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COMARCA DE CONCEIÇÃO/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
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ADVOGADO: José  Valeriano  da  Fonseca  (OAB/PB  4115)  e  Francisco
Valeriano Ramalho (OAB/PB 16034)
APELADO: Justiça Pública

ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
ATROPELAMENTO.  HOMICÍDIO  CULPOSO.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  ACOLHIMENTO.  CULPA  DO
RÉU  NÃO  DEMONSTRADA.  RECURSO
PROVIDO.

1.  Um  dos  princípios  basilares  do  processo
penal  aponta  que  a  prova  para  condenação
deve ser certa, baseada em dados objetivos e
indiscutíveis,  que  evidenciem  o  delito,  a
autoria e a culpa. Logo, no crime previsto no
art. 302 da Lei nº 9.503/97, não provada a
culpa  na  conduta  do  agente,  deve  ser
decretada a absolvição. 

2.  “Para  o  reconhecimento  dos  crimes
culposos,  o  Código  Penal  dispõe  que  o
resultado  danoso  deve  advir  de  conduta
imprudente,  negligente  ou  imperita  do
agente,  do  que,  caso  ausentes  estes
pressupostos, impossível a configuração do
crime como sendo culposo.”

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,  em dar  provimento  ao
apelo, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Marcondes  Costa,  conhecido  como  “Popo”,  foi
denunciado  perante  a  2ª  Vara  da  Comarca  de  Conceição/PB,  como
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incurso  nas  penas  do  art.  302,  parágrafo  único,  inciso  III,  da  Lei  nº
9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), por haver, no dia 21 de abril de
2012, aproximadamente às 15h:00min, no Sítio Maria Soares, zona rural do
município  de  Conceição/PB,  atropelado  a  vítima  Carlos  Eduardo  da  Silva
Liberato,  de  apenas  03  (três)  anos  de  idade,  causando-lhe,  em
consequência, as lesões corporais que a levaram a óbito ainda no local.

Consta da peça acusatória que o denunciado Marcondes
Costa,  dirigindo  o  veículo  Ford/Fusion,  cor  branca,  placa  NPW 2173-PB,
ano/modelo  2011,  sem qualquer  observância  do  dever  de  cuidado,  com
velocidade excessiva, atropelou a vítima, Carlos Eduardo da Silva Liberato,
que estava acompanhada de sua avó, Maria Damiana Liberalino de Sousa,
no  momento  em  que  a  mesma,  juntamente  com  a  vítima,  tentavam
atravessar para o outro lado da PB 361, mais precisamente em frente à
Igreja de Santo Expedito.

Consta  ainda  na  denúncia,  que  a  vítima,  em  dado
momento, tentou retornar para o lado oposto, soltando-se da mão da avó,
ocasião em que, foi colhida pelo veículo dirigido pelo acusado, o qual, após o
atropelamento, evadiu-se do local, não prestando qualquer socorro à vítima.

Instruído  o  processo,  o  douto  juiz  singular  julgou
parcialmente procedente a denúncia e condenou o acusado nos termos do
art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, aplicando a reprimenda da
seguinte forma: após a análise das circunstâncias judiciais,  fixou a pena-
base em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de detenção. Tendo a atenuante
da confissão prevista no art. 65, III, alínea “d” do CP, atenuou a reprimenda
em 4 (quatro) meses, perfazendo um total de 3 (três) anos de detenção, a
ser cumprida em regime aberto (fls. 188-190/v), bem como à suspensão da
carteira de habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da
pena. 

Após,  substituiu  a pena privativa de liberdade por duas
penas  restritivas  de  direito  na  modalidade  prestação  de  serviços  a
comunidade  ou  a  entidades  públicas,  por  período  igual  a  privativa  de
liberdade e multa, no valor de 05 (cinco) salários mínimos na época do fato,
em  favor  de  uma  entidade  beneficente  indicado  pelo  representante
Ministerial, haja vista a adequação ao disposto no art. 44 do CP.

O  acusado  pleiteia,  em  sua  insurreição  recursal,  pela
absolvição, ao argumento de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da
vítima e que no momento do fato, empreendia velocidade compatível com as
normas de trânsito (fls. 221-234).

Nas contrarrazões, o representante do Ministério Público

Apelação Criminal 0001189-37.2012.815.0151                                                                2



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

manifestou-se pelo desprovimento do pleito, a fim de que seja mantida a
condenação (fls. 245-256).

 
Nesta Superior Instância, seguiram os autos à apreciação

da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que ofertou parecer pelo provimento
do recurso (fls. 261-266).

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de
admissibilidade. 

2. MÉRITO:

Cuida-se  de  apelação  criminal  em  que  o  recorrente
pretende  a  reforma  da  sentença  monocrática,  buscando  sua  absolvição
diante da inexistência de elementos comprobatórios de sua culpabilidade no
evento delituoso.

Apelou, pois, a esta Superior Instância, sob o fundamento
de que a velocidade desenvolvida pelo acusado no momento do acidente,
era compatível com a localidade, e que, o lamentável fato ocorreu, por culpa
exclusiva  da  vítima,  que  escapou  subitamente  da  mão  de  sua  avó  e
atravessou a pista, não tendo como evitar a tragédia.

Da  análise  dos  autos,  deflui-se  que  assiste  razão  ao
apelante, uma vez que, das provas colhidas, não germina qualquer culpa no
acidente que vitimou, fatalmente,  Carlos Eduardo da Silva Liberato, já que
não ficou comprovado que o acusado dirigia em alta velocidade, bem como
que a tragédia se deu por culpa exclusiva da vítima. Vejamos:

A  materialidade  encontra-se  cabalmente  demonstrada
pelos  Laudos  de  Exame  do  Local  do  Acidente  de  Tráfego  (fls.  26/40)  e
Tanatoscópico de fls. 62/65.

Quanto  a  autoria,  esta  é  manifestada  pela  própria
confissão  do  acusado,  com  a  ressalva   não  ter  agido  com  culpa.
Esclarecendo em seu depoimento (fls. 163-164):

“(...) que na ocasião em que trafegava na pista,
no  momento  do  acidente,  o  interrogado

Apelação Criminal 0001189-37.2012.815.0151                                                                3



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

desenvolvia  uma  velocidade  de
aproximadamente  100km a  110km;  que  antes
de  chegar  no  local  do  acidente,  o  interrogado
passou por algumas elevações da pista; que tais
elevações limitam a visão da extensão da pista;
que  quando  o  interrogado  subiu  numa dessas
elevações  e,  ao  descer,  o  interrogado viu  dois
adultos   atravessando  a  pista;  que,  nesse
momento, de reflexo, o acusado tocou o freio do
carro;  que  quando  o  interrogado  voltou  a
atenção na pista, depois de ter visto os adultos,
a criança já estava na pista de rolamento, quase
em cima do seu veículo e, assim, o interrogado
parou  o  seu  veículo,  e  desceu  para  prestar
socorro à vítima; que nesse momento viu que já
estava morta (...)”.

Conforme se depreende na prova técnica produzida pelo
Instituto de Polícia Científica – Núcleo de Criminalística da Patos/PB, através
do Laudo de Exame Técnico Pericial em Local de Acidente de Tráfico com
Vítima Fatal (fls. 19-41), a mesma traz elementos de convicção que excluem
a culpa do acusado, uma vez que registra:

“  (…)  O  trecho  onde  ocorreu  o  acidente  era
asfaltado, polido pelo tráfego, em bom estado de
uso e de conservação, composto por duas faixas
de  tráfego,  em  sentidos  de  direção  opostos,
acostamento  estreito,  apresentando  sinalização
horizontal composta por faixa amarela pintada e
desbotada pelo tempo, nem podendo precisar se
era  faixa  contínua  ou  descontínua,  não  foi
verificada a presença de sinalização vertical no
local.
O  traçado  de  via  era  retilíneo,  asfalto  seco,
visibilidade boa, entretanto, o ponto exato onde
ocorreu  o  acidente  ficava  localizado  logo  após
um  aclive,  o  que  dificultava  anteceder  a
visibilidade do ponto logo após a subida, apenas,
permitindo ver uma barreira pouco tempo antes
de  chegar  até  ela,  isso  no  sentido
Conceição/Ibiara,  sentido  em  que  o  veículo
trafegava no momento do acidente.
(…) A V1 trafegava no sentido Conceição/Ibiara
quando ao subir no aclive da pista descortinou a
via em local bem próximo ao local onde a vítima
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que  havia  se  soltado  da  mão  da  avó  estava
atravessando  inopinadamente  a  rodovia,
possivelmente,  tentou desviar  o veículo  para a
lateral direita (o veículo estava parado quase no
acostamento) e a vítima caída do lado esquerdo,
indicando a tentativa de manobra para desvio,
mas não teve tempo suficiente para tanto, vindo
a colidir com a Vítima, que após o atropelamento
veio a óbito no próprio local do acidente (…). 

Consideremos ainda, o que informou a Perita Criminal no
Laudo  registrado  sob  o  nº  0356/12,  onde  registra  que  o  próprio  avô
reconheceu que o acusado não teve culpa.( fl. 26):

 “(...)  Francisco de Azevedo de Souza, avô da
vítima, residente no Sítio Maria Soares informou
que a vítima vinha segurando na mão da avó
para  cruzar  a  pista  do  lado  da  Igreja  para  o
outro lado da PB, quando soltou-se da mão da
avó e correu pela pista, sendo atropelado pelo
veículo.
Afirmou, na ocasião, que foi um acidente como
qualquer outro e que o condutor do veículo não
teve culpa no ocorrido”.

Destarte,  não  se  vislumbra  qualquer  responsabilidade  a
ser imposta ao acusado/apelante pelo atropelamento que culminou com a
morte da vítima, uma vez que, das provas colhidas, não se extrai certeza
suficiente para aferição da culpa do agente e sua consequente condenação.

Pelo colhido, percebe-se que o atropelamento ocorrido era
inevitável, pois, além da falta de sinalização vertical no local em que ocorreu
o  acidente,  a  velocidade  empreendida  pelo  acusado  era  de
aproximadamente, 100Km a 110 Km, a qual é compatível com as regras que
disciplinam acerca da velocidade a ser desenvolvida em rodovias, em locais
onde não existam placas de sinalização indicando curvas, declives, ou outros
fatores necessários para a redução, como in casu, onde não existia no local
nenhuma placa indicando a velocidade a ser  desenvolvida,  derrubando a
tese levantada pela acusação de “excesso de velocidade”.

Ademais, conforme atestado pelo Laudo de Exame Técnico
Pericial em Local de Acidente de Tráfico com Vítima Fatal (fls. 19-41),  o
ponto exato onde ocorreu o acidente ficava localizado logo após um aclive, o
que dificultava anteceder a visibilidade do ponto logo após a subida.
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Ressalte-se  ainda,  que  encontra-se  evidenciado  a  culpa
exclusiva da vítima, uma vez que a criança desgarrou-se das mãos da avó e
tentou retornar ao ponto de onde iniciara a travessia da pista de rolamento,
não havendo assim, como o acusado evitar o acidente, mesmo estando em
velocidade menor que a empreendida.

Outrossim, como é cediço, para que haja condenação pela
prática  de  crime  culposo,  são  necessários,  dentre  outros  requisitos,  a
previsibilidade objetiva e o nexo de causalidade. 

A previsibilidade, elemento subjetivo da aferição da culpa,
é a possibilidade de antevisão do resultado pelo agente, nas condições em
que se encontrava no momento da prática da conduta.

Nesse sentido, os ensinamentos de Júlio Fabrini Mirabete:

“Não  haverá  crime  culposo  mesmo  que  a
conduta  contrarie  os  cuidados  objetivos  se
verifica que o resultado se produziria da mesma
forma,  independentemente da ação  descuidada
do  agente  (...)  Evidentemente,  deve  haver  no
crime  culposo,  como  em  todo  fato  típico,  a
relação  de  causalidade  entre  a  ação  e  o
resultado,  obedecendo-se  ao  que  dispõe  a  lei
brasileira  no  art.  13  do  CP”.  (in  “Manual  de
Direito Penal, Parte Geral”, Editora Atlas, 22ª ed.,
2005, p. 147). 

Importante, pois, enfatizar o imperativo de a violação do
dever de cuidado ser fator determinante do resultado. Em decorrência, não
estaria caracterizado o crime culposo se ficasse evidenciado que o resultado
ocorreria, independentemente, da atuação do agente com observância das
regras de cuidado objetivo. A transgressão ao dever de cuidado deve ser
condição sem a qual o resultado não ocorreria.  No caso dos autos, há de se
acolher o princípio in dubio pro reo.

É cediço que, em matéria penal, a culpa não se presume e
nem pode ser deduzida. Deve ser provada e demonstrada. Essa é a lição de
Damásio de Jesus: 

“Verificadas  a  tipicidade  e  a  ilicitude  do  fato,
resta a análise da culpabilidade. A culpabilidade
no  delito  culposo  decorre  da  previsibilidade
subjetiva. Enquanto na previsibilidade objetiva é
questionada  a  possibilidade  da  antevisão  do
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resultado  por  uma  pessoa  prudente  e  de
discernimento,  na  previsibilidade  subjetiva  é
questionada  a  possibilidade  de  o  sujeito,
segundo suas aptidões pessoais e na medida de
seu poder individual prever o resultado. Quando
o resultado era previsível para o sujeito, temos a
reprovabilidade da conduta, a culpabilidade (...)
Não  se  pergunta  o  que  o  homem  prudente
deveria fazer naquele momento, mas sim o que
era previsível  do sujeito  nas circunstâncias em
que se viu envolvido” (in “Comentários ao Código
Penal”, Parte Geral, 2ª ed. São Paulo: Saraiva, v.
1, 1.988. p. 325-6).

O  festejado  professor  de  Direito  Penal,  José  Frederico
Marques, leciona:

“Se uma estrada que possibilita alta velocidade é
teatro de atropelamento resultante de culpa da
vítima, mas que teria sido evitado se o motorista
guiasse seu carro em menor velocidade, nem por
isso  deve  este  ser  responsabilizado
criminalmente  pelo  evento.  Em  circunstância
dessa ordem, há um risco permitido, no tocante
à atuação do motorista, pois que a obligatio ad
diligentiam fica  toda  transferida  a  quem  vai
atravessar  o  leito  carroçável  da  via  pública”
(Tratado  de  Direito  Penal,  vol.  IV/252  e
JUTACrim. 67/443).

Neste diapasão, vejamos os seguintes julgados:

“A  obligatio ad diligentiam nas rodovias de alta
velocidade  se  transfere  ao  pedestre,  a  quem
cabe  tomar  todas  as  cautelas,  especialmente
quando  se  efetua  a  travessia  da  pista”  (in
Jurisprudência Catarinense 50/384).

"Delito  de  trânsito  -  Motorista  que  dirige
cautelosamente,  em  velocidade  compatível  -
Atropelamento  da  vítima  que,  afoitamente,
atravessa  na  frente  do  veículo,  ficando  o  réu
impossibilitado  de  evitar  o  acidente  -
Imprudência  não  positivada" (Jurisprudência
Catarinense 37/439, apud, vol. 49/460). 
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“Cumpre ao pedestre tomar as devidas cautelas
ao atravessar via pública. Assim, não há imputar
culpabilidade ao piloto que, sem desatender as
regras  de  segurança  de  tráfego,  vê-se
surpreendido por imprevisível  atitude da vítima
que,  inopinadamente,  se  põe  à  frente  de  seu
veículo” (TACRIM-SP - Apelação Criminal -  Rel.
Sílvio Lemmi - JUTACRIM 30/391).

Desta  forma,  não  alcançamos  qualquer  conduta
imprudente,  negligente  ou  de  imperícia  por  parte  do  acusado/apelante.
Querer imputar qualquer dessas condutas é deveras impossível, diante da
ausência de certeza de que o réu concorreu para a ocorrência do acidente, o
que impõe sua absolvição por ausência de provas de culpa do acusado.

No processo criminal vigora o princípio segundo o qual a
prova,  para  alicerçar  um  Decreto  condenatório,  deve  ser  irretorquível,
cristalina e indiscutível. Se o contexto probatório se mostra extremamente
frágil a embasar um Decreto condenatório, insurgindo forte dúvida acerca da
autoria  do  fato  delituoso,  imperiosa  é  a  manutenção  da  absolvição,
consoante o princípio do “in dubio pro reo”. 

Vejamos:

“54905401  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE
TRÂNSITO.  ARTIGO  302  DO  CTB.  HOMICÍDIO
CULPOSO  NA  CONDUÇÃO  DE  VEÍCULO
AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
CULPA.  ABSOLVIÇÃO.  Impõe-se  a  solução  a
absolutória  quando  não  há  provas  seguras  de
que  o  acusado  concorreu  de  maneira  culposa
para  o  evento  danoso,  máxime  quando  há
testemunha  presencial  confirmando  que  o  réu
dirigia  de  maneira  correta,  quando  foi
surpreendido pela vítima atravessando a pista de
rolamento em uma curva fechada. (TJMG; APCR
0088227-18.2003.8.13.0003;  Abre-campo;
Segunda  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Renato
Martins  Jacob;  Julg.  25/11/2010;  DJEMG
12/01/2011)”. 

“57412822  -  HOMICÍDIO  CULPOSO.  Art.  302-
caput,  do  código  de  trânsito  absolvição  culpa
exclusiva  da  vítima  (criança)  que,
inopinadamente,  sai  correndo  pela  frente  do
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ônibus parado e atravessa a rodovia pela qual o
réu  conduzia  regularmente  o  seu  veículo
inevitabilidade  do  atropelamento  inobservância
do  dever  objetivo  de  cuidado  na  condução  de
veículo  automotor  não  demonstrada  sentença
mantida  recurso  desprovido.  (TJPR;  Ap  Crime
0772489-4; Iretama; Primeira Câmara Criminal;
Rel.  Juiz  Conv.  Naor  R  de  Macedo  Neto;  DJPR
23/08/2011; Pág. 272)”.

“83088382  -  HOMICÍDIO  CULPOSO.  ACIDENTE
DE TRÂNSITO.  AUSÊNCIA DE  PROVA SOBRE A
AUTORIA.  ABSOLVIÇÃO  MANTIDA.  Tem-se
afirmando que, para a prolação de um Decreto
penal  condenatório,  é  indispensável  prova
robusta que dê certeza da existência do delito e
seu  autor.  A  livre  convicção  do  julgador  deve
sempre  se  apoiar  em  dados  objetivos
indiscutíveis.  Caso  contrário,  transformará  o
princípio do livre convencimento em arbítrio. É o
que ocorre  no  caso em tela,  como registrou  a
julgadora:  "todavia,  o  automóvel  não  foi
periciado,  de  modo  que  o  simples  fato  de  os
vidros  coletados  no  local  do  acidente  serem
"compatíveis" com aqueles utilizados no modelo
de automóvel pertencente ao réu, é insuficiente
para provar  que  se  tratava do  mesmo veículo.
Cumpre  fixar,  ainda,  conforme  bem  salientado
pelo  acusado  em seu  interrogatório,  que,  pela
análise  das  fotografias  de  fl.  05,  observa-se  a
existência de ferrugem nas avarias existentes no
del rey - O que, a princípio, corrobora a alegação
do  denunciado,  no  sentido  de  que  tais  danos
haviam  ocorrido  bem  antes  da  data  do
acidente...  Assim,  havendo  dúvidas  sobre  a
autoria,  tenho  que  o  réu  deve  ser  absolvido,
como corolário do  princípio in dubio pro reo. "
decisão: Apelo ministerial desprovido. Unânime.
(TJRS; ACr 90037-78.2014.8.21.7000; São José
do  Norte;  Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.
Sylvio  Baptista;  Julg.  11/06/2014;  DJERS
15/07/2014)”.

2157804  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE
TRÂNSITO  (ART.  302  CTB).  HOMICÍDIO
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CULPOSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO A
ABSOLVIÇÃO.  PROCEDÊNCIA.  EXISTÊNCIA  DE
DÚVIDAS QUANTO A CULPA DO RÉU. PRINCÍPIO
DO  IN  DUBIO  PRO  REO.  APELO  PROVIDO.  A
sentença deve ser reformada para absolver o réu
condenado  pela  prática  do  crime  de  homicídio
culposo,  decorrente  e  acidente  automobilístico
(art.  302  do  ctb),  se  há  fortes  dúvidas  em
relação  a  culpa  (imprudência)  na  conduta
praticada  por  ele,  em  conformidade  com  o
princípio  do in  dubio  pro  reo.  (TJMT;  APL
156336/2012;  Canarana;  Segunda  Câmara
Criminal; Rel. Juiz Conv. Pedro Sakamoto; Julg.
12/06/2013; DJMT 18/06/2013; Pág. 41)”. 

Este também é o entendimento desta Câmara Criminal em
recente julgado:

“56062726  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE
TRÂNSITO.  HOMICÍDIO  CULPOSO.  ART.  302,
PARÁGRAFO  ÚNICO,  INCISO  I  DO  CTB.
CONDENAÇÃO.  INSATISFAÇÃO.  CULPA.
ELEMENTOS DO TIPO. MODALIDADE DE CULPA.
ACERVO  PROBATÓRIO  INSUFICIENTE.
ABSOLVIÇÃO.  ART.  386,  INCISO  IV,  CPP.
REFORMA  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO.  Para
reconhecimento  de  homicídio  culposo,  faz-se
necessária a demonstração, e comprovação, de
uma  das  modalidades  de  culpa,  seja  a
imprudência,  a  negligência  ou  a  imperícia.  Em
matéria  criminal,  caberá  ao  ministério  público,
nas  ações  penais  públicas  incondicionadas,  a
produção de provas, já que titular do direito de
ação,  como  meio  de  demonstrar  a  veracidade
dos  fatos  descritos  na  inicial  acusatória.  A
conduta  poderá  ser  considerada  imprudente
quando demonstrado que o motorista, ao dirigir,
comportou-se  sem  cautela,  seja  imprimindo
velocidade  incompatível  com  o  local,  seja
desobedecendo  à  sinalização  de  trânsito,  seja,
ainda,  conduzindo  o  automóvel  de  forma
desatenta. Não há de se falar em desatenção do
acusado  quando  o  atropelamento  deu-se  em
razão de comportamento da própria vítima, que
atravessou a via por onde transitava o acusado
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(em  velocidade  compatível  com  o  local),  sem
olhar para o tráfego, e mais ainda quando sequer
deu  indícios  de  que  iria  atravessar  a  estrada.
Havendo  provas  suficientes  de  que  o  réu  não
concorreu  para  a  infração  penal,  deverá  ser  o
apelante  absolvido,  nos  termos  do  art.  386,
inciso  IV,  cpp.  (TJPB;  ACr  0001060-
85.2011.815.0371;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. João Benedito da Silva; DJPB
07/07/2014;  Pág.  19)Nesse  contexto,  não
havendo prova suficiente no que tange à culpa
do réu, pela ocorrência do fato delituoso que lhe
é imputado, muito embora lamentável em suas
consequências,  torna-se  imperiosa  sua
absolvição”.

Por  tais  fundamentos, não  restando  latente  a  culpa  do
acusado,  dou  provimento  ao  apelo,  absolvendo  Marcondes  Costa  da
ilicitude  que  lhe  é  atribuída,  nos  termos  do  art.  386,  VII,  do  CPP,  em
harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Desembargador
Arnóbio Alves Teodósio, dele participando, além de mim Relator, Wolfram da
Cunha Ramos, Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador
Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Álvaro Cristino Pinto Gadelha, 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 11 (onze) dias do mês de dezembro do ano de 2014.

João Pessoa, 11 de dezembro de 2014 

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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