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APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI.  HOMICÍDIO SIMPLES.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  I)  ALEGAÇÃO  DE
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA
DOS  AUTOS.  DECISÃO  LASTREADA  EM  TESE
VEROSSÍMEL.  SOBERANIA  DOS  VEREDICTOS.  II)
EXACERBAÇÃO  DA PENA-BASE.  VERIFICAÇÃO  EM
PARTE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO
NEGATIVA.  IMPOSSIBILIDADE.  CIRCUNSTÂNCIA
NEUTRA. PENA QUE DEVE DER REDIMENSIONADA.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

-  Segundo  sólida  orientação  jurisprudencial,  só  ensejará  a
anulação do julgamento realizado pelo júri popular, se a decisão
apartar-se inteiramente da prova produzida nos autos. Havendo,
todavia, acolhimento de versão fática perfeitamente compatível
com a instrução, deve-se prestigiar a soberania dos veredictos do
conselho de sentença.

-  O  comportamento  da  vítima,  em  consonância  com  a
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  constitui,  em
regra, circunstância neutra, somente sendo valorada em favor do
réu, caso se entenda que a vítima contribuiu para a ocorrência do
delito.  Na  hipótese,  o  julgador  primevo  considerou  tal  vetor
desfavorável ao réu e procedeu ao aumento da pena-base neste
aspecto,  o que não é possível,  razão por que a pena deve ser
redimensionada, com o devido decote dessa parte.

-  Outrossim,  as  demais  circunstâncias  foram  devidamente
sopesadas, aplicando-se justificadamente a pena-base acima do
mínimo  legal,  haja  vista  existir  circunstâncias  valoradas  em
desfavor do réu.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  estes  autos  de
apelação criminal, acima identificada. 



ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo,
nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Perante o Tribunal do Júri da Comarca de Pedras de Fogo, o
representante do Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra  Josenildo dos
Santos, incursionando-o no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal – crime de
homicídio qualificado, em virtude dos fatos a seguir narrados na peça inaugural de fls.
02/03: 

“Emerge dos autos do inquérito policial que o denunciado no dia 09 de abril
de 2006, por volta das 22:00 horas, na localidade denominada Sítio Nova
Aurora  neste  Município,  ceifou  a  vida  da  indigitada  vítima  ANTÔNIO
JOAQUIM DA SILVA, com disparo de arma de fogo que não foi apreendida,
conforme testifica o Laudo de Exame Cadavérico de fls. 10;
2º - Exsurge da peça informativa, que o denunciado e a vítima bebericavam
em uma barraca no Sítio  Nova Aurora,  e  em dado momento surgiu uma
discussão entre ambos por causa de uma dívida de R$ 2,00 (dois  reais),
tendo a  testemunha VITAL DE MENDONÇA AMORIM,  afastado os  dois
contendores, mas o acusado Josenildo dos Santos, de repente sacou a arma
e  efetuou  disparo  contra  a  vítima,  logrando  fugir  em  seguida  em  uma
moto”.

Transcorridos os trâmites processuais, o Conselho de Sentença
do Tribunal do Júri da Comarca de Pedras de Fogo decidiu pela procedência parcial da
denúncia,  condenando  o  denunciado  pelo  crime  de  homicídio  simples,  tendo  o
magistrado a quo fixado a pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto (fls. 358/359).

Irresignada, a defesa do acusado interpôs Apelação a esta Corte
(fls. 367) e, nas razões recursais de fls. 369/383, alega que a decisão dos jurados foi
contrária à prova dos autos,  uma vez que o réu cometeu o fato respaldado pelo
instituto  da legítima defesa  putativa,  sendo  causa  de  extinção  da  punibilidade.
Outrossim,  a  defesa  apresentou  uma  segunda  tese  de  defesa  consistente  na
ocorrência de lesão corporal seguida de morte. 

Ao  final,  a  defesa  requer  o  provimento  do  recurso  para
anular a sentença e determinar a realização de novo julgamento, na forma do art.
593,  §3º  do  CPP,  ou,  de  forma subsidiária,  para  proceder à  redução  da  pena
aplicada ao réu para 06 (seis)  anos de reclusão pela ausência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis ao réu.

Contrarrazões apresentadas às fls. 385/389, pugnando que seja
negado provimento ao recurso. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora
de Justiça,  Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo,  às fls. 395/400, opinou pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório. 



VOTO  (EXMO.  DES.  MÁRCIO  MURILO  DA  CUNHA
RAMOS)

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos para a sua
admissão.

Em  suma,  a  defesa  pretende  a  nulidade  da  decisão  do
Tribunal do Júri ao argumento de contrariedade à prova dos autos, ante o não
acatamento da legítima defesa do réu, bem como da desclassificação do crime para
lesão  corporal  seguida  de  morte,  além  de  requerer,  subsidiariamente,  o
redimensionamento da pena pela exacerbação da pena-base.

Da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos

É cediço que, diferentemente das apelações criminais inerentes
aos crimes comuns, a apelação criminal interposta contra decisão do Tribunal do Júri
tem fundamentação vinculada. In casu, o apelante se insurge com base nos artigos 593,
III, “c” e “d”, do Código de Processo Penal, a seguir transcritos: verbis,

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
(...)
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:
c)  houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena  ou da
medida de segurança; 
d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos
autos. 

Vale ressaltar que a cassação do  veredicto do Tribunal do Júri
com base no artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, somente pode ocorrer
quando a decisão for  manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando não
houver qualquer elemento de convicção no caderno processual que possa embasá-la. 

Por outro norte, não cabe à instância  ad quem decidir se a tese
acusatória é melhor ou mais crível que a defensiva, ou se a decisão dos senhores jurados
foi corretamente valorada, pois, para a manutenção do veredicto popular, basta que este
encontre qualquer apoio probatório nos autos. 

A jurisprudência  dos  Tribunais  Superiores  sufraga  a  tese,  de
modo que, havendo duas versões plausíveis para o fato delituoso, o acolhimento de
qualquer  delas  pelo  conselho  de  sentença  não  poderá  sofrer  qualquer  tipo  de
censura pelo juízo  ad quem,  no eventual julgamento da apelação. Nesse sentido,
destaco, ilustrativamente, alguns precedentes:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL  -  DIREITO
PROCESSUAL PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRIBUNAL DO
JÚRI  -  CONDENAÇÃO  PELO  CONSELHO  DE  SENTENÇA  -
APELAÇÃO DA DEFESA PROVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM -
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS
(ART. 593, III,  "d", DO CPP) - PROVA COLHIDA EXCLUSIVAMENTE
NA  FASE  DO  INQUÉRITO  POLICIAL  (ART.  155,  DO  CPP)  -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -  IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO
DO JULGADO - NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA -
SÚMULA 7/STJ - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



1.  Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório é de ser
preservado o juízo feito pelo Conselho de Sentença, soberano na análise
da prova.
2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, entendeu
que os  jurados  se  valeram dos  depoimentos  dos  envolvidos  no  crime
colhidos  na  fase  policial,  não  confirmados  em  Plenário  e  tampouco
corroborados por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório,
fazendo  incidir  o  óbice  da  Súmula  7/STJ  a  desconstituição  de  tal
entendimento.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1366656/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA
TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO  ESPECIAL.  DESVIRTUAMENTO.  PRECEDENTES.
CONDENAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  DECISÃO  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS.  NÃO  OCORRÊNCIA.
SOBERANIA  DOS  VEREDICTOS.  ACOLHIMENTO  DE  UMA  DAS
TESES  DEFENDIDAS  EM  PLENÁRIO.  ARRIMO  NO  CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.  DOSIMETRIA.  PENA-BASE.  PRETENDIDA
REDUÇÃO.  MATÉRIA  NÃO  ANALISADA  PELO  TRIBUNAL  DE
ORIGEM.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  MANIFESTO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...)
3.  Em respeito  ao  princípio  da  soberania  dos  veredictos,  uma  vez  que  o
Conselho de Sentença, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da
pronúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito
do devido processo legal, concluiu pela procedência da tese defendida pela
acusação - decisão esta que, fundamentadamente, foi mantida pelo Tribunal a
quo quando do julgamento do recurso de apelação -, mostra-se inviável que
esta  Corte  Superior  de  Justiça  proceda  a  um  juízo  de  valor  acerca  da
caracterização ou não da hipótese de legítima defesa (tese sustentada pela
defesa em Plenário), sob pena de imiscuir-se indevidamente na competência
constitucional assegurada ao Tribunal do Júri.
4.  Para  que  a  decisão  do  Conselho  de  Sentença  seja  considerada
manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que a versão
acolhida  não  encontre  amparo  nos  elementos  fático-probatórios
amealhado aos autos, o que, a toda evidência, não se verifica na espécie
em  análise, tendo  em  vista  que  a  Corte  estadual  destacou,  de  forma
fundamentada, que existem elementos concretos que dão arrimo à decisão
dos jurados,  tais  como prova pericial  e  prova  testemunhal  produzidas  em
juízo.
5. Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão que despreza as
provas produzidas,  não aquela que,  claramente,  opta por uma das  versões
apresentadas em Plenário, como verificado na espécie sub examine. (...)
(HC  170.447/DF,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA
TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 13/05/2013)
 06/08/2002, DJ 13-09-2002 PP-00083 EMENT VOL-02082-01 PP-00200) 

In  casu,  revelam  os  autos  que  a  versão  acolhida  pelos
jurados  encontra  amparo  no  conteúdo  probatório  produzido,  não  merecendo
prosperar o pleito de nulidade do julgamento. Vejamos.

 De fato, restou provado nos autos que, na noite de 09 de abril de
2006, no município de Pedras de Fogo, o acusado e a vítima se desentenderam quando
bebiam em uma barraca no Sítio Nova Aurora, momento em que o réu efetuou disparo
de arma de fogo, ceifando a vida da vítima.

Constata-se dos autos que a tese acolhida pelos jurados está
respaldada nas provas produzidas, especialmente na prova testemunhal, a destacar
o depoimento do Sr. Vital de Mendonça Amorim, que foi testemunha presencial do



crime.

A  afirmação  da  defesa  é  de  que  o  réu  agira  em  legítima
defesa putativa, o que ensejaria a extinção de sua punibilidade, alegando, ainda,
existir contrariedades no depoimento da testemunha. Outrossim, 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 verificou na hipótese dos autos, já que as provas dos autos não corroboram a tese
defensiva, evidenciando-se, a tese da defesa, isolada nos autos.

Os  jurados,  entretanto,  acolheram  a  versão  factual
apresentada pela promotoria. É dizer: o Conselho de Sentença optou por uma das
possibilidades existentes de julgamento, não se apartando, por completo, da prova
produzida nos autos.

Vejam-se os depoimentos testemunhais que embasam a decisão
do Júri:

“...Que em dado momento, acusado e vítima passaram a discutir por conta
de  uma  dívida  de  R$  2,00  (dois  reais);  Que  o  depoente  separou  os
contendores,  tendo o acusado ido até  onde se  encontrava  a  moto  dele  e
voltou com ela até a barraca; Que a moto se encontrava próxima à barraca,
tanto é que o acusado veio empurrando o referido veículo; Que ao chegar
novamente à barraca, o acusado agarrou a gola da camisa da vítima, e, de
arma em punho, efetuou um disparo no pescoço da vítima, a qual morreu
no local; Que, após efetuar o disparo, o acusado empreendeu fuga guiando
sua moto; Que o acusado era uma boa pessoa e acostumado a beber na
barraca do depoente, sendo esta a primeira vez que aconteceu um incidente
entre ele e a vítima; Que a vítima não estava desarmada; Que o acusado não
deu chance de defesa à vítima, uma vez que, ao aproximar-se dela, pegou na
gola da camisa e efetuou disparo no pescoço;...” (testemunha Vital de
Mendonça Amorim – fls. 232).

“Que se encontrava na barraca onde aconteceu o delito; … Que vítima e
acusado já se encontravam na porta da barraca, a conversar; Que afirma o
depoente, que entrou na barraca e se sentou de costas para a vítima e o
acusado; Que não percebeu se estava havendo uma discussão entre vítima e
acusado, até porque o rádio da barraca estava ligado; Que de repente ouviu
um disparo de arma de fogo e quando se virou para olhar,  a vítima já
estava caída ao solo; Que a vítima morreu na hora; Que não sabe informar
o real  motivo do crime;  Que a vítima não teve  chance de  defesa ;  (...)”
(testemunha Severino Augusto Bezerra – fls. 233).

“Que se encontrava na barraca onde aconteceu o delito; Que ao chegar na
barraca  onde aconteceu o crime,  vítima e acusado já estavam no citado
estabelecimento; Que o depoente pediu uma cerveja e ficou bebendo; Que
não sabe dizer se houve discussão entre vítima e acusado, no entanto, afirma
que, ao presenciar o acusado com uma arma de fogo na mão, foi embora
da barraca correndo; Que só depois tomou conhecimento de que haviam
assassinado  uma  pessoa  na  barraca;  Que  duas  horas  após,  retornou  à
barraca  e  presenciou  o  corpo  da  vítima  estendida  ao  solo;  Que  tomou
conhecimento através das pessoas, que fora o acusado o autor do delito…”
(testemunha Cristiano Francisco de Paulo – fls. 234).

Por outro lado, na inquirição dos depoentes indicados na defesa
(Manoel Severino de Lima e Severino Domingos dos Santos - fls. 236 e 237) relataram
que ouviram dizer a respeito de uma discussão entre acusado e vítima, que culminou na



morte da vítima, mas as declarações prestadas não contribuíram para corroborar a tese
de legítima defesa do réu. Sem embargo, os jurados inclinaram-se pela narrativa que
lhes pareceu mais justa, diante do acervo probatório existente. Logo,  não se pode
tachar de manifestamente contrária à prova dos autos a posição sufragada pelo
júri, que reconheceu estarem evidenciadas a materialidade do delito e a autoria do
crime.

Em  relação  à  segunda  tese  apresentada  pela  defesa,  da
ocorrência de lesão corporal seguida de morte, infere-se que a decisão dos jurados
entendeu  que  houve  animus  necandi na  conduta  perpetrada.  Com  efeito,  os
depoimentos e circunstâncias do crime dão conta da real intenção do acusado de
matar a vítima, inferindo-se, pois, que a decisão dos jurados encontra respaldo nos
elementos de prova constantes destes.

Portanto,  existindo  elementos  de  convicção  aptos  a  dar
suporte ao édito condenatório, inviável a cassação do decisum popular hostilizado,
eis que, como sabido, a cassação do veredicto dos Jurados, com base no artigo 593,
III, do Código de Processo Penal, somente se justifica quando não houver qualquer
elemento de convicção mínimo apto a sustentar a tese acolhida, o que, como visto,
não é o caso dos autos.

Dosimetria da Pena

Neste ponto, alega a defesa que não houve fundamentação apta
a justificar o aumento da pena-base, pretendendo a redução da pena para 06 (seis) anos
de reclusão, declarando-se a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Pois  bem.  É  pacífico  o  entendimento  no  sentido  de  que  o
julgador, ao realizar a dosimetria da pena, não deve se restringir, apenas, aos preceitos
estatuídos  no  Código  Penal,  devendo  atentar,  também,  para  a  máxima  da
proporcionalidade/razoabilidade  (STJ  -  HC:  203985  MS  2011/0085778-4).
Outrossim, o fato de fundamentar as circunstâncias de forma resumida, contudo, não
implica, necessariamente, em ilegalidade.

Pois bem. Da leitura da  sentença (fls. 359),  verifica-se que o
MM  Juiz,  ao  proceder  à  dosimetria  da  pena,  por  considerar  três  circunstâncias
judiciais desfavoráveis ao réu: circunstâncias, motivo e comportamento da vítima,
fixou a  pena-base,  em 09 (nove)  anos  de  reclusão,  já  que  o  intervalo  da pena
gravita entre 06 e 20 anos para homicídio simples.

Passando à segunda fase da fixação da pena, o julgador primevo,
reconhecendo a existência da atenuante da confissão espontânea do réu (art. 65,
III, “d” do CP),  atenuou a pena em 01 (um) ano para 08 (oito) anos de reclusão,
tornando-a  definitiva  ante  a  ausência  de  causas  especiais  de  aumento  ou  de
diminuição de pena.

Como visto, a pena-base foi aumentada apenas em 03 (três)
anos  a  mais  que  o  mínimo legal  previsto.  Nesse  diapasão, no  que  se  refere  às
circunstâncias do crime e motivo, a penalidade básica restou fixada em patamar
justo  e  proporcional  à  conduta delituosa praticada,  apresentando-se ajustada à



reprovação e prevenção delituosa.

No entanto, há de se reconhecer a exacerbação da pena-base
apenas em parte,  considerando que houve excesso do julgador primevo apenas
quando ponderou o comportamento da vítima como vetor desfavorável ao réu e
procedeu ao aumento da reprimenda neste aspecto.

Na  verdade,  tal  circunstância,  em  consonância  com  a
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  é,  em  regra,  neutra,  somente
sendo valorada em favor do réu, caso se entenda que a vítima contribuiu para a
ocorrência do delito, o que não é a hipótese.

Sobre o assunto:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ART. 241 DO ECA. PENA-BASE.
MOTIVOS,  PERSONALIDADE  E  COMPORTAMENTO  DA  VÍTIMA.
ILEGALIDADE  NA  MOTIVAÇÃO.  CIRCUNSTÂNCIAS.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
PENA-BASE.  PERSONALIDADE,  MOTIVOS,  CONSEQUÊNCIAS  E
COMPORTAMENTO  DA  VÍTIMA.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS.  EXASPERAÇÃO  JUSTIFICADA.  VIOLÊNCIA
PRESUMIDA. CONTINUIDADE DELITIVA SIMPLES. ILEGALIDADE.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
6. De  acordo  com  o  entendimento  desta  Corte  Superior,  o
comportamento  da  vítima  é  circunstância  judicial  que  nunca  será
avaliada desfavoravelmente: ou seja, ou será positiva, quando a vítima
contribui  para  a  prática  do  delito,  ou  será  neutra,  quando  não  há
contribuição.
7. Esta Corte Superior entende que nas hipóteses de crimes de estupro ou
atentado violento ao pudor praticados com violência presumida não incide a
regra da continuidade delitiva específica.
8.  Habeas  corpus  não  conhecido.  Ordem  concedida,  de  ofício,  para
redimensionar a pena do paciente para 18 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão.
(HC  211.327/PB,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA
TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
PRÓPRIO.  NÃO CABIMENTO.  ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.
PACIENTE CONDENADO A 8 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM
REGIME  FECHADO,  E  32  DIAS-MULTA.  PLEITO  DE  DECOTE,  NA
PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS
VETORES  DA  PERSONALIDADE  E  DO  COMPORTAMENTO  DA
VÍTIMA. DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS, UMA USADA COMO
MAUS  ANTECEDENTES  E  OUTRA  COMO  PERSONALIDADE
DESFAVORÁVEL.  POSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO  DA
VÍTIMA.  VETOR  NEUTRO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  SUA
VALORAÇÃO  NEGATIVA.  HABEAS  CORPUS  NÃO  CONHECIDO.
ORDEM  CONCEDIDA  DE  OFÍCIO  PARA  REDUZIR  AS  PENAS
APLICADAS AO PACIENTE.
(...)
4. As instâncias de origem consignaram que a vítima em nada contribuiu para
a  prática  do  crime  e  a  aludida  circunstância  foi  valorada  negativamente.
Entretanto, tal entendimento não se coaduna com os julgados deste Tribunal
Superior, segundo os quais não se pode considerar como desfavorável ao
réu o comportamento neutro da vítima.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a
pena do paciente para 7 anos e 8 meses de reclusão e 20 dias-multa, mantidos
os demais termos da condenação.
(HC  330.941/AL,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA FONSECA,



QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 07/10/2015)

Destarte,  pelas  razões  esposadas  acima,  passo  a
redimensionar a reprimenda imposta ao réu, fazendo o decote de 01 (um) ano na
pena-base,  na  primeira  fase  da  dosimetria,  referente  ao  aumento  pelo
comportamento da vítima, fixando-a em 08 (oito) anos de reclusão e, mantendo os
demais termos da sentença, a pena diminui para 07 (sete) anos de reclusão, diante
da atenuante da confissão espontânea, tornando-se definitiva. 

ANTE O EXPOSTO, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO para redimensionar a pena para 07 (sete) anos de reclusão, mantendo-
se inalterados os demais termos da sentença.

Após o decurso do prazo de Embargos de Declaração sem
manifestação, expeça-se mandado de prisão.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando também
os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,
relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Joaci  Juvino  da
Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 13 de março de 2018.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


