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RECURSO  CRIMINAL  EM  SENTIDO  ESTRITO.
SUPOSTOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO,
OCULTAÇÃO DE CADÁVER E POLUIÇÃO DE ÁGUA
POTÁVEL. ARTS. 121, § 2°, III E IV, 211 E 271, C/C
OS ARTS.  29  E  69,  TODOS  DO CÓDIGO PENAL.
PRONÚNCIA. SUBMISSÃO DO RÉU AO CRIVO DO
JÚRI  POPULAR.  IRRESIGNAÇÃO.  VÁRIAS
PRELIMINARES SUSCITADAS: 1) PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO  PUNITIVA  ESTATAL  PELA  PENA
MÁXIMA EM ABSTRATO QUANTO AO CRIME DE
CONTAMINAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL (ART. 271
DO CP). SEM ÊXITO. HIPÓTESE DO ART. 366 DO
CPP E DA SÚMULA Nº 415 DO E. STJ. PROCESSO E
PRAZO  PRESCRICIONAL  SUSPENSOS  POR
LONGO  PERÍODO;  2)  INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP
PREENCHIDOS.  NÍTIDA  COMPREENSÃO  DOS
FATOS  A  POSSIBILITAR  A  AMPLA  DEFESA
TÉCNICO-PROCESSUAL;  3)  NULIDADE  DA
PRONÚNCIA  POR  EXCESSO  DE  LINGUAGEM.
SEM AMPARO. OBEDIÊNCIA AO ART. 413, § 1º, DO
CPP.  FUNDAMENTOS  APENAS  COM  BASE  NA
PROVA DA MATERIALIDADE E NOS INDÍCIOS DE
AUTORIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES.

1. Não se opera a prescrição da pretensão punitiva estatal
com base na pena máxima em abstrato cominada ao tipo
penal em estudo, quando, nas hipóteses do art. 366 do
Código de Processo Penal,  c/c a Súmula nº 415 do E.
STJ,  o  processo  e  o  prazo  prescricional  ficaram
suspensos  por  um  longo  período,  a  ponto  de  não  ter
superado  os  lapsos  de  nenhuma  das  faixas  livres  dos
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marcos  interruptivos  da  prescrição,  o  que  revela  a
impossibilidade  de  extinção  da  punibilidade  do  agente,
como pretendido no recurso.

2. De acordo com a Súmula nº 415 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, nos casos do art. 366 do Código de
Processo  Penal,  “o  período  de  suspensão  do  prazo
prescricional  é  regulado  pelo  máximo  da  pena
cominada”. Ou seja, o prazo máximo de sobrestamento
da marcha processual e do prazo prescricional é regulado
pela pena máxima em abstrato do tipo penal em análise,
observando-se,  para  tanto,  os  prazos  de  prescrição
delineados no art. 109 do Código Penal.

3.  Não  há  que  se  falar  de  inépcia  da  denúncia  e
consequente anulação de todos os atos decisórios, quando
dita  peça  deixa  evidente  a  relação  finalística  entre  as
condutas  e  o  resultado,  apontando,  de  modo  geral  e
abrangente, os elementos essenciais ao conhecimento do
fato,  adequando  a  conduta  do  réu  ao  respectivo  tipo
penal,  não  restando  violados  os  princípios  da  ampla
defesa e do devido processo legal.

4. Não há que se falar de excesso de linguagem na decisão
de pronúncia, ora recorrida, quando o magistrado apenas
demonstrou, de forma segura, a materialidade do delito e
os fortes indícios da autoria, bem como a configuração das
qualificadoras.

MÉRITO  RECURSAL.  INSURGÊNCIA  PELA
ABSOLVIÇÃO. ALEGADA IMPRONÚNCIA. PROVA
DA MATERIALIDADE  E  INDÍCIOS  SUFICIENTES
DE  AUTORIA.  FASE  DE  MERO  JUÍZO  DE
ADMISSIBILIDADE.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO
IN  DUBIO  PRO  SOCIETATE.  PRONÚNCIA
MANTIDA.  COMPETÊNCIA  DO  JÚRI  POPULAR.
DESPROVIMENTO.

1.  Para  a  sentença  de  pronúncia  do  acusado,  basta,
apenas,  a  prova  da  materialidade  do  fato  e  indícios
suficientes de sua autoria, a fim de que seja submetido a
julgamento pelo Sinédrio Popular.
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2. As pretensões pela absolvição ou desclassificação de
um delito para outro, com mudança de juízo, ou, ainda,
confirmação de autoria do delito, conduz ao mérito e, na
pronúncia, não há julgamento de mérito.

3. A decisão de pronúncia é de mera admissibilidade do
Juízo, imperando o princípio do in dubio pro societate, ou
seja, em caso de dúvida, cabe ao Conselho de Sentença
dirimi-la, por ser o Juiz natural da causa.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido
estrito, acima identificados:

ACORDA a  Egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca de Sousa/PB – Tribunal do Júri, Wilame
Rafael de Lima (“Mila de Neto da Fé”), Jaconias Rafael de Lima (“Jaconias de Neto da Fé”),
Francisco Rodrigo Ferreira de Lima (“Rodrigo de Chico Tibúcio”) e José Inaldo de Sousa
(“Naldinho de Netinho de Nena”) foram denunciados nas sanções dos arts. 121, § 2°, III e IV,
211 e 271, c/c os arts.  29 e 69, todos do Código Penal,  porque, no dia 5.4.2004, pelas
4h40min, na cidade de Santa Cruz/PB, próximo à linha de ferro, assassinaram Fabiano Vieira
da Silva e, em seguida, após amarrarem na cintura da vítima, com arame farpado, uma pedra
de cerca de 15 Kg, jogaram seu corpo dentro da caixa d'água da Cagepa (fls. 2-5).

Segundo a denúncia, alguns dos acusados agrediram a vítima em uma
festa dançante no Clube “Telhoça”, e que todos eles já haviam procurado as testemunhas
Jurandir Joaquim e Josimar Machado para alugar ou comprar uma arma, afirmando, ainda,
que os réus permaneceram à espera dela e, quando esta retornava para casa, abordaram-na e
eliminaram sua vida, jogando, depois, seu corpo no reservatório da Gagepa, responsável por
parte do abastecimento da cidade, corrompendo, portanto, a água potável de uso comum.

Denúncia recebida no dia 10.11.2004 (fl. 2).

Frustrada a citação pessoal dos réus Francisco Rodrigo Ferreira de
Lima (fl. 65fv), Jaconias Rafael de Lima (fl. 66fv) e Wilame Rafael de Lima (fl. 67fv),
foi determinada a citação deles por edital (fl. 71).

Na  audiência  realizada  no  dia  10.2.2005,  apesar  de  devidamente
citados por edital, o recorrente Wilame Rafael de Lima e os corréus Jaconias Rafael de
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Lima e Francisco Rodrigo Ferreira de Lima nela não compareceram, ocasião em que o
curso do processo e o prazo prescricional foram suspensos, além de ter sido decretada a
prisão preventiva deles, visto que eles fugiram do distrito da culpa (fl. 83).

Diante  do  advento  da  Lei  °  11.689/2008,  foi  determinada  nova
citação por edital do acusado Wilame Rafael (fls. 255 – vol. I, e 256 – vol. II), conquanto
permaneceu inerte aos chamados judiciais.

Juntada do Ofício de n° 506/2017, advindo da Delegacia Regional
do Município de Aracati/CE, comunicando que, na manhã do dia 20.3.2017, ocorreu o
cumprimento do Mandado de Prisão em desfavor de Wilame Rafael de Lima (fl. 665).

Por meio de Advogado constituído (fl. 712), o réu Wilame Rafael de
Lima apresentou sua resposta à acusação com rol de testemunhas às fls. 720-726.

Indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva à fl. 733fv.

Na audiência de instrução e julgamento, realizada, no dia 3.7.2017,
através de gravação audiovisual (DVD de fl. 766), foram ouvidas 3 (três) testemunhas
arroladas  pela  acusação  e  2  (duas)  indicadas  pela  defesa,  tendo  ambas  as  partes
prescindido  da  inquirição  das  demais  testemunhas.  Na  ocasião,  revogou-se  a  prisão
preventiva do réu Wilame Rafael, expedindo-se, em seu favor, alvará de soltura à fl. 774.

Concluída a instrução e oferecidas as alegação finais pelo Parquet
(fls. 776-778) e pela Defesa do réu (fls. 781-783fv), o MM. Juiz pronunciou o acusado
Wilame Rafael de Lima nos termos dos arts. 121, § 2°, III e IV, 211 e 271, c/c os arts. 29
e 69, todos do CP, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal de Júri da Comarca de
Sousa/PB (fls. 785-793fv).

Inconformada, a i.  Defesa do réu Wilame Rafael interpôs recurso
em sentido estrito (fl. 797), alegando, em suas razões (fls. 801-804fv), em preliminar, a
ocorrência da prescrição em abstrato da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de
contaminação de água potável (art. 271 do CP), nos termos do art. 109, III, do CP, bem
como a nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem, além de apontar a
inépcia da denúncia, diante da clara ofensa aos arts. 413 e 41 do CPP. No mérito, afirma
que  não  há  provas  suficientes  para  submeter  o  recorrente  ao  julgamento  pelo  Júri
Popular, requerendo que ele seja impronunciado.

Contrarrazões ministeriais  às  fls.  805-811, propugnando pelo não
provimento do recurso, mantendo-se o decisum na íntegra.

Na fase do juízo de retratação,  o MM. Juiz  singular manteve os
termos da sentença de pronúncia (fl. 816).
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No Parecer  de  fls.  824-832,  o  douto  Procurador  de  Justiça  José
Roseno Neto opinou pelo desprovimento do recurso.

Conclusos os autos, pedi dia para julgamento.

É o relatório.

VOTO

1. Do juízo de admissibilidade recursal:

O recurso é tempestivo e adequado, eis que se trata de sentença de
pronúncia impugnada através do pertinente recurso em sentido estrito (CPP 581, IV),
cuja  interposição  se  deu em 20.10.2017 (sexta-feira  -  fl.  797),  e  a  última intimação
daquela  decisão,  que  foi  a  do recorrente,  ocorreu  em data  posterior,  ou seja,  no  dia
22.11.2017 (quarta-feira - fl. 814fv), preenchendo, assim, o requisito objetivo do prazo
legal de 5 (cinco) dias. Portanto, conheço do recurso.

2. Preliminarmente:

2.1.  Da  prescrição  em  abstrato  da  pretensão  punitiva  estatal
quanto ao crime de contaminação de água potável (art. 271 do CP):

A i.  Defesa,  nas  suas  razões  recursais  (fls.  801-804fv),  aponta  a
ocorrência da prescrição em abstrato da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de
contaminação de água potável (art. 271 do CP), nos termos do art. 109, III, do CP.

Razão não assiste à Defesa.

De  início,  por  se  tratar  de  hipótese  que  envolveu  o  art.  366  do
Código de Processo Penal (suspensão do processo e do prazo prescricional) e, também, por
incidir, ao caso, o teor da Súmula nº 415 do Egrégio STJ (o período de suspensão do prazo
prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada), cumpre expor que,  para o
indigitado crime de poluição de água potável, o nosso Código Penal estabelece a pena de
reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, de modo que, com base na referida pena máxima em
abstrato, a respectiva prescrição incorre em 12 (doze) anos, consoante prevê o art. 109, III,
do aludido Diploma Repressivo. In verbis:

“Art.  109. A prescrição, antes de transitar em julgado a
sentença final, salvo o disposto no § 1° do art. 110 deste
Código,  regula-se  pelo  máximo  da  pena  privativa  de
liberdade  cominada  ao  crime,  verificando-se:
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(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
[...];
III  -  em doze anos,  se o máximo da pena é superior a
quatro anos e não excede a oito; [...].”

Ao  perlustrar  os  autos,  observa-se  que  o  fato  ocorreu  no  dia
5.1.2004,  tendo  a  denúncia  sido  recebida  em  10.11.2004  (fl.  2),  e  que,  após  restar
frustrada  a  citação  pessoal  do  recorrente  Wilame  Rafael  de  Lima  (fl.  67fv),  foi
determinada sua citação por edital (fl. 71).

Na  subsequente  audiência  realizada  no  dia  10.2.2005,  apesar  de
devidamente citado por edital, o recorrente Wilame Rafael de Lima nela não compareceu
para ser interrogado, conforme previa a legislação que vigorava à época, ocasião em que
o curso do processo e o prazo prescricional foram suspensos (fl. 83).

Com a juntada aos autos, em 21.3.2017 (fl. 664v), do Ofício de n°
506/2017 (fl. 665), advindo da Delegacia Regional do Município de Aracati/CE, o Juízo da
1ª Vara da Comarca de Sousa/PB tomou conhecimento de que, na manhã do dia 20.3.2017
(fl. 665), ocorreu a prisão do réu Wilame Rafael. Ato contínuo, o Juiz singular restabeleceu
o curso do processo, determinando a citação dele, que constituiu advogado (fl. 712), e este
apresentou sua resposta à acusação com rol de testemunhas às fls. 720-726.

Nota-se que entre a data da suspensão  do prazo prescricional,  em
10.2.2005 (fl. 83), e a da retomada do curso do processo, tomando como base, só para
mero efeito de cálculo, o dia da captura do recorrente (20.3.2017 - fl. 665), transcorreram
12 (doze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias.

De acordo com a frisada Súmula nº 415 do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça, nos casos do art. 366 do Código de Processo Penal, “o período de suspensão do
prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada”.

Então, o prazo máximo de sobrestamento da marcha processual e do
prazo prescricional é regulado pela pena máxima em abstrato cominada ao tipo penal em
análise, observando-se, por conseguinte, os prazos de prescrição delineados no art. 109 do
Código Penal, a teor do mencionado verbete 415 da Súmula do STJ.

Ao caso, eis a pertinente jurisprudência do Colendo STJ:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS  CORPUS.  ESTELIONATO  MAJORADO
TENTADO. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO
CURSO  DO  PROCESSO  E  DO  PRAZO
PRESCRICIONAL.  TRANSCURSO  DO  PRAZO.
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RETOMADA DO PROCESSO. NULIDADE. AUSÊNCIA
DE CITAÇÃO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. MOTIVO
QUE  LEVOU  À  APLICAÇÃO  DO  ART.  366,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.  RECURSO
ORDINÁRIO DESPROVIDO.  I  -  O  prazo  máximo  de
suspensão do curso do processo e do prazo prescricional
regular-se-á  pela  pena  máxima  em  abstrato  cominada,
observados os prazos de prescrição previstos no art. 109,
do Código Penal,  nos  termos do Enunciado nº  415,  da
Súmula  do  STJ.  II  -  Descabe  falar-se  em  necessária
citação  pessoal  da  recorrente  quando  da  retomada  do
processo,  visto  que  o  fato  de  não  ter  sido  encontrada,
quando da instauração da ação penal, deu ensejo à citação
por  edital  e,  por  conseguinte,  à  suspensão do curso  do
processo e do prazo prescricional, de modo que, passados
mais de 13 (treze) anos do fato em si,  operou-se, sobre
essa fase do processo, a preclusão, devendo o feito ter o
seu  regular  prosseguimento.  Recurso  ordinário
desprovido.  (STJ  -  Recurso  em  Habeas  Corpus  nº
69.270/SP - Rel. Félix Fischer - DJe 26.08.2016).

“[...] SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. LIMITE PARA DURAÇÃO
DO SOBRESTAMENTO. PRAZO REGULADO PELO
PREVISTO  NO  ARTIGO  109  DO  CÓDIGO  PENAL,
CONSIDERADA A PENA MÁXIMA APLICADA AO
DELITO.  ENUNCIADO  415  DA  SÚMULA  DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO
NÃO CONSUMADA. 1. Nos termos do Enunciado 415
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, nos casos do
artigo 366 do Código de Processo Penal,  "o período de
suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo
da  pena  cominada".  2.  Uma  vez  decorrido  o  prazo
prescricional com base na pena máxima em abstrato para o
crime durante a suspensão, esta cessa e a prescrição volta a
fluir. [...].” (STJ - HC nº 353.092/SP - Rel. Jorge Mussi. j.
09.08.2016, DJe 24.08.2016)

Diante da jurisprudência do E. STJ supratranscrita, nos casos do art.
366 do Código de Processo Penal, “Uma vez decorrido o prazo prescricional com base na
pena máxima em abstrato para o crime durante a suspensão, esta cessa e a prescrição volta
a fluir”. No caso dos autos, verifica-se que a pena máxima cominada ao delito imputado ao
réu é de 5 (cinco) anos, razão por que o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, nos termos
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do artigo 109, III, do Código Penal.

Desse modo, verifica-se que, excluindo o aludido limite legal em que
o processo e o prazo prescricional ficaram suspensos em relação ao crime previsto no art.
271 do CP (de 10.2.2005 - até 10.2.2017), não se atingiu, em nenhuma das faixas livres
dos marcos interruptivos da prescrição,  ao longo da tramitação processual,  o período
daquele prazo prescricional de 12 (doze) anos.

Para  tanto,  vê-se  que  entre  a  data  do  fato  (5.1.2004)  e  a  do
recebimento da denúncia (10.11.2004 - fl. 2) transpassaram-se apenas 10 (dez) meses e 5
(cinco) dias. Em outro percurso, do recebimento da denúncia (10.11.2004 - fl. 2) até a
publicação da decisão de pronúncia (22.9.2017 - fl. 794), excluindo-se, claro, o período de
suspensão do feito e do prazo prescricional, o que resulta um lapso decorrente da soma de
dois intervalos, ou seja, da data do recebimento da denúncia até o dia da suspensão com
base no art. 366 do CPP (10.2.2005 - fl. 83), ocasionando o exíguo espaço de 3 (três)
meses, e do dia do restabelecimento automático da marcha processual (10.2.2017) até a
publicação da pronúncia (22.9.2017 - fl. 794), o que perfaz o ínterim de 7 (sete) meses e 12
(doze) dias, totalizando o cômputo final, para tal faixa, de 10 (dez) meses e 12 (doze) dias,
longe, portanto, de se atingir o cogitado prazo prescricional de 12 (doze) anos, o que revela
a impossibilidade de extinção da punibilidade do recorrente, como pretendido no reclamo.

Diante disso, rejeito a presente prejudicial de mérito.

2.2. Da inépcia da denúncia por ofensa aos arts. 413 e 41 do CPP:

Afirma a Defesa, de forma discreta ao final do arrazoado recursal,
que a denúncia é inepta, por violar os arts. 413 e 41 do CPP, pois não descreveu qual foi a
conduta do recorrente na dinâmica dos fatos, no que sustenta ser uma peça apócrifa.

Em que pese o esforço da alegação de inépcia da denúncia, verifico
que tal  peça ministerial  preenche,  a  contento,  os  requisitos  do art.  41 do Código de
Processo Penal, que prevê:

CPP  –  “Art.  41.  A  denúncia  ou  queixa  conterá  a
exposição  do  fato  criminoso,  com  todas  as  suas
circunstâncias,  a  qualificação  do  acusado  ou
esclarecimentos  pelos  quais  se  possa  identificá-lo,  a
classificação do crime e,  quando necessário,  o  rol  das
testemunhas.”

Apenas é possível  acolher a alegação de ausência de justa causa
para  a  ação penal  se  ficarem demonstradas,  sem equívocos,  a  atipicidade do fato,  a
ausência de indícios de autoria ou, constatadas estas, existam causas comprovadas, de
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plano, da extinção da punibilidade.

O conceito de justa causa deve ser traduzido como um apoio probatório
mínimo para subsidiar uma acusação, ou seja, um indício de prova acerca da autoria e da
materialidade do delito a permitir a propositura de ação penal.

Ora, se o réu praticou ou não conduta tipificada no art. 121 do CP,
trata-se de matéria a ser apreciada pelo juiz natural, após a instrução.

Pois bem!

Em se tratando de irresignação recursal que aduz a existência de
inépcia da denúncia, a hipótese não é de pleitear o trancamento da ação penal, mas, sim,
de rogar pela anulação do processo, para que outra peça acusatória seja ofertada, desta
feita, em obediência aos ditames do art. 41 do CPP, o que não é o caso dos autos.

Depreende-se da denúncia (fls.  2-5),  que o respectivo Promotor de
Justiça, ao narrar as condutas do recorrente e dos outros três corréus, expôs o fato com todas
as suas circunstâncias, indicando o dia (5.4.2004), a hora (ao giro das 4h40min), o local do
crime (Cidade de Santa Cruz/PB, próximo à linha de ferro), a causa mortis (referência ao
Atestado de Óbito e ao Laudo de Exame Cadavérico), a forma como se deu a ação delitiva
(após agredirem a vítima no Clube “Telhoça”, os réus ficaram de tocaia e,  quando ela
retornava para casa, abordaram-na e eliminaram sua vida, jogando, depois, seu corpo no
reservatório da Gagepa, com uma pedra de cerca de 15 Kg amarrada na sua cintura com
arame farpado), o móvel do delito (vingança por uma desavença com a  vítima em uma
festa dançante no Clube “Telhoça”), a tipologia dos crimes (arts. 121, § 2°, III e IV, 211 e
271, c/c os arts. 29 e 69, todos do Código Penal), a vítima (Fabiano Vieira da Silva) e os
supostos assassinos (Wilame Rafael de Lima, Jaconias Rafael de Lima, Francisco Rodrigo
Ferreira de Lima e José Inaldo de Sousa), com a qualificação de todos eles (denunciados),
além de trazer o rol com 8 (oito) testemunhas.

Tais fatores permitem, sobremaneira, o conhecimento da acusação e
proporciona plenas condições à amplitude da defesa técnico-processual, não havendo, então,
que se falar de cerceamento de defesa, ainda mais porque, quando envolve concurso de
agentes, em que todos participaram juntos e com comunhão de desígnios e esforços para o
cometimento do mesmo crime, ocorrendo, muitas vezes, a divisão de tarefas para o êxito da
empreitada  criminosa,  com as  figuras  do autor  intelectual,  funcional  e  executor,  pouco
importa, para fins de condenação, como se deu a conduta de cada um, pois todos respondem,
igualmente, pelo delito praticado, visto que visaram ao mesmo resultado.

Desse modo, vislumbro que a exordial em estudo atende, realmente,
aos pressupostos legais de admissibilidade para o exercício da ação penal e da ampla
defesa, visto que fora elaborada com linguagem enxuta, direta e objetiva, sem excessos,
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dando evidências da necessidade de alcançar a instrução criminal, encontrando-se, assim,
a meu sentir, dentro dos padrões da objetividade e, consequentemente, atendendo aos
ditames do art. 41 do CPP.

Por sinal, para atingir o fim acusatório, o aludido órgão ministerial
se apoiou e mencionou o resultado da apuração do vasto Inquérito Policial (fls. 6-63),
cuja  estrutura  elucidativa,  certamente,  tornou-se  extensão  compreensiva  da  narrativa
incriminadora daquela peça vergastada.

É sabido, na doutrina e na jurisprudência, que certas omissões na
acusatória, o que não é o caso dos autos, podem ser supridas até a prolação da sentença,
conforme dispõe o art. 569 do CPP, in verbis:

“Art.  569.  As  omissões  da  denúncia  ou  da  queixa,  da
representação, ou, nos processos das contravenções penais,
da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser
supridas a todo o tempo, antes da sentença final.”

Além disso,  de  há  muito  preleciona  o  sabatinado  Julio  Fabbrini
Mirabete (in Processo Penal. 13. ed., 2001, p. 126) que:

“[...] se a peça, ainda que concisa, contém os elementos
essenciais,  a  falta  ou  omissão  de  circunstância  não  a
invalida. [...], isso porque a deficiência da denúncia que
não impede a compreensão da acusação nela formulada
não enseja a nulidade do processo [...].”

Em outra obra (in Código de Processo Penal Interpretado. 11. ed.,
São Paulo: Atlas, 2003, p. 186), o mesmo autor traz as seguintes jurisprudências sobre o
assunto, as quais ainda estão em vigor:

“A deficiência da denúncia que não impede a compreensão
da  acusação  nela  formulada  não  enseja  a  nulidade  do
processo.” (STF - RT 608/445).

“Se a peça acusatória narra, ainda que concisamente, os
fatos principais contra os quais deve o réu se defender,
não há que falar em inépcia.” (RT 753/611).

Agora, vejamos o atual posicionamento do Colendo STJ:

“É  legítima  e  idônea  para  consubstanciar  a  pretensão
punitiva  estatal  a  denúncia  que,  atenta  aos  requisitos
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previstos  no  art.  41  do  Código  de  Processo  Penal,
descreve os fatos criminosos imputados aos denunciados
com todas as suas circunstâncias relevantes, de modo a
permitir  ao  imputado  compreender  os  termos  da
acusação  e  dela  defender-se,  sob  o  contraditório
judicial.” (STJ - RHC 55.910/MG - Rel. Min. Rogério
Schietti Cruz; DJE 11/09/2015)

“Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada
em obediência aos  requisitos  traçados no artigo 41 do
código de processo penal,  descrevendo perfeitamente a
conduta  típica,  cuja  autoria  é  atribuída aos  recorrentes
devidamente qualificados, circunstâncias que permitem o
exercício da ampla defesa no seio da persecução penal,
na  qual  se  observará  o devido processo legal.”  (STJ -
RHC 61.044/SP - Rel. Des. Conv. Leopoldo de Arruda
Raposo - DJE 11/09/2015)

Assim, do que se extrai da denúncia, há nítida compreensão do que
ocorreu, no dia 5.4.2004, pelas 4h40min, na cidade de Santa Cruz/PB, próximo à linha
de ferro, pois lá revela as supostas condutas do recorrente e dos corréus que, em unidade
de desígnios e conjugação de esforços, assassinaram Fabiano Vieira da Silva, nos moldes
dos incisos III e IV do § 2º do art. 121 do CP, e, em seguida, após amarrarem na cintura
da referida vítima, com arame farpado, uma pedra de cerca de 15 Kg, jogaram seu corpo
dentro da caixa d'água da Cagepa.

Destarte, rejeito a preliminar, pois não há que se falar de inépcia da
denúncia  e  consequente  anulação de  todos  os  atos  decisórios,  pois  dita  peça  deixou
evidente a relação finalística entre as condutas e o resultado, apontando, de modo geral e
abrangente, os elementos essenciais ao conhecimento do fato, adequando a conduta do
réu ao respectivo tipo penal, não restando violados os princípios da ampla defesa e do
devido processo legal.

2.3. Da alegada nulidade da pronúncia por excesso de linguagem:

A Defesa sustenta ser nula a pronúncia, em virtude da existência de
excesso de linguagem, diante do teor formal nela utilizado e da interferência subjetiva no
mérito  processual,  quando  a  legislação  só  admite  o  convencimento  do  juiz  pela
existência do crime e indícios de autoria, como mero juízo de admissibilidade.

Não se verifica na decisão de pronúncia de fls. 785-793fv qualquer
ilegalidade ou excesso de linguagem, uma vez que o magistrado singular fundamentou sua
decisão a partir das provas colacionadas, sem haver o aprofundamento de mérito, no que
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atendeu às exigências técnico-processuais de formatação para o aludido tipo de decisório.

Por isso, entendo que o juiz obedeceu ao disposto no art. 413, § 1º,
do CPP. Ao contrário do que alega a Defesa, o Juiz não examinou com profundidade as
provas de autoria, tampouco fez análise exaustiva da prova das qualificadoras.

Os  parâmetros  legais  não  foram  ultrapassados,  pois  o  Juiz
pronunciante apenas apontou a prova da materialidade e os indícios de autoria de cada
delito, bem como somente especificou as circunstâncias das qualificadoras, de forma a
justificar  o  encaminhamento  do  recorrente  ao  Tribunal  Popular,  sem  qualquer
manifestação pessoal acerca das provas.

Além  disso,  sem  haver  também  nenhuma  incursão  de  cunho
subjetivo, soube enfrentar as teses dispostas nas alegações finais defensivas (fls. 781-
783fv), quando afastou a pretensão de absolvição sumária por absoluta falta de prova,
sob  o  fundamento  de  que,  ao  menos  naquela  fase  da  pronúncia,  não  existia  prova
extrema e isenta de qualquer dúvida de que o recorrente Wilame Rafael de Lima não
participou do cometimento dos crimes.

Não há excesso na linguagem do magistrado que configure nulidade
da decisão de pronúncia quando, convencido da materialidade do fato e dos indícios de
autoria, determina o julgamento do acusado pelo Conselho de Sentença, porque fundada
tão-somente em juízo de prelibação.

Este é o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS CORPUS. Pronúncia em sede de recurso em
sentido  estrito.  Possibilidade.  3.  Indícios  de  autoria  e
materialidade do crime.  4.  Excesso de linguagem.  Não
ocorrência.  5.  In  dubio  pro  societate.  Prevalência.
Garantia da competência reservada ao Tribunal do Júri. 6.
Tratando-se  de  pronúncia,  exige-se  apenas  juízo  de
admissibilidade. Precedentes. 7. Ordem denegada. (STF -
HC  113.156;  RJ  -  Rel.  Min.  Gilmar  Mendes;  DJE
29/05/2013, pág. 43)”. 

“RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  HOMICÍDIO
QUALIFICADO.  AUSÊNCIA  DE  EXCESSO  DE
LINGUAGEM  NA  PRONÚNCIA  QUANDO  O
MAGISTRADO  ATENDE  ESTRITAMENTE  AOS
REQUISITOS  LEGAIS.  PRESENTES  INDICÍOS
SUFICIENTES DE AUTORIA, DEVE SER MANTIDA
A PRONÚNCIA.  EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO IN
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DUBIO PRO SOCIETATE, A QUALIFICADORA NÃO
DEVE SER EXCLUÍDA NESTA FASE PROCESSUAL,
SALVO  QUANDO  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS.  RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I.  Desferir  disparos
de  arma  de  fogo  de  modo  inesperado,  com  animus
necandi, contra vítima que estava em um bar, ceifando-
lhe a vida, é conduta que, em tese, se amolda ao artigo
121, §2º, inciso IV, do Código Penal, devendo ser julgada
pelo Júri  Popular.  II.  Não há excesso na linguagem do
magistrado  que  configure  nulidade  da  decisão  de
pronúncia quando, convencido da materialidade do fato e
dos  indícios  de  autoria,  determina  o  julgamento  do
acusado pelo Conselho de Sentença, porque fundada tão-
somente em juízo de prelibação. III. Nos termos do artigo
413 do Código de Processo Penal, a pronúncia, fase em
que vigora o princípio do in dubio pro societate, como
mero  juízo  de  admissibilidade  da  acusação,  deve  ser
proferida sempre que o juiz se convencer da existência do
crime e houver indícios suficientes de que o réu seja o
seu autor. IV. Deve ser mantida a qualificadora quando o
disparo de arma de fogo que causa a morte é efetuado de
forma  que  dificulte  ou  torne  impossível  a  defesa  do
ofendido. Ademais, qualquer tese defensiva somente há
de  ser  acatada,  nesta  fase,  se  indubitavelmente
demonstrada nos autos, sendo que, caso negativo, há de
ser mantida a competência constitucional do Conselho de
Sentença para analisá-la.  V -  Recurso conhecido e não
provido.  (TJDF -  Rec  2013.03.1.027831-7  -  Rel.  Des.
José Guilherme - DJDFTE 17/10/2013, pág. 162)”.

“RECURSO  EM  SENTIDO  ESTRITO.  HOMICÍDIO
TENTADO.  (1)  EXCESSO  DE  LINGUAGEM  NA
PRONÚNCIA.  Inocorre  excesso  de  linguagem,  se  o
magistrado  apenas  aponta  os  fundamentos  que  o
motivaram a lavrar sentença de pronúncia, obedecendo,
destarte,  ao  artigo  93,  IX,  da  CF.  (2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. É
incomportável  a  desclassificação  de  homicídio  tentado
para  lesão  corporal,  quando  não  foram  carreadas  aos
autos  provas  inequívocas  da  inexistência  de  animus
necandi  na  conduta  do  agente.  (3)  DESISTÊNCIA
VOLUNTÁRIA. Se o acervo probatório é inconclusivo

RESE n° 0000256-22.2018.815.0000                                               Des. CMBF – Relator                   13



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

para afirmar que o recorrente desistiu voluntariamente da
empreitada  criminosa,  não  há  como  reconhecer  os
benefícios  do  artigo  15  do  Código  Penal.  (4)
EXCLUSÃO  DE  QUALIFICADORA.  Havendo
indicação quanto à ocorrência da qualificadora, não deve
ser  afastada  no  juízo  de  admissibilidade  da  acusação,
cabendo  ao  Conselho  de  Sentença  apreciá-la.  (5)
RECURSO  IMPROVIDO.”  (TJGO  -  RSE  0243287-
87.2007.8.09.0024 - Rel. Des. Edison Miguel da Silva Jr
- DJGO 27/09/2013, pág. 311)

Assim,  não  acolho a  preliminar  de  nulidade  da  pronúncia  por
“excesso de linguagem”, pois tal decisão tomou por base as provas colhidas durante a
instrução processual, as quais se revelaram claras quanto aos indícios da autoria e da
materialidade delitiva, pressupostos essenciais para se exarar uma decisão de pronúncia,
em obediência ao disposto no art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal e art. 93, IX,
da Constituição Federal.

3. Do mérito recursal:

Conforme  relatado,  a  i.  Defesa  insurge-se  contra  a  decisão  que
pronunciou o recorrente, sob o pretexto de que não há provas sobre sua participação nos
crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e poluição de água potável,  no que
sustenta  ser  inadmissível  seu julgamento pelo  Tribunal  do Júri requerendo que ele  seja
absolvido sumariamente ou impronunciado.

Sem êxito a pretensão recursal.

A priori, vale destacar, a teor do art. 413 do Código de Processo
Penal, que bastam, para a pronúncia, a mera indicação da prova da materialidade do fato
e  dos  indícios  de  autoria  do  delito,  não  devendo,  por  conseguinte,  o  magistrado  se
aprofundar no cotejo probatório, no intuito de não adentrar, decisivamente, no mérito da
causa, evitando-se, assim, a atecnia de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Eis a dicção do referido dispositivo processual penal:

“Art.  413  O  juiz,  fundamentadamente,  pronunciará  o
acusado,  se  convencido  da  materialidade  do  fato  e  da
existência  de  indícios  suficientes  de  autoria  ou  de
participação.” (Redação: Lei n° 11.689/2008).

Por razões tais, na fase da pronúncia, cabe ao Juiz de Direito, tão
somente,  a  verificação da  existência  do crime e  a  comprovação da  plausibilidade  da
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imputação da autoria ao imputado, mediante suficiência de provas carreadas aos autos, a
fim de que possa pronunciá-lo, transferindo ao Júri Popular a competência para analisar
os pormenores da questão, consoante disposto no art. 5°, XXXVIII, da Carta Magna.

No caso, verifica-se, de plano, que a materialidade delitiva restou
comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico às fls. 52-53, bem como pelas diversas
fotografias colacionadas às fls. 22-29.

No tocante  à  autoria  delitiva,  há,  nos  autos,  fortes  indícios  de  o
recorrente Wilame Rafael de Lima, vulgo “Mila de Neto da Fé”, ter sido coautor dos
crimes de homicídio qualificado (CP 121, § 2°, III e IV), de ocultação de cadáver (CP
211) e de corrupção ou poluição de água potável (fl. 271), como se vê nos depoimentos
testemunhais e na confissão judicial do corréu Francisco Rodrigo Ferreira de Lima, os
quais foram colhidos na esfera policial e na instrução criminal.

Para tanto, bastar verificar que o corréu Francisco Rodrigo Ferreira
de Lima, ao ser interrogado, por carta precatória, perante a Comarca de Pires do Rio/GO,
confessou,  com riqueza  de  detalhes,  que  praticou,  em coautoria  com o  recorrente  e
demais acusados, os crimes de homicídio e de ocultação de cadáver. Eis suas palavras
ditas naquele Juízo (fls. 310-313 – vol. II):

“[...] que são verdadeiras a primeira e a segunda acusação
lhe  feita,  homicídio  e  ocultação  de  cadáver  [...].  Que
estava bebendo num bar próximo a praça juntamente com
os três  denunciados  e  mais  a  vítima por  mais  de  uma
hora; que pagaram a conta e depois foram para outro bar,
Teiroça, e continuaram bebendo; que a vítima não tinha
pago sua parte na conta no primeiro bar e no segundo bar,
como a vítima não se dispôs a pagar, momento em que
começou uma briga entre a vítima e o acusado Jaconias;
que tentaram separar  os  dois  e pararam de brigar;  que
foram embora e a vítima ficou do lado do bar ameaçando
Jaconias, dizendo que ia descontar no pai deste; que os
denunciados ficaram na praça por meia  hora  e quando
estavam  indo  embora,  encontraram  a  vítima,  que
continuou  ameaçando;  que  o  depoente  foi  para  casa
sozinho e cruzou com a vítima no caminho; que a vítima
queria  descontar  no  depoente,  acabaram  brigando,
quando  aconteceu  o  homicídio;  que  nenhum  dos  dois
utilizou objetos durante a briga; que depois de matar a
vítima pegou esta e a jogou num poço, mas não sabia que
o poço abastecia parte da cidade, pois chegou na cidade
há menos de um mês; que não queria matar a vítima [...].”
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Em  corroboração  com  a  confissão  do  referido  corréu  Francisco
Rodrigo Ferreira  de Lima,  encontram-se os  depoimentos,  em Juízo,  das testemunhas
Jurandir Joaquim da Silva (fls. 101-102, 411 e 766), Josemar Machado Telis (fl. 103, 412
e 766), Francisco das Chagas de Albuquerque (fl. 105, 410 e 766), Roberlânia Inácio
Vanderlei (fl. 106) e Francisco Ferreira de Lima (fl. 107 e 409), os quais demonstraram o
suposto  nexo  de  causalidade  incriminador  da  provável  participação  do  recorrente
Wilame Rafael de Lima no assassinato da vítima Fabiano Vieira da Silva.

Aliás, diante da prisão cautelar do recorrente Wilame Rafael de Lima
no Estado do Ceará, as mencionadas testemunhas Jurandir Joaquim da Silva, Josemar
Machado Telis e Francisco das Chagas de Albuquerque foram reinquiridas, na audiência
instrucional realizada no dia 3.7.2017, através de gravação audiovisual (DVD de fl. 766 -
vol. IV), e mantiveram o teor dos anteriores depoimentos prestados na Justiça.

Apesar  de  tais  elementos  se  encontrarem no  plano  dos  indícios,
podem mais tarde servir de suporte à elucidação meritória da trama criminosa, quando os
jurados se depararão com as teses das partes, até porque, na nossa sistemática processual
penal, prevalece o instituto da relação (nexo) de causalidade, em que o quadro fático vai
se  amoldando  a  partir  de  um  contexto  oriundo  de  um  somatório  de  meios  que  se
transformam em evidências acerca da autoria do crime.

Desse modo, se houver um contexto suficiente de indícios a despontar
a existência de crime doloso contra a vida e o seu suposto autor,  diante da relação de
causalidade que os interliga, aí sim, a pronúncia deve ser mantida, é o caso dos autos.

Nessa cadência, nota-se que a  Defesa, nas razões de apelo, trouxe
um  contexto  interpretativo  sobre  o  fato,  ao  dizer  que  não  existe  nenhuma  prova
contundente da participação do recorrente no homicídio.

Já  o Ministério Público, nas contrarrazões (fls. 805-811 – vol. IV),
defendeu a tese de que ficou comprovado que o acusado agiu com animus necandi, diante
das provas colhidas na instrução criminal, apontando que ele praticou os fatos delitivos em
conluio com os demais denunciados.

Percebe-se, então, a  existência de teses antagônicas (Acusação X
Defesa)  sobre  os  mesmos  fatos,  em  que  cada  qual  apresenta  certa  peculiaridade  de
interpretação acerca da situação processual do acusado, de modo que tal circunstância faz
emergir dúvidas quanto à verdade do que aconteceu naquele dia 5.4.2004, pelas 4h40min,
na Cidade de Santa Cruz/PB, próximo à linha de ferro, e, havendo dúvida, esta deve ser
levada e dirimida pelo Tribunal de Júri.

Pelo que se vê,  não há como acolher  a tese recursal  fulcrada na
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absolvição sumária ou impronúncia, haja vista que tais alegações, ante as provas colhidas,
não resultam estreme de dúvidas, para que, assim, seja reconhecida nesta fase processual,
de modo que o presente caso, à primeira vista, deve ser averiguado pelo Tribunal do Júri
da Comarca de Sousa/PB.

Ora,  no  momento  da  pronúncia,  segundo  a  doutrina  e
jurisprudência,  para  que  seja  proferida  uma  decisão  absolutória  ou  desclassificatória,
necessário que as provas arrebanhadas nos autos sejam claras, plenas e límpidas, com o
que a pronúncia se torna uma injustiça para o réu.

Ademais, durante o cotejo probatório, vindo a ocorrer dúvida, esta
pesa em favor da sociedade, ou seja, as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria
deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido, no caso sob disceptação, há uma inversão da regra
procedimental  in dubio pro reo para  in dubio pro societate, ou seja, havendo dúvidas,
leva-se o réu a julgamento pelo Tribunal Popular para dirimir a controvérsia, haja vista
“(...) que somente diante de prova inequívoca é que deve o réu ser subtraído do seu juiz
natural,  que  é  o  Júri (RT 605/304),  uma  vez  que  é  ele  o  Juízo  constitucional  dos
processos por crimes contra a vida, competindo-lhe reconhecer ou não a culpabilidade
do acusado” (RT 522/361).

Isto porque a decisão de pronúncia é de mera admissibilidade do
Juízo, imperando o princípio do  in dubio pro societate, ou seja, em caso de hesitação,
cabe ao Conselho de Sentença dirimi-la, por ser o Juiz natural da causa, ainda mais pelo
fato de a presente situação não se tratar de um decreto condenatório, que exige um juízo
de certeza, com a prova incontroversa da existência do crime, por isso que não vige o
princípio do in dubio pro reo na fase procedimental da pronúncia.

A propósito do tema, com muito acerto, o eminente Juiz de Direito
Leopoldo  Mameluque,  do  1°  Tribunal  do  Júri  da  Comarca  de  Belo  Horizonte/MG,
expende magistério irrepreensível:

“Conforme  disciplina  o  art.  413  do  CPP,  caso  se
convença da materialidade do fato e  da  existência  de
indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz
deverá, de forma fundamentada, pronunciar o acusado.

Na  fundamentação  da  sentença,  o  juiz  limitar-se  à
indicação  da  materialidade  do  fato  e  da  existência  de
indícios  suficientes  de  autoria  ou  da  participação,
devendo  declarar  o  dispositivo  legal  em  que  julgar
incurso  o  acusado  e  especificar  as  circunstâncias
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qualificadoras  e  as  causas  de  aumento  de  pena.”  (in,
Manual do novo júri. São Paulo: RT, 2008. p. 120-121).

Já a jurisprudência pátria diz:

“Na fase da pronúncia não cabe ao magistrado fazer uma
análise aprofundada dos fatos, sob pena de vir a interferir
no  julgamento  a  ser  realizado  pelo  júri,  prevalecendo  a
pronúncia  se  presentes  a  materialidade  e  indícios  de
autoria.” (TJMS - RSE 2012.002646-5/0000-00 - Rel. Des.
João Carlos Brandes Garcia - DJe 08/03/2012, pág. 34)

Neste sentido, recentemente decidiu esta Câmara Criminal:

RECURSO  CRIMINAL  EM  SENTIDO  ESTRITO.
Homicídio  na  modalidade  tentada.  Impronúncia.
Impossibilidade.  Prova  da  materialidade  do  fato  e
indícios suficientes de autoria. Desclassificação do delito
para  lesão  corporal.  Inviabilidade.  Eventual  dúvida
quanto à intenção do agente a ser dirimida pelo Conselho
de  Sentença.  Nesta  fase,  in  dubio  pro  societate.
Submetimento  do  acusado  ao  tribunal  do  júri  popular.
Decisum mantido. Desprovimento  do  recurso.  Nos
termos  do  art.  413  do  CPP,  entendendo  o  juiz  haver
indícios  suficientes  de  autoria  e  prova  da  existência
material  do  delito,  cabível  é  a  pronúncia  da  acusada,
submetendo-a ao julgamento pelo tribunal do júri, juízo
natural  competente  constitucionalmente  para  julgar  os
crimes  dolosos  contra  a  vida.  Descabe  o  pedido  de
desclassificação do delito  de  homicídio  na  modalidade
tentada para lesão corporal, sem o crivo do tribunal do
júri, uma vez não apresentado nos autos, prova cabal apta
a  afastar  o  animus  necandi.  Ressalte-se,  ademais,  que
eventuais  dúvidas  porventura  existentes  nessa  fase
processual do júri (judicium acusationis), pendem sempre
em  favor  da  sociedade,  haja  vista  a  prevalência  do
princípio  in  dubio  pro  societate.  (TJPB  -  RESE
024.2010.001294-7/001  -  Rel.  Juiz  Conv.  Wolfram  da
Cunha Ramos - DJPB 02/09/2013, pág. 14).

Desta  forma,  não  havia  outro  caminho a  seguir  pelo  douto  Juiz
singular, senão o de pronunciar o acusado, nos termos em que o fez, até porque, analisar
a hipótese de impronúncia ou de haver,  ou não, a desclassificação de um delito para

RESE n° 0000256-22.2018.815.0000                                               Des. CMBF – Relator                   18



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

outro, com a respectiva mudança de Juízo, bem como a confirmação da autoria do delito,
é adentrar no mérito e, na pronúncia, não há julgamento de mérito.

No mesmo sentido,  encontra-se o Parecer do douto Procurador de
Justiça José Roseno Neto, que, analisando o caso, apontou haver fortes indícios de autoria,
no que opinou pelo não provimento do recurso da defesa (fls. 824-832).

Assim, a decisão de pronúncia cumpriu com os parâmetros técnicos
para sua elaboração, pois perfez, sobremaneira, os pontos legais exigidos pelo art. 413 do
CPP, sem haver excesso de linguagem e de adjetivos, ou seja, não adentrou no cotejo
probatório para não invadir o espaço de competência do Júri Popular, que, nestes casos, é
o juiz natural para apreciação e julgamento da causa.

Ante  todo  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria-Geral  de  Justiça,  rejeito as  preliminares  suscitadas  e,  no  mérito,  nego
provimento ao recurso.

É o meu voto.

A  cópia  deste  acórdão  serve  de  ofício  para  as  comunicações
judiciais que se fizerem necessárias.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Carlos Martins
Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e  Relator,  dele  participando  os
Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  Revisor,  e  Marcos  William  de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de desembargador – 2°
vogal). Ausente, justificadamente, o Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco
Sagres Macedo Vieira, 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 24
(vinte e quatro) dias do mês de abril do ano de 2018.

João Pessoa, 25 de abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
                    Relator
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