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RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio
qualificado na forma tentada. Art. 121, § 2º, incisos
II  e  IV,  c/c  o  art.  14,  II,  ambos  do  Código  Penal.
Materialidade e indícios suficientes da autoria
reconhecidos. Pronúncia. Irresignação. Absolvição
sumária. Legítima defesa. 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.

– Na pronúncia não vige 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.

–  Extrai-se dos autos os indícios necessários da
ocorrência do crime espelhado  na  denúncia,
materialidade, sendo impossível afirmar, com a
segurança necessária, a existência de excludente de
ilicitude da legítima defesa, a fim de absolver o réu, nos
termos do art. 415, IV, do CPP. Ademais disso, 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 REJEITAR OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO.

Cuida-se  de  Recurso  Criminal  em  Sentido  Estrito  (fls.
185/195),  do  réu  Gilberto  Santos  de  Santana,  em face  da  decisão  de  fls.
166/170, que, com esteio nos artigos 413 e 418, do Código de Processo Penal,
às fls. 166/170, pronunciou-o como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV,
c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

Segundo  o  recorrente,  a  sua  pronúncia  teve  por  base
denúncia que não reflete a verdade dos fatos, uma vez que, em detida análise
dos elementos probatórios, percebe-se que agiu em legítima defesa, portanto,
merecendo absolvição, com fulcro no art. 415, inciso IV, do CPP.

Outrossim,  não  prosperando  a  tese  da  legítima  defesa,
espera  a  desclassificação  do  delito  para  lesão  corporal,  com  causa  de
diminuição (art. 129, § 4º, do CP), uma vez que, após a primeira punhalada



ele desistiu voluntariamente dos atos consequentes, pois não pretendia ceifar a
vida da vítima.

Contrarrazões  do  Ministério,  nas  fls.  196/199,  pelo
desprovimento do recurso do réu.

No exercício do juízo de retratação, à fl. 200, a vergastada
decisão foi mantida integralmente.

Processo  redistribuído,  devido  a  ascensão  do  Exmo.  Des.
Joás de Brito Pereira Filho, à Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba (fl. 203).

Instada a se manifestar, o parquet deste 2º Grau, por meio
de parecer do Exmo. Procurador de Justiça, Francisco Sagres Macedo Vieira,
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 211/224).

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, passo ao exame do mérito.

Segundo o recorrente, sua atitude delituosa foi em legítima
defesa, motivo pelo qual pede, primeiramente, a sua absolvição.

Noutra  banda,  se  infrutífera  a  absolvição,  busca  a
desclassificação  para  lesão  corporal,  diminuída  em  razão  da  desistência
voluntária.

A denúncia, de fls. 02/04, descreve o fato criminoso nos
seguintes termos:

“(...)
Exsurge do caderno investigativo que, no dia 13 de julho do
ano em curso (2014), por volta das 18h00min, na Praça do
Coqueiral, situada no bairro Mangabeira II, nesta Capital, o
denunciado Gilberto Santos de Santana, por motivo fútil e
de modo que impossibilitou a defesa do ofendido, desferiu
golpes de arma branca contra a vítima Lucasa de Medeiros
Dornelas Bezerra, com o intento de ceifar-lhe a vida, não se
consumando o fato por circunstâncias alheias à sua vontade.
Narram  os  autos  que,  naquele  dia  aziago,  o  ofendido
encontrava-se  no  local  do  fato,  conversando  com  alguns
amigos, então testemunhas oculares, quando o denunciado



chegou, em uma motocicleta POP, cor preta, já se dirigindo
a ele. 
Consoante  o  procedimento  inquisitorial,  o  indigitado,  de
maneira inesperada, sacou uma faca de sua cintura e partiu
para cima da vítima, pelas costas, ocasião em que desferiu
vários  golpes  contra  a  mesma,  impossibilitando-a  de
defender-se.
Ato contínuo, as pessoas ao perceberam o intento criminoso
partiram em defesa da vítima,  afastando-a do seu algoz.
Este, por vez, após a tentativa de homicídio e consequente
defesa dos populares que ali se encontravam, os quais não
permitiram que o crime se consumasse, empreendeu fuga
em sua motocicleta. 
Consta  do  presente  feito  que  alguns  nacionais  que  se
encontravam  no  cenário  criminoso  prestaram  socorro  à
vítima,  a  qual  fora  levada  ao  Hospital  Trauminha  de
Mangabeira, consoante ficha de atendimento de fls.12. 
A motivação da tentativa de homicídio deu-se por ciúmes,
vez  que  o  acoimado  não  aceitara  o  rompimento  de  sua
relação afetiva com a atual namorada da vítima dos autos. 
Destarte,  a  materialidade  da  prática  delitiva  restou
devidamente  comprovada,  consoante  o  Laudo  Médico-
hospitalar  (fis.19). A autoria delitiva, por sua vez, aponta
em direção ao denunciado, consoante os relatos da própria
vítima tentada bem como de testemunhas (fls.16/17, 06/07,
08/09 e 10/11, respectivamente). 
(...)”

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 da ficha de atendimento
médico da vítima Lucas de Medeiros Dornelas Bezerra, datada de 13/07/2014
(fl. 16), que ele adentrou o hospital, vítima de arma branca, agredido pelo ex-
namorado de sua namorada, e foi  liberado, nos termos do laudo médico –
resumo  de  alta,  em  21/07/2014  após  ser  submetido  a  drenagem  pleural
bilateral (fl. 23).

Do que se amealhou na fase policial, podemos citar:

“QUE:  o  declarante  namora  com  uma  garota  chamada
FERNANDA há alguns meses; QUE antes de namorar com o
declarante,  FERNANDA  namorou  durante  um  bom  tempo
com um indivíduo chamado de GILBERTO, mais conhecido
por  ”BETO",  que inclusive  o  declarante  conhecia  e  faiava
com ele; QUE depois de iniciar o namoro com FERNANDA,
"BETO" deixou de falar com o declarante; QUE FERNANDA
dizia para o declarante que "BETO" constantemente ligava
para  ela,  pedindo  para  voltar,  mas  o  declarante  nunca
tomou  nenhuma  atitude;  QUE  algumas  semanas  atrás,
"BETO"  foi  até  a  casa  do  declarante,  sabendo  que
FERNANDA  estava  lá,  exigindo  que  ela  saísse  de  sua



residência  e  ficasse  com  ele,  sendo  que  se  iniciou  uma
confusão  verbal,  que  descambou  para  uma  briga  com
agressões físicas entre os dois; QUE depois disso, toda vez
que  "BETO"  cruzava  com  o  declarante  ele  olhava  com
"malícia", mas o declarante achava que ele não fosse fazer
nada; QUE no  domingo dia  06  de julho  do  corrente
ano,  o declarante  foi  para a Praça do Coqueiral  em
Mangabeira  para  conversar  com seus  amigos,  como
todo  jovem  de  sua  idade  faz,  quando  de  repente
chegou "BETO", em sua moto; QUE "BETO" parou em
sua frente, momento em que o declarante perguntou
para  ele  o  porque  ele  ainda  estava  indo  atrás  de
FERNANDA, e começou a debochar com o declarante, e
daí mais uma vez se deu inicio uma contenda verbal,
mas  para  que  a  discussão  não  se  prolongasse,  o
declarante resolveu se levantar do banco onde estava
e ir  embora;  QUE o declarante olhou "por cima dos
ombros" e já viu BETO vindo em sua direção, sacando
uma arma branca da cintura e partindo para cima do
declarante;  QUE  BETO  golpeou  a  primeira  vez  o
declarante  que  foi  ao  solo;  QUE o  declarante  ainda
tentou  se  defender,  mas  foi  ainda  golpeado  várias
vezes  por  BETO;  QUE  mesmo  com  seus  pulmões
perfurados, o declarante juntou todas as suas forças e
empurrou BETO de cima  dele e correu para salvar sua
vida, instante em que BETO pegou a sua moto e fugiu,
pois alguns amigos do declarante que presenciaram o
fato,  correram  na  direção  dele;  QUE  o  declarante  foi
socorrido ao Ortotrauma de Mangabeira onde ficou internado
ate o dia de ontem (22/07/2014); QUE teme por sua vida,
pois  acha  que  BETO  pode  “terminar  o  serviço”.”
(Declarações  da  vítima  Lucas  de  Medeiros
Dornelas Bezerra, na esfera policial, às fl. 20/21) 

“QUE:  na tarde  de  hoje,  o  depoente  estava  na  Praça  do
Coqueiral  em  Mangabeira  juntamente  com  LUCAS  entre
outros  amigos,  conversando  próximo  ao  half  de  skate,
quando chegou em uma moto um indivíduo conhecido por
"BETO", também morador de Mangabeira, com quem LUCAS
já havia brigado por causa de uma namorada de LUCAS que
antes namorara com BETO; QUE quando na tarde de hoje
BETO chegou começou a conversar com LUCAS e de
repente sacou da cintura uma faca; QUE LUCAS ainda
tentou correr, mas não conseguiu, sendo atingido por
vários golpes de BETO; QUE BETO só não continuou
porque  as  pessoas  que  estavam na  Praça  correram
para  cima,  montando  em  sua  moto,  e  fugindo,
tomando destino ignorado; QUE LUCAS foi socorrido ao
Trauminha por  pessoas que estavam lá;  QUE o depoente
sabe que entre os dois existia uma animosidade, mas nunca
esperou que fosse  chegar  a  esse  ponto.” (Testemunha
Anderson  Henrique  Nunes  de  Oliveira,  às  fls.
12/13)



“QUE: hoje por volta 18h0Omin, o depoente estava na Praça
do Coqueiral junto com LUCAS e ANDERSON conversando,
como fazem com frequência; QUE de repente chega em uma
moto  POP de  cor  preta,  um rapaz  conhecido  na  área  de
alcunha BETO, e se dirigiu até LUCAS;  QUE o depoente
ficou muito surpreso porque de uma hora para outra,
BETO sacou uma faca e LUCAS tentou fugir, mas BETO
não deixou,  o  segurou e  desferiu  vários  golpes nas
costas  de  LUCAS;  QUE  as  pessoas  que  estavam  na
praça correram para cima, e com medo BETO montou
na sua moto e fugiu, enquanto LUCAS foi  socorrido;
QUE o depoente sabe dizer que dois dias do ocorrido, LUCAS
foi  agredido  em  sua  própria  casa  por  BETO;  QUE  o
depoente viu todo o ocorrido e pode dizer que BETO
atingiu LUCAS quando ele estava de costas, sem poder
reagir,  e  acha  que  ele  nunca  esperava  que  fosse
acontecer isso com ele; QUE o motivo da desavença entre
LUCAS e BETO é a namorada de LUCAS que no passado
namorou  com  BETO,  QUE  nunca  aceitou  a  separação.”
(Testemunho de Alisson Gomes da Silva, nas fls.
14/15)

Na esfera judicial a vítima detalhou o mal sofrido, afirmando
ter  recebido  golpes  em  suas  costas,  os  quais  atingiram  seus  ombros,  e
também perfuraram os dois pulmões, motivo pelo qual ficou internado por 10
(dez)  dias  no  conhecido  Hospital  “Trauminhas”  de  Mangabeira,  em  nossa
Capital (conforme DVD na fl. 140).

Extrai-se dos autos, portanto, os indícios necessários da
ocorrência do crime espelhado na denúncia, materialidade, sendo impossível
afirmar, com a segurança necessária, a existência de excludente de ilicitude da
legítima defesa, a fim de absolver o réu, nos termos do art. 415, IV, do CPP. 

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, na
fase de pronúncia, 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.

Ponto outro, não há como acolher a pretensão da
absolvição, pois do conjunto probatório aposto aos autos, não há como se
extrair um juízo pleno de certeza acerca da sua incidência. 

In verbis:

“Art. 415.  O juiz, fundamentadamente, absolverá
desde logo o acusado, quando:
I – provada a inexistência do fato; 
II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
III – o fato não constituir infração penal;
IV –  demonstrada causa de isenção de pena ou de
exclusão do crime. 
Parágrafo único.  Não se aplica o disposto no inciso IV do
caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no
caput do art. 26 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro
de 1940 – Código Penal, salvo quando esta for a única tese
defensiva.” (Código de Processo Penal) Grifei

Portanto, neste momento, não há como reconhecer a
legítima defesa alegada, eis que não há prova cabal, extreme de dúvidas, a lhe
dar suporte, pois nesta fase processual, conforme remansosa construção
pretoriana, só se concede a absolvição sumária prevista no art. 415 do CPP,
quando a prova da excludente de ilicitude, ou dirimente de penalidade, for
inconteste nos autos, sem qualquer dúvida, caso contrário a palavra final



deverá ser reservada para o Conselho de Sentença. 

Segundo leciona o festejado Professor Julio Fabbrini
Mirabete: 

“A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri,
exige uma prova segura, incontroversa, plena, límpida,
cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer
dúvida pertinente à justificativa ou dirimente, de tal modo
que a formulação de um juízo de admissibilidade da
acusação representaria uma manifesta injustiça” (in
Código de Processo Penal Interpretado, Editora
Atlas, 11a edição, página 1.123)

Na verdade, para a absolvição sumária, em sede de recurso
em sentido estrito, é necessário que a prova coligida retrate, com absoluta
segurança, de forma inconteste, não ter o agente praticado a ação delituosa,
ou que este, ao praticá-la, tenha se conduzido ao abrigo de causa excludente
de antijuridicidade. 

No mesmo norte: 

“(…) A absolvição sumária exige demonstração da presença
da alegada circunstância que exclui  o crime ou isenta de
pena (Código de Processo Penal, art. 415, inc. IV). E tanto
constitui ônus da defesa, pois à acusação incumbe a prova
do fato e da autoria deste. E não veio aos autos dado que
comprove ter o réu agido ao abrigo da legítima defesa de
forma a ensejar a sumária absolvição, mormente nesta fase
processual,  porquanto  a  versão  por  esse  apresentada  foi
infirmada  por  declarações  prestadas  pela  vítima  e  por
testemunha  presencial  do  evento.  (…)” (Recurso  em
Sentido  Estrito  Nº  70075753186,  Primeira
Câmara  Criminal,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator:  Honório  Gonçalves  da  Silva  Neto,
Julgado em 31/01/2018)

“(…)I  -  Nos  crimes  de  competência  do  Tribunal  do  Júri,
havendo  prova  da  materialidade  e  indícios  suficientes  de
autoria  do  crime  de  homicídio,  deverá  a  pronúncia  ser
mantida, nos termos do art. 413 do CPP. II - Não restando
demonstrado,  de  plano,  a  presença  da  excludente  de
ilicitude da legítima defesa, não há como se acolher o pleito
de  absolvição  sumária.  (…)” (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)

Assim, para o reconhecimento da absolvição sumária,
necessário que a prova carreada exsurja evidente, cristalina e indiscutível, a



ponto de, inequivocadamente, atestar a não autoria do réu, o que não ocorreu
na espécie.

Por  fim,  busca  a  desclassificação  para  lesão  corporal,
diminuída em razão da desistência voluntária (art. 129, § 4º, do CP), uma vez
que,  após  a  primeira  punhalada,  ele  desistiu  voluntariamente  dos  atos
consequentes, pois não pretendia ceifar a vida da vítima.

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  em  que  tivesse  a
intenção  de  matar  a  vítima,  testemunhas  presentes  aos  atos,  por  ele
supostamente  praticados,  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.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo
Senhor Desembargador João Benedito da Silva, decano no exercício da
Presidência da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, e Marcos
William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da
vaga de Desembargador). Ausente justificadamente o Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho. 

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

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, 15 de março de 2018. 

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


