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RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio
qualificado na forma tentada. Art. 121, § 2º, inciso
III, do Código Penal. Pronúncia. Irresignação da defesa.
Absolvição. Art. 386, VI, do CPP. Não vislumbrado.  In
dubio pro societate. Existência de elementos mínimos
para  o  pronunciamento  do réu.  Desclassificação  para
lesão corporal.  Impossibilidade.  Matéria que deve ser
apreciada  frente  à  soberania  do  Sinédrio  Popular.
Desprovimento do recurso.

–  Basta para a pronúncia prova de existência da
materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva,
reservando-se o exame mais apurado da acusação para
o Tribunal Popular Soberano, competente
constitucionalmente nos termos do art. 5° inciso
XXXVIII, alínea 'd', da CF/88.

– Nesta fase não vigora o princípio do in dúbio pro reo,
uma vez que as eventuais incertezas pela prova se
resolvem em favor da sociedade, assim sendo, in dúbio
pro societate, cabendo apenas acrescentar que,
valorações mais aprofundadas das provas colhidas na
instrução criminal caberão apenas ao Sinédrio Popular,
competente para julgar os crimes dolosos contra a vida,



sejam eles tentados ou consumados, sede na qual
serão analisadas com propriedade as teses da defesa
inerentes à inexistência de provas da autoria do crime
que pesem sobre os réus.

– Ainda que paire dúvida quanto ao delito descrito na
inicial, o exame e julgamento mais acurado devem ficar
a cargo do Soberano Tribunal Popular, que é o juiz
natural competente para o julgamento dos crimes
dolosos contra a vida, ex vi do art. 5º, XXXVIII, alínea
"d" da CF/88.

–  A  desclassificação  para  crime  diverso  do  doloso
contra  a  vida  somente  seria  possível  caso  fosse
constatada,  de plano e sem quaisquer  digressões  ou
conjecturas,  a  ausência  da intenção  de matar  ou ao
menos da assunção do risco de matar, o que não foi, de
pronto, o caso dos autos, de forma tal que a matéria
merece melhor censo frente ao Sinédrio Popular.

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO.

Cuida-se de Recurso Criminal em Sentido Estrito (fl. 247),
do réu José Matheus Souto Guimarães, em face da decisão de fls. 242/243,
que, com esteio nos artigos 413, do Código de Processo Penal, pronunciou-o
como incurso no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal.

Nas razões recursais, às fls. 248/262, o recorrente requer
absolvição, com base no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, tendo em
vista a ausência de provas ou indícios suficientes de sua autoria delitiva. Aduz,
para tanto, que apenas deu uns “tapas” na vítima, não sendo responsável por
sua morte, fato do qual não existiriam testemunhas, ressaltando que a vítima
era  pessoa  com  várias  desavenças  com  terceiros,  conforme  relatado  pela
companheira da inditosa vítima.

Por tais razões, pede sua absolvição, ou, subsidiariamente,
a desclassificação do crime para lesão corporal.

Contrarrazões  do  Ministério,  nas  fls.  265/267,  pelo
desprovimento do recurso do réu.



Instada a se manifestar, o parquet deste 2º Grau, por meio
de parecer do Exmo. 2º Procurador de Justiça Criminal, José Roseno Neto,
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 273/276)

É o relatório.

VOTO:  O  Exmo.  Des.  ARNÓBIO  ALVES  TEODÓSIO
(Relator)

Preenchidos os requisitos próprios do recurso, porquanto,
tempestivo, cabível e adequado, bem como interposto por parte legítima, dele
conheço.

Sem preliminares, no  mérito  o  recorrente  roga  por  sua
absolvição frente à inexistência de provas nos autos que lhe atribuam autoria
delitiva, já que não existem testemunhas do ocorrido, com espeque no art.
386, VI, do CPP.

Aduz, ademais, que apenas deu uns “tapas” na vítima, mas
não foi  responsável  pelo seu óbito.  Noutra banda,  diz  que o falecido tinha
diversos  desafetos,  pois  vivia  embriagado  e  envolvido  em  confusão,  fatos
atestados pela esposa da vítima.

Por tais  razões,  pede absolvição,  ou desclassificação para
lesão corporal.

A denúncia, de fls. 02/03, descreve o fato criminoso nos
seguintes termos:

“(…)
Consta  do  Inquérito  Policial  anexo  que  no  dia  07  de
setembro  de  2016,  por  volta  das  15h,  na  Av.  Juscelino
Kubitschek, bairro do Velame, no Município e Comarca de
Campina Grande/PB,  JOSÉ MATHEUS SOUTO GUIMARÃES,
"Matheus  Gordo",  agindo  com  animus  necandi,  matou
MARCELO MANUEL PEREIRA DE SOUSA, em razão da vítima
ter  tirado  as  vestes  nas  proximidades  da  sua  residência,
vindo a jogar uma pedra na janela. 
Segundo  se  apurou,  no  dia  e  hora  sobreditos,  Marcelo
Manuel Pereira de Sousa tinha ingerido bebida alcóolica e
estava sentado na calçada, quando o acusado José Matheus
Souto Guimarães lhe agrediu de forma violenta, com murros
e chutes, sem ter como a vítima se defender. 
Em  ato  contínuo  José  Matheus  Souto  Guimarães  bateu
várias vezes com a cabeça da vítima Marcelo Manuel Pereira
de  Sousa  no  meio  fio,  causando  hemorragia  interna  no
crânio por trauma fechado, sendo esta a causa da morte,
conforme Laudo Traumatológico de fls. 17/19. 



Mencionam os autos que a vítima era enferma, fazia uso de
medicamentos  controlados  do  tipo  Diazepan  e  Gardenal,
bem como era alcóolatra. 
Entretanto, o acusado alegou que a vítima Marcelo Manuel
Pereira  de  Sousa,  em  circunstâncias  anteriores,  havia
retirado  as  vestes  na  frente  da  sua  residência  e,  após
reclamação;  jogou  uma  pedra  na  janela  do  seu  imóvel,
quase  atingindo  o  seu  filho.  Ex  positis,  por  sua  conduta
dolosa,  encontra-se  JOSÉ  MATHEUS  SOUTO  GUIMARÃES,
"Matheus Gordo", incurso no art. 121, §2°, incisos II e III,
do Código Penal Brasileiro. 
(…)”

Ab initio, vejamos as provas dos autos, a fim de averiguar
se são suficientes ao pronunciamento, refletindo a materialidade do crime, e
elementos mínimos que indiquem a autoria delitiva.

Do caderno processual, extrai-se a materialidade, bem como
os  indícios  suficientes  da  autoria  criminosa,  especialmente  através  de
depoimentos e declaração, contidos nos autos, dos quais podemos citar:

“QUE:  viveu  em  união  estável  com  a  vítima  MARCELO
MANUEL  PEREIRA  DE  SOUSA  pelo  período  de  05(cinco)
anos, com o qual residia na rua Josefa Paulino da Costa no
bairro do VELAME ( um quarto s/n) nesta cidade em frente
ao Mercadinho do SR. GALEGO  onde a declarante fazia feira
costumeiramente; QUE durante todo o seu convívio com a
vítima ele ingeria bebida alcoólica habitualmente e quando
bebia  ficava  agressivo  com  as  pessoas  inclusive,  com  a
declarante  o  qual  certa  vez  chegou  a  lhe  agredir,  a
declarante fez queixa contra o referido ele foi preso e depois
ganhou a liberdade mediante fiança paga pela genitora que
reside  em  São  Paulo;  QUE  quando  MARCELO  ganhou  a
liberdade, como gostava dele a declarante por vontade sua
voltou o convívio com ele até porque ele ficou muito tempo
sem fazer uso da bebida ; QUE diz a declarante que chegou
a separar-se de MARCELO várias vezes e sempre retornava
o relacionamento como disse gostava dele, mesmo sabendo
que a vítima pelo vício que tinha nada ia lhe oferecer; QUE
no ano de 2014 MARCELO sofreu um acidente de moto, ficou
mal no hospital de traumas onde chegou a ficar em coma
por sete dias e se restabeleceu ; QUE no dia 07(sete) de
Setembro  deste  ano,  a  declarante  novamente  estava
separada da vítima, más que ele vinha pegar as refeições
em sua casa no endereço acima inclusive, no dia em que foi
espancado  fatalmente  MARCELO pegou  o  almoço  em sua
casa,  foi  embora  e  ficou  de  pegar  o  jantar  que  pegava
sempre no horário das 17:00 horas, só que naquele dia o
referido não apareceu para pegar o jantar;  QUE por volta
das 17:40 horas do dia 07(sete) de Setembro do ano
andante a declarante recebeu um telefonema de sua
vizinha da rua Josefa  Paulino  da Costa n°  49 salvo
engano SRA. SALETE  esta noticiando que MARCELO



seu companheiro  havia  sido violentamente  agredido
pela pessoa de MATHEUS  e que tinha sido socorrido
pelo  SAMU  já  acionado  pelas  pessoas  da  rua;QUE
MATHEUS  o assassino de seu companheiro filho da
SRA.  SANDRA  é  de  estatura  média,  de  cor  clara,
aparentemente  de  20(vinte)  anos  de  idade,  usa
brincos,  forte,  sempre  anda  a  pé  e  de  bicicleta,  as
vezes pega motos emprestada de amigos e mora com
a mãe na mesma rua em que morou a declarante com
a vítima; QUE afirma a declarante de que MATHEUS já
tentou  matar  MARCELO  antes  não  conseguindo  por
interferência sua que implorou para que MATHEUS não
fizesse aquilo com MARCELO até porque a declarante
mentiu  alegando  está  grávida;  QUE  afirma  a
declarante de que no dia em que foi espancado até a
morte  por  MATHEUS,  MARCELO  tinha  trabalhado  no
enchimento de uma laje para o SR. GILMAR morador
da  tua  Josefa  Paulino  da  Costa  de  quem  havia
recebido 10,00(dez reais) e tinha bebido no entanto,
estava  sentado  quando  chegou  MATHEUS  já  na
intenção de matá-lo e sem nenhum motivo passou a
agredir MARCELO com murros, depois a vítima já sem
forças MATHEUS passou a chutá-lo e ainda passou a
bater com a cabeça da vitima no meio fio de forma
que no hospital MARCELO ainda teve a cabeça aberta
em  um  procedimento  cirúrgico,  vindo  a  falecer  em
decorrência  dos  espancamentos  praticados  pelo
MATHEUS;  QUE  MATHEUS  ainda  procurou  pela
declarante  alegando  que  se  tivesse  lhe  encontrado
faria  com  sua  pessoa  a  mesma  coisa  que  fez  com
MARCELO;.QUE após tirar a vida da vitima que já saiu
em coma para o hospital MATHEUS ainda ameaçou a
todos  que  presenciaram  a  agressividade  dele
alegando  que  alguém  que  ousasse  lhe  entregar  a
policia teria o mesmo fim de MARCELO; QUE soube por
comentários de que o MATHEUS á agressivo, perigoso,
e  que  MARCELO  não  foi  sua  primeira  vítima.”
(Declarações de Vera Lúcia da Silva, companheira
da vítima, na fls. 13/14) 

“QUE: conheceu a vitima MARCELO MANUEL por dois anos,
quando o mesmo morava na rua Coração de Jesus no bairro
do VELAME nesta cidade em união estável com DONA VERA;
QUE a vitima tinha problema com alcoolismo ao ponto de
dar  convulsões  sempre,  más nunca demonstrou  nenhuma
agressividade,  do  contrário  ficava  calmo  caia  e  ficava  se
debatendo;  QUE   por  volta  das  15:00  horas  do  dia
07(sete)  de  Setembro  do  ano  fluente,  a  depoente
estava em seu trabalho de reciclagem onde recebeu
um telefonema de sua filha alegando que MATHEUS
havia  espancado MARCELO de forma brutal  e  que o
SAMU tinha sido acionado e havia levado o mesmo ao
hospital onde ele estava sob cuidados médicos QUE,
no mesmo telefonema sua filha nervosa lhe disse que



como  o  fato  ocorreu  às  15:00  horas  todos  que
estavam na rua presenciou más MATHEUS ameaçou a
todos  para  ficarem em silêncio  e  nada falar  para  a
policia  nem ao  pessoal  do  SAMU QUE   MATHEUS o
assassino  de  MARCELO  reside  com  a  avó  DONA
CARMINHA na rua Josefa Paulino da Costa no bairro
do  VELAME  por  trás  da  casa  da  depoente  •  QUE
MATHEUS é  tão  perigoso  e  temido por  todos  que  a
depoente  teme  por  sua  caso  o  assassino  MATHEUS
venha a saber do teor de seu depoimento, pois, trata-
se de uma pessoa má, agressiva, matou MARCELO um
homem bom sem maldade,  com chutes,  pesadas  já
que MATHEUS é um rapaz de porte físico avantajado
enquanto  que  a  vitima  era  magrinho  e  fragilizado;
QUE  ontem a tarde a depoente avistou o assassino
acima referido na esquina da sua rua, sendo um rapaz
mal temido por todos inclusive, teme seu morta Casio
MATHEUS saiba que esteve nesta Delegacia; QUE  quando
MATHEUS  comete  crimes  deixa  a  casa  dos  avós  DONA
CARMINHA e SR. ZEZIRO e vai esconder-se na casa dos pais
SR.  BATISTA  e  SRA  SANDRA  que  fica  no  ponto  final  do
ônibus no bairro do VELAME nesta cidade ;QUE sabe ainda a
depoente que o assassino é tão temido naquele bairro que
confia  no silêncio  das  pessoas  diante  dos crimes que ele
comete, ao ponto de ter matado MARCELO de forma cruel e
perversa e fica na rua conversando com as pessoas como se
nada tivesse acontecido sem nenhum remorso QUE  de seu
conhecimento a vitima era um homem doente ao ponto de
fazer uso de medicamento controlado do tipo GARDENAL e
DIAZEPAN,  não  tinha  maldades  nem ofendia  a  ninguém.”
(Depoimento de Maria Salete Barbosa de Brito, na
fl. 16) 

“QUE: conheceu a vítima MARCELO MANUEL por dois anos,
quando o mesmo morava em uma VILA DE QUARTOS nas
proximidades de sua casa no bairro do VELAME nesta cidade
em união estável com DONA VERA com a qual sempre se
desentendia  más  que sempre  juntos.  QUE a  vítima tinha
problema  com  alcoolismo  ao  ponto  de  dar  convulsões
sempre, más nunca demonstrou nenhuma agressividade, do
contrário ficava calmo caia e ficava se debatendo, as vezes
no efeito do álcool ficava com conversas chatas QUE  17:00
horas  do  dia  07(sete)  de  Setembro  do  ano  fluente,  o
depoente que além de pedreiro trabalha com eletrônica no
conserto de som e tv, havia saído para comprar material
para  trabalhar  e  ao  retomar  já  foi  sabedor  por
comentários  de  que  MATHEUS  havia  espancado
MARCELO de forma brutal  e  que o SAMU tinha sido
acionado e havia levado o mesmo ao hospital onde ele
estava sob cuidados médicos; QUE  não sabe informar
quem acionou o SAMU, sabendo que a vítima foi a óbito em
decorrência  dos  espancamentos  sofridos  onde  todos
apontam MATHEUS como autor; QUE  não sabe informar os
motivos  que  levaram  MATHEUS  espancar  MARCELO  de



forma fatal, já que como disse MARCELO não era agressivo
inclusive, quando estava fora do álcool ajudava as pessoas
com o serviço braçal dele; QUE  afirma o depoente não ter
conhecimento  se  MATHEUS  fez  outras  vítimas  fora
MARCELO, apenas que as pessoas tem medo do referido;
QUE  afirma o depoente que apesar de conhecer o MATHEUS
assassino  de  MARCELO  não  tem  com  ele  nenhuma
aproximação  com  ele;  QUE  afirma  o  depoente  não  ter
conhecimento que vida leva MATHEUS já que como disse
não  tem  aproximação  com  ele.” (Depoimento  Gilmar
Soares Pontes, na fl. 18)

Na  fase  inquisitória,  o  réu/recorrente,  confessou  com
detalhes o delito, na fl. 37:

“ QUE: confirma ter matado a pessoa de MARCELO; QUE é
de  seu  conhecimento  que,  após  as  agressões,  MARCELO
ainda  passou  um mês  internado  no  Hospital  de  Traumas
desta cidade; QUE afirma que o motivo para ter agredido
MARCELO fora o fato do mesmo estra tirando a roupa em
frente de sua residência, o que lhe reclamou; QUE MARCELO
retornou, por volta das 22 h e 00 min do mesmo dia, tendo
arremessado  uma  pedra  contra  a  janela  da  casa  deste
interrogado e quase atingiu seu filho; QUE afirma ter jogado
uma bicicleta na vítima e, em seguida, "DEU UNS PISÕES
NELE"; QUE tais pisadas atingiram a cabeça da vítima; QUE
não era de seu conhecimento que MARCELO tivesse  feito
uma cirurgia na cabeça tempo antes do fato, bem como não
tinha conhecimento de doenças mentais da vítima” 

Na esfera judicial  não houve discrepâncias dos elementos
probatórios colhidos na fase inquisitória, cujos os depoimentos testemunhais,
bem como as declarações da companheira da vítima apontam os indícios da
autoria delitiva como sendo do réu ora recorrente.

Extrai-se dos autos, portanto, os indícios necessários da
ocorrência do crime espelhado na denúncia. 

E mais, ainda que paire dúvida quanto ao delito descrito na
inicial, o exame e julgamento mais acurado devem ficar a cargo do Soberano
Tribunal Popular, que é o juiz natural competente para o julgamento dos
crimes dolosos contra a vida, ex vi do art. 5º, XXXVIII, alínea "d", da CF/88. 

In casu, não obstante a alegativa do recorrente, estão
também presentes os indícios da autoria necessários ao seu julgamento
popular. 

Portanto, não se pode sonegar o pronunciamento do
Tribunal do Júri onde as alegações do recurso serão renovadas nos debates,
podendo, no momento próprio, serem ou não acolhidas. 



Para a pronúncia, basta que o julgador se convença da
existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor. Ademais, nesta
fase, mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalece o princípio in dubio
pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri a decisão final quanto à
culpabilidade do acusado. 

Nesse sentido:

“A  decisão  de  pronúncia  encerra  simples  juízo  de
admissibilidade  da  acusação,  exigindo  o  ordenamento
jurídico  somente  o  exame  da  ocorrência  do  crime  e  de
indícios  de  sua  autoria,  não  se  demandando  aqueles
requisitos  de  certeza necessários  à  prolação  de  um édito
condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual,
resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o
mandamento  contido  no  art.  413  do  Código  Processual
Penal.” (AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro
JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
12/12/2017, DJe 19/12/2017)

Destarte, inexistindo dúvida da existência dos crimes e
presentes indícios suficientes a apontar o recorrente como o seu autor, além
da ausência de motivo determinante para absolvição sumária ou a
desclassificação, a pronúncia é medida que se impõe.

Ressalte-se, por oportuno, que a decisão de pronúncia não
comporta estudo muito aprofundado da prova e sua análise crítica, sob pena
de influenciar o ânimo dos jurados.

Por fim,  busca a desclassificação para lesão corporal (art.
129, do CP). A pretensão não merece guarida.

A  desclassificação  para  crime diverso  do  doloso  contra  a
vida somente seria possível caso fosse constatada, de plano e sem quaisquer
digressões ou conjecturas, a ausência da intenção de matar ou ao menos da
assunção do risco de matar.

Guilherme de Souza  Nucci  pontifica  que  “o  juiz  somente
desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso
contra a vida,  em caso de cristalina certeza  quanto à ocorrência de crime
diverso  daqueles  previstos  no art.  74,  §  1º,  do  Código de Processo Penal
(homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a
suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se
ferir  dois  princípios  constitucionais:  a  soberania  dos  veredictos  e  a
competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.” (in Manual
de Processo Penal e Execução Penal,  3ª Ed.,  Editora Revista dos Tribunais,
pág. 695). 

Este, contudo, não é o caso dos autos. 



Apesar de o recorrente ter negado que tivesse a intenção de
matar a vítima, as provas não corroboraram de plano com sua versão dos
fatos, o que pode e deve ser melhor apurado na esfera do Tribunal do Júri. 

Nessa situação, há indícios suficientes de que o recorrente
desejou  produzir  o  resultado  morte,  o  que,  por  certo,  impede  a
desclassificação para o crime de lesão corporal. 

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: 

“(…)  III  -  A  desclassificação  para  crime  de  competência
diversa do Tribunal do Júri somente é possível quando se
constatar,  de  plano  e  sem  quaisquer  digressões  ou
conjecturas, a ausência da intenção de matar ou ao menos
da assunção do risco de fazê-lo. (…)” (TJDF - Acórdão
n.1074374,  20160710029946RSE,  Relator:
NILSONI  DE  FREITAS  CUSTODIO  3ª  TURMA
CRIMINAL,  Data  de  Julgamento:  08/02/2018,
Publicado no DJE: 19/02/2018. Pág.: 192/198) 

“(...)  2.  A  absolvição  sumária  em razão  da incidência  de
legítima defesa exige comprovação irrefutável da presença
dos elementos da excludente, não sendo o caso dos autos,
em que presente versão de prova contrária ao recorrente. 3.
O  arcabouço  probatório  coligido  ao  feito  não  aponta  de
forma segura e contundente a ausência do animus necandi.
Tese  de  desclassificação  do  delito,  sob  argumento  de
ausência  da  intenção  de  matar,  mas  apenas  lesionar  a
vítima. A pronúncia do réu ao Tribunal do Júri consiste em
mero  juízo  de  admissibilidade  da  acusação,  quando
evidenciada  a  probabilidade  da  hipótese  acusatória.  Os
elementos indiciários dão margem para a procedibilidade da
hipótese acusatória. A margem de dúvida sobre a intenção
do réu de matar a vítima, deve ser resolvida pelo Conselho
de Sentença, o qual possui competência constitucional para
julgar o mérito. Juízo de pronúncia mantido. 3. A presença
da agravante na sentença de pronúncia em nada interfere
no julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri. Pedido de
afastamento  rejeitado.  RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO
DESPROVIDO.” (Recurso  em  Sentido  Estrito  Nº
70072154545, Terceira Câmara Criminal, Tribunal
de  Justiça  do  RS,  Relator:  Rinez  da  Trindade,
Julgado em 30/11/2017)

Dessa  forma,  inviável  a  desclassificação  pretendida,
devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, por ser
a pronúncia, como já dito, apenas juízo de admissibilidade 

Com essas considerações, CONHEÇO E NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, em harmonia com o parecer ministerial.



É como voto.

Antes,  porém,  determino a  recontagem  de  folhas,  com
correção, a partir da fl. 277, após o parecer da Procuradoria de Justiça, no qual
a numeração retornou ao número 272. Cumpra-se

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara
Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodásio, relator, Marcos William de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de
Desembargador, 1° vogal) e João Benedito da Silva (2° vogal). 

Presente á sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco
Sagres Macedo Vieira, 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, 17 de abril de 2018.   

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


