMENTO.  VEREDICTO  EM
CONSONÂNCIA COM  A PROVA.  SOBERANIA
DOS  VEREDITOS.  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE
À  APLICAÇÃO  DA  PENA.  INEXISTÊNCIA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A apelação,
nos procedimentos vinculados ao tribunal do júri,
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possui  natureza restritiva,  devolvendo à superior
instância  os  fundamentos  de  sua interposição.  2.
[…].  (TJPB;  ACr  0000660-88.2005.815.0401;
Câmara  Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Carlos
Martins  Beltrão Filho;  DJPB 12/08/2014;  Pág.  13).
Grifos nossos.

Pelas razões expendidas, passo à análise meritória das alíneas
“a” e “c” do art. 593, CPP.

2.2 Da nulidade posterior à pronúncia (art. 593, III, alínea
“a”, CPP)

Como já é sabido, a lei processual indica o momento certo para a
arguição das nulidades relativas, sob pena de serem convalidadas. 

No caso do Júri (art.  571, V, do CPP), as nulidades ocorridas
após a pronúncia, devem ser consignadas na abertura dos trabalhos e registradas em
ata. 

A Ata do Julgamento está às fls. 466/469 e não consta qualquer
protesto da defesa,  sendo óbvio,  por  via de consequência,  que as partes anuíram
plenamente aquele ato. 

Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial: 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  SESSÃO  DO
TRIBUNAL  DO  JÚRI.  DEPOIMENTO  DE
CORRÉUS  COMO  TESTEMUNHAS.
INDEFERIMENTO.  PRECLUSÃO.  NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.  RECURSO  ORDINÁRIO  NÃO
PROVIDO. I. Nos termos do art. 571, V, do Código
de  Processo  Penal,  as  nulidades  ocorridas  em
momento  posterior  à  pronúncia  devem  ser
arguidas logo depois de anunciado o julgamento e
apregoadas  as  partes,  e  aquelas  eventualmente
verificadas  na  sessão  de  julgamento  devem  ser
ventiladas  na  primeira  oportunidade  em  que
couber à defesa falar nos autos. II. Não consta da
ata  da  sessão  do  tribunal  do  júri  qualquer
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impugnação  acerca  das  nulidades  apontadas,
estando a matéria preclusa. III. […] VIII. Recurso
ordinário ao qual se nega provimento. (STF; HC-RO
116.108;  RJ;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Ricardo
Lewandowski;  Julg.  01/10/2013;  DJE  17/10/2013;
Pág. 67). Grifos nossos.

Ressalvo, por oportuno, que a preliminar de nulidade arguida,
por  ser  anterior  à  pronúncia,  nem mesmo se  insere  na  hipótese  de análise  neste
momento, pois, em conformidade com o art. 571, I1, CPP, a mesma deveria ter sido
arguida no prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 4062, CPP.

Com  tais  considerações,  ante  a  preclusão,  inexiste  qualquer
nulidade posterior à pronúncia.

2.3 Erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena (art.
593, III, alínea “c”, do CPP)

No que tange à alínea “c”, III, do art. 593 do CPP, requereu o
apelante a  fixação da pena no mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da
confissão para fixá-la abaixo do mínimo; e, ainda, pelo afastamento da hediondez do
delito para fixação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Pelo  que  se  verifica  da  sentença  de  fls.  462/465,  o  apelante
restou condenado, por homicídio simples, a uma pena definitiva de 11 (onze) anos de
reclusão.

Em 1ª fase, a Magistrada fixou a pena base em 12 (doze) anos de
reclusão,  tendo  considerado  como  vetores  negativos  a  culpabilidade (“restou
demonstrada  através  da  intensidade  do  dolo,  na  execução  sumária  da  vítima),  a
personalidade (“mostrada,  nesta  conduta,  como  perigosa,  pela  frieza  no
cometimento do crime”), os motivos (“são injustificáveis”), as circunstâncias (“são
totalmente  desfavoráveis,  eliminou  friamente  a  vítima”),  as  consequências
(“repercutiram  no  seio  da  comunidade,  jogando  a  pecha  de  luto  à  família  do
ofendido”), e a conduta da vítima (“não contribuiu para o evento letal”).

A  pena-base  deverá  quedar-se  entre  o  mínimo  e  máximo

1 Art. 571.  As nulidades deverão ser arguidas:
 I - as da instrução criminal dos processos da competência do júri, nos prazos a que se refere o art. 406;
2 Art.  406.  O juiz,  ao receber  a  denúncia ou a  queixa,  ordenará a  citação  do acusado para  responder a
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias 
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previstos para o crime, cujo quantum será definido segundo os referenciais do artigo
59, do Código Penal: quanto mais favoráveis ao culpado forem estes referenciais,
mais próxima do mínimo deverá ser a pena; quanto mais desfavoráveis forem, mais
próxima do máximo a pena haverá de ser fixada.

No  caso  dos  autos,  a  maioria  das  circunstâncias  foram
desfavoráveis ao apelante. 

A Magistrada sentenciante – que tem a livre apreciação de todas
as características das circunstâncias, a persuasão racional e regrada para verificar a
melhor individualização da pena e sua aplicação –  fixou a pena acima do mínimo
legal,  o  que  demonstra  que  a  pena  em  concreto  imposta  restou  corretamente
aplicada.

Logo,  ponderadas  as  circunstâncias  que  a  juíza  reputou
negativas,  devidamente  fundamentadas,  como ocorreu no caso em tela,  não vejo
como acolher a tese defensiva de fixação de pena mínima, também tendo por foco os
fins da pena.

Neste sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRIBUNAL  DO  JÚRI.
HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  ALEGAÇÃO  DE
DECISÃO  MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA À
PROVA  DOS  AUTOS.  NÃO  OCORRÊNCIA.
CASSAÇÃO  DO  DECISUM  POPULAR.
INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA
PENA-BASE  AO  MÍNIMO  LEGAL.  PRESENÇA
DE  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.  IMPOSSIBILIDADE.
DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE
AGRAVANTE.  DESCABIMENTO.  RECURSO
NÃO  PROVIDO.  1.  […].  3.  Considerando  a
relevância  das  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis ao réu, que ultrapassaram os limites
ínsitos ao tipo penal, impõe-se a manutenção das
reprimendas básicas acima dos mínimos previstos
na  cominação  legal. 4.  O  legislador  não  previu
percentuais  mínimo  e  máximo  de  redução  ou
aumento  da  pena,  em  virtude  da  aplicação  de
atenuantes e agravantes, cabendo ao juiz sentenciante
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sopesar  o  quantum  a  ser  reduzido  ou  aumentado,
segundo  sua  percuciente  análise  do  caso  concreto.
Precedente do STJ. 5. Recurso não provido. (TJMG;
APCR  1.0024.12.079162-9/002;  Rel.  Des.  Eduardo
Brum; Julg. 19/08/2015; DJEMG 25/08/2015). Grifos
nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  JÚRI.  DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA
DOS  AUTOS.  INOCORRÊNCIA.  REDUÇÃO  DA
PENA IMPOSSIBILIDADE. APELO IMPROVIDO.
1)  […].  3)  Na  dosimetria  da  pena  aplicada  o
Magistrado  reconheceu  quatro  circunstâncias
como  desfavoráveis,  quais  sejam,  a  da
culpabilidade,  conduta  social,  personalidade  e
circunstâncias,  sendo  que  todas  foram
devidamente  fundamentadas,  observando  os
comandos insertos nos artigos 59 e 68 do CP e art.
93, inc. IX da CF. 4) Apelo conhecido e improvido.
(TJES;  APL  0018260-47.2010.8.08.0012;  Segunda
Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg.
05/08/2015; DJES 20/08/2015). Grifos nossos.

APELAÇÃO.  ROUBOS  MAJORADOS  EM
CONTINUIDADE  DELITIVA.  ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.
INOCORRÊNCIA.  PRISÃO  EM  FLAGRANTE.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS.  Declarações  das  testemunhas  e
demais provas corroboram os fatos narrados na inicial
– decisão mantida.  Recurso não provido.  Apelação.
Roubos  majorados  em  continuidade  delitiva.
Majoração  da  reprimenda.  Necessidade.
Circunstâncias judiciais totalmente desfavoráveis.
Imposição de pena base acima do mínimo legal.
[…].  Recurso  ministerial  parcialmente  provido.
(TJSP;  APL  0005854-59.2013.8.26.0344;  Ac.
8695398; Marilia; Nona Câmara de Direito Criminal;
Relª  Desª  Ivana  David;  Julg.  06/08/2015;  DJESP
19/08/2015). Grifos nossos.
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Em segunda fase de fixação da pena, reconheceu a atenuante da
confissão e diminuiu a pena em 01 (um) ano; tornando-a definitiva em 11 (onze)
anos de reclusão.

Pleiteia, por fim, o apelante o afastamento da hediondez do delito
para fixação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Como o mesmo restou condenado por homicídio em sua forma
simples, não há que se considerar o delito cometido como hediondo (art. 1º, I, da Lei
8.072/90).

No entanto, devido ao quantum da pena definitiva, não há que se
falar  em  regime  inicial  diverso  do  fechado  para  o  início  do  cumprimento  da
reprimenda,  por  imposição  legal  do  art.  33,  §2º,  “a”,  CP,  ainda  que  de  crime
hediondo não se trate.

Assim, não há qualquer modificação a ser feita quanto à pena
aplicada pela magistrada em primeiro grau, sendo desacolhida qualquer pretensão do
acusado nesse sentido.

3. Parte Dispositiva

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da d. Procuradoria
de Justiça,  dou provimento parcial ao recurso apenas para afastar a hediondez do
delito, mantendo a sentença nos demais termos.

É o meu voto.

Presidiu  ao  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, Presidente da Câmara Criminal e
revisor,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Carlos
Martins  Beltrão  Filho,  relator,  e  José  Guedes  Cavalcanti  Neto  (Juiz  de  Direito
convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho).

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

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em
14 de junho de 2016.
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João Pessoa, 20 de junho de 2016.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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