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EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ALEGAÇÃO
DE  OMISSÃO,  OBSCURIDADE  E
CONTRADIÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE
OBSCURIDADE  E  DE  CONTRADIÇÃO.
MATÉRIAS  DEVIDAMENTE  ANALISADAS.
AUSÊNCIA  DE  OFENSA  AO  ART.  619  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL,  EM
RELAÇÃO  A  TAIS  PONTOS.  OMISSÃO,  NO
ENTANTO,  VERIFICADA.  ACÓRDÃO QUE FOI
OMISSO  QUANTO  A  ALEGAÇÃO  DE  NÃO
JUNTADA  DE  OBJETOS  AOS  AUTOS.
NECESSIDADE  DE  SUPRIR  TAL  OMISSÃO.
EFEITOS,  PORÉM,  MERAMENTE
INTEGRATIVOS,  POIS  QUE  REJEITADA  A
PRETENSA  NULIDADE.  AUSÊNCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO  DE  PREJUÍZO  SOFRIDO.
ACOLHIMENTO  DOS  EMBARGOS,  SOMENTE
EM RELAÇÃO À APONTADA OMISSÃO, MAS
COM EFEITOS MERAMENTE INTEGRATIVOS. 

Não  é  possível,  em  sede  de  embargos  de
declaração,  rediscutir  matéria  que  ficou
exaustivamente analisada e decidida em acórdão
embargado,  buscando  modificá-lo  em  sua
essência ou substância. 

Verificando-se  que  o  acórdão  nada  disse  a
respeito  da  não  juntada,  aos  autos,  de
determinados objetos  relacionados ao delito,  há
que se acolher os embargos de declaração, a fim
de que a omissão seja suprida.
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O reconhecimento da nulidade de ato processual,
de acordo com o princípio pas de nullité sans grief
e nos termos do art. 563 do Código de Processo
Penal, exige a demonstração do prejuízo sofrido

Dá-se  aos  embargos  de  declaração  efeitos
meramente  integrativos  quando  a  análise  da
matéria omissa não implica nenhuma alteração no
julgamento do recurso cujo acórdão se impugna.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  ACOLHER  PARCIALMENTE  OS
EMBARGOS, COM EFEITOS MERAMENTE INTEGRATIVOS , NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

R E L A T Ó R I O

Francisco  de  Assis  Gomes  Batista interpôs  Embargos  de

Declaração (fls. 1.103/1.113), com efeitos infringentes, insurgindo-se contra o

Acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça (fls.

1.091/1.113),  apontando  a  necessidade  de  serem  supridas  omissão,

obscuridade e contradição.

Afirma, o embargante, que o Acórdão foi omisso, quando deixou

de apreciar tese de violação à ampla defesa e ao contraditório, que se insurgia

contra a não juntada, aos autos, de objetos tidos como relacionados ao delito e

mencionados na decisão de pronúncia.

Sustenta, outrossim, que a decisão colegiada foi obscura quanto

à  alegada  inexistência  de  ordem  judicial  para  quebra  do  sigilo  dos  dados

telefônicos, que embasou a exordial acusatória.

Aduz, ainda, que o  decisum embargado foi  contraditório ao se

manifestar acerca da materialidade delitiva. Nessa vertente, sustenta que esta
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Colenda  Câmara  Especializada  deu  interpretação  ambígua  ao  texto  legal

disposto no art. 413, §1º, do CPP.

Persegue  então,  o  acolhimento  dos  presentes  embargos,  com

efeitos  modificativos,  para  declarar  a  nulidade  da  ação  penal  e,

consequentemente,  impronunciar  o  embargante,  ou,  para  determinar  a

disponibilização à  Defesa dos objetos  constantes  no Laudo Pericial,  de  fls.

28/7, bem como possibilitar à Defesa o acesso a íntegra do procedimento de

quebra do sigilo e dos dados telefônicos apanhados por empréstimo.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria da Justiça, por meio

do  Procurador  Francisco  Sagres  Macedo  Vieira,  requereu  a  rejeição  dos

Embargos (fls. 1.113/1.112).

Examinados, coloquei-os em mesa para julgamento. 

É o relatório.

VOTO

Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto em

nosso  ordenamento  jurídico  possui  um  objetivo  específico,  sendo  que  os

embargos de declaração se prestam para complementar ou aclarar as decisões

judiciais como um todo, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros,

contraditórios ou haja, em seu teor, ambiguidade (artigo 620 do CPP).

A finalidade,  então,  do  recurso  em  comento  é,  tão  somente,

corrigir defeitos porventura existentes nas decisões proferidas pelo magistrado,

pois eles não se prestam para reexame e novo julgamento do que foi decidido,

já que, para tanto, há recurso próprio previsto na legislação.

A doutrina  e  a  jurisprudência,  no  entanto,  vêm  admitindo,  em
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situações excepcionalíssimas,  a  modificação do julgado mediante a simples

interposição  de  embargos  declaratórios,  conferindo  a  estes  efeitos

modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade, todavia, é restrita aos casos de correção de

patente erro material ou  quando suprida uma omissão ou extirpada uma

contradição, a modificação for uma consequência lógica e inevitável do

saneamento dos referidos vícios. Nesta esteia:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  ACÓRDÃO  QUE
DEU  PROVIMENTO  PARCIAL  À  APELAÇÃO  DA
EMBARGADA.  ALEGAÇÃO  DE  CONTRADIÇÃO.
EFEITOS  INFRINGENTES.  INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA  APRECIADA.
IMPOSSIBILIDADE.  REJEIÇÃO.  -  Os  embargos  de
declaração servem apenas para corrigir obscuridade,
omissão ou contradição na decisão judicial.  Esta via
recursal  não  se  presta  a  rediscutir  a  matéria  já
analisada  nos  autos,  mormente  quando  a  alegada
contradição  não  está  presente  no  decisum.  -  Os
efeitos  infringentes  dos  aclaratórios  só  ocorrem
quando,  da  correção  da  omissão,  obscuridade  ou
contradição,  a  modificação  do  julgado  é  imperiosa.
Sem a presença de algum desses vícios, não há que
se  falar  em  modificação  do  julgado  por  meio  de
embargos declaratórios. (grifo nosso) (TJPB - Acórdão
do  processo  nº  00120080045865001  -  Órgão  (2ª
Câmara  Cível)  -  Relator  DR.  JOSE  AURELIO  DA
CRUZ  JUIZ CONVOCADO - j. em 11/05/2010)�

Como visto, o embargante Francisco de Assis Gomes Batista,

alega que o acórdão possui omissão, obscuridade e contradição.

Acerca da alegada (1) omissão, a Defesa aduz que este Órgão

Ad Quem  não se manifestou sobre irresignação defensiva,  em face da não

juntada, aos autos processuais, dos objetos que foram encontrados juntos à

ossada,  cujas  fotos  encontram-se no Laudo de fls.  28/72,  o  que,  conforme

sustenta o embargante, desobedeceu o teor do art. 11 do CPP e violou o direito

à ampla defesa e ao contraditório.

Desembargador João Benedito da Silva
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Fazendo uma leitura atenta do acórdão de fls. 1.091/1.100v., vê-

se que houve, efetivamente, omissão quanto à referida alegação, a qual fora

dissertada em apenas 03 (três) singelas linhas, em uma das quase 30 (trinta)

laudas das razões do Recurso em Sentido Estrito (fls. 1.016/1.044).

Assim,  forçoso  reconhecer  que  a  ausência  de  análise  dessa

questão  no  acórdão  embargado  constitui  omissão  a  ser  suprida  nessa

oportunidade,  motivo  pelo  qual  os  embargos  de  declaração  devem  ser

acolhidos neste ponto.

Não merece reforma, contudo, o acórdão embargado. 

Isto  porque,  é  pacífico  o  entendimento  de  que,  em  tema  de

nulidades, é dogma fundamental a assertiva de que não se declara a nulidade

do ato se dele não resulta prejuízo para a acusação ou para a defesa, ou,

ainda,  se  não  houver  influído  na  apuração  da  verdade  substancial  ou  na

decisão da causa, haja vista que, no processo penal, vigora o princípio pas de

nullité  sans  grief,  pelo  qual  é  imprescindível  a  demonstração  de  prejuízos

causados ao réu em face da alegação de nulidade de ato processual, seja esta

nulidade relativa ou absoluta.

Nesta senda, trago à colação os seguintes arestos:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.
TRÁFICO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES  E
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.  NOVOS
ARGUMENTOS  HÁBEIS  A  DESCONSTITUIR  A
DECISÃO  IMPUGNADA.  INEXISTÊNCIA.
ADITAMENTO  DA  DENÚNCIA.  CITAÇÃO  POR
EDITAL.  NULIDADES  NÃO  CONFIGURADAS.
AGRAVO  DESPROVIDO.  I.  É  assente  nesta  Corte
Superior  de  Justiça  que  o  agravo  regimental  deve
trazer  novos  argumentos  capazes  de  alterar  o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser
mantida  a  r.  Decisão  vergastada  pelos  próprios
fundamentos (precedentes). II.  O reconhecimento da
nulidade  de  ato  processual,  de  acordo  com  o
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princípio pas de nullité sans grief e nos termos do
art.  563  do  Código  de  Processo  Penal,  exige  a
demonstração  do  prejuízo  sofrido. As  nulidades
relativas,  ainda,  devem  ser  arguidas  no  momento
oportuno,  sob  pena  de  preclusão  (precedentes).  Na
hipótese,  as  nulidades  não  foram  alegadas
oportunamente, bem como não foram comprovados os
prejuízos.  III.  No  presente  caso,  "Ausente  expresso
pedido ministerial de arquivamento da investigação em
face de agentes,  não se tem arquivamento  implícito,
hoje diretamente inexistente,  mas opção de imediata
acusação contra os investigados em face de quem já
se  encontra  presente  a  justa  causa,  podendo  a
persecução  penal  em  face  dos  demais  ser  ainda
desenvolvida por aditamento à denúncia ou em ação
penal  autônoma"  (RHC  n.  75.856/SP,  Sexta  Turma,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 6/12/2016, DJe de
16/12/2016).  VI.  Ademais,  "a  jurisprudência  deste
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no
sentido  de  que  eventual  nulidade  decorrente  da
ausência  de citação  pessoal  é  sanada  em razão do
comparecimento  do  acusado,  em  cumprimento  à
requisição, para ser interrogado judicialmente" (HC n.
97.737/MG,  Sexta  Turma,  Rel.  Min.  Rogerio  Schietti
Cruz, DJe de 24/2/2014). É o caso dos autos, pois, na
hipótese, o paciente foi interrogado devidamente, bem
como contou  com defesa técnica.  Agravo  regimental
desprovido.  (STJ;  AgRg-HC  344.227;  Proc.
2015/0309067-3;  PE;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.  Felix
Fischer; DJE 06/04/2017)

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.  NÃO
CABIMENTO.  TRÁFICO  E  ASSOCIAÇÃO  PARA  O
TRÁFICO. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO.
NULIDADES. CITAÇÃO. ART. 571, II, DO CPP. VÍCIO
ALEGADO  APENAS  EM  SEDE  DE  SEGUNDA
REVISÃO CRIMINAL. PRECLUSÃO. ART. 572, I E II,
DO  CPP.  ADVOGADO  CONSTITUÍDO  QUE  ATUOU
EM  TODA  A  INSTRUÇÃO  PROCESSUAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA.  NÃO OCORRÊNCIA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA
ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o
Supremo  Tribunal  Federal  pacificaram  orientação  no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
se o não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato
judicial  impugnado. 2.  Nos termos do art.  571,  II,  do
Código  de  Processo  Penal,  as  nulidades  ocorridas
durante  a  instrução  criminal  dos  processos  de
competência do juiz singular  devem ser arguidas em
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sede de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. No
caso  em  exame  não  há  falar  em  cerceamento  de
defesa, por violação do princípio do contraditório, uma
vez  que,  segundo  o  acórdão  impugnado,  "o  autor
constituiu advogado particular quase dois meses antes
da  audiência  em  que  foi  colhido  seu  depoimento
(procuração de fl. 160), quando, neste ato, ainda lhe foi
"oportunizado entrevista reservada com seu advogado
",  além  de  ter  apresentado  defesa  preliminar  (fls.
173/174), tendo atuado nos diversos atos processuais
ocorridos  e,  ainda,  ofertado  alegações  finais  ".  4.  A
jurisprudência desta Corte Superior  de firmou no
sentido de que reconhecimento de nulidade exige a
demonstração do prejuízo, à luz do art. 563 do CPP,
segundo  o  princípio  pas  de  nullité  sans  grief.
Prejuízo  não  demonstrado.  5.  Se  as  instâncias
ordinárias,  mediante  valoração  do  acervo  probatório
produzido  nos  autos,  entenderam,  de  forma
fundamentada,  ser  o  réu  autor  do  delito  descrito  na
exordial  acusatória,  a  análise  das  alegações
concernentes ao pleito de absolvição por ausência de
prova demandaria exame detido do acervo probatório,
inviável  em  sede  de  writ.  Precedentes.  6.  Habeas
corpus  não  conhecido.  (STJ;  HC  346.446;  Proc.
2015/0327182-2; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro
Dantas; DJE 05/04/2017)

No caso em comento, a defesa não demonstrou o efetivo prejuízo

sofrido  em decorrência  da  apontada  ausência  de  juntada  de  determinados

objetos aos autos.

Nessa vertente, verifica-se, da análise da decisão de pronúncia,

que o douto magistrado singular formulou seu juízo de convicção, acerca da

materialidade  delitiva,  com  base,  precipuamente,  na  ossada  humana

encontrada na propriedade do acusado/embargante.

De  outra  banda,  percebe-se  que  em  nenhum  momento  da

instrução  processual,  a  defesa  requereu  a  juntada  dos  referidos  objetos

relatados no Laudo de fls. 28/72, quando poderia tê-lo feito, caso considerasse

necessário.

Por tais razões, descabida a pretensão do embargante, de modo

Desembargador João Benedito da Silva
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que os presentes embargos devem ser acolhidos, em relação a este ponto,

mas com efeitos meramente integrativos.

No que pertine à apontada (2) obscuridade do Acórdão, quando

se manifestou sobre a apontada inexistência de ordem judicial para quebra do

sigilo dos dados telefônicos, não assiste razão o embargante, haja vista que a

decisão  colegiada  embargada  foi clara,  objetiva  e  precisa quando  se

discorreu sobre tal ponto suscitado no Recurso em Sentido Estrito, conforme

transcrevo a seguir:

“(…) Em caráter preliminar, a defesa se insurge contra
a alegada ilicitude das provas utilizadas para formular
a denúncia ofertada em seu desfavor, precisamente, a
inexistência  de  decisão  judicial que  determinou  a
quebra dos sigilos e dados telefônicos.

A preliminar não merece ser acolhida.

É  que,  após  a  nulificação  da  primeira  decisão  de
pronúncia, a referida irregularidade foi sanada, posto
que  a  decisão  que  autorizou  a  interceptação
telefônica, prolatada em 08 de maio de 2009 pela
douta  Magistrada  Conceicão  de  Lourdes  M.  de
Brito  Cordeiro,  foi  anexada  aos  autos,  às  fls.
885/887.

Outrossim,  verifica-se que  a  interceptação telefônica
obedeceu o  prazo  previsto  em lei. Isto  porque,  a
efetiva  implementação  do  monitoramento  dos
terminais telefônicos, deu-se início em dia 13 de maio
de 2009, ao passo  que as conversas telefônicas entre
o denunciado “Antônio Cabeça” e o apelante Francisco
de  Assis,  foram realizadas  e  interceptadas  entre  os
dias 19 e 25 de maio daquele mesmo ano, ou seja,
dentro do prazo de 15 dias.

Não  cabe,  portanto,  falar  em ilicitude  da  prova  que
embasou  a  denúncia,  razão  pela  qual,  rejeito  a
preliminar. (…)”

E prosseguiu detalhando, o Acórdão:

“(…)  Conforme  se  dessume  da  análise  detida  do
almanaque processual, a referida falha apontada pela

Desembargador João Benedito da Silva
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defesa  também  foi  sanada  quando  a  primeira
decisão  de  pronúncia  foi  anulada  e  o  conteúdo
completo  da  prova  emprestada,  consistente  em
interceptações telefônicas, foi anexada integralmente
ao  processo,  ao  passo  que  foi  garantido  o  amplo
acesso  da  defesa  ao  referido  conteúdo,  conforme
esmiuçaremos a seguir.

Em 18/04/2016, o Juízo de origem oficiou o Juízo da
Vara  de  Entorpecentes  da  Comarca  de  Campina
Grande, solicitando-lhe a remessa da cópia de todo o
restante da prova emprestada (ofício de fls. 810). Em
resposta, o juízo solicitado remeteu cópia de todo o
restante do procedimento, informando, inclusive, que
não constava mais nenhum documento a ser enviado,
conforme se  verifica  do  ofício  de fls.  813,  cujo  teor
transcrevo a seguir:

‘remeto  a  Vossa  Excelência,  as  copias  de  todo  o
restante  do  procedimento  relativos  à  interceptação
telefônica, referente a operação denominada 'cavalo',
bem  como  uma  mídia  digital  CDR,  conforme
solicitado”.  Informo,  ainda,  não  constar  mais
nenhum  documento  da  referida  operação  nesta
Vara, e caso seja necessário novas peças, que sejam
solicitadas  diretamente  a  Polícia  Civil,  ao  setor
responsável por tais informações.’

Por outro lado, o Gerente de Análise de Inteligência da
Polícia Civil informou, por meio do Ofício 090/2016, de
fls. 982/983, que toda a documentação proveniente
daquela  operação  fora  entregue  a  autoridade
policial competente. 

Assim,  percebe-se  que  a  irregularidade  processual
anteriormente  existente  foi  sanada,  haja  vista  que
todo  o  material  da  interceptação  telefônica  foi
encaminhado  ao  juízo  de  origem,  estando
disponibilizado, nos autos, às fls. 813/980. 

Ademais,  os  áudios  que  alicerçam  a  denúncia,
provenientes  do  procedimento  de  interceptação
telefônica, e  suas respectivas transcrições também
foram  anexados  aos  autos  em  sua  totalidade,  por
meio da mídia digital de fl. 800. 

Na pasta “Disco 1”, do aludido CD de fl. 800, referente
ao conteúdo da OPERAÇÃO CAVALO IV, constam os
áudios relativos  às  interceptações  telefônicas  de
diálogos entre o réu/recorrente Francisco de Assis e
ANTÔNIO CABEÇA, por  meio  do terminal  telefônico
de nº 0838806-4763, pertencente a este último. 

Desembargador João Benedito da Silva
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A referida mídia contém, inclusive, as  Relações das
Transcrições das referidas interceptações, tudo em
arquivo digital, cuja leitura se dá por meio do programa
GUARDIÃO READER, que também está incluído no
CD, com o uso da chave de acesso informada à fl .
794.

Tais transcrições, oriundas da Secretaria de Estado da
Segurança  e  da  Defesa  Social  –  SEDS/PB,
apresentam  número  do  terminal  telefônico
interceptado,  nome  do  alvo,  data  da  ligação,
horários inicial e final de cada ligação, resumo do
diálogo e a própria transcrição do diálogo.

Assim, resta patente que todo o material proveniente
do procedimento investigativo encontra-se nos autos,
por meio da mídia encartada à fl. 800, com amplo
acesso  às  partes,  de  modo  que  não  se  percebe
portanto,  nenhuma  ofensa  ao  teor  da  Súmula
Vinculante  nº  14,  tampouco  ao  disposto  na  Lei  nº
9.296/93 (...)” (Destaquei)

Assim, verificado que o Acórdão fundamentou, de modo amplo e

cristalino,  a  aludida  matéria  ventilada  nas  razões  do  Recurso  em  Sentido

Estrito, descabe falar em obscuridade no julgado.

Por derradeiro, no que diz respeito à alegação de que o decisum

colegiado  foi  (1) contraditório ao  se  manifestar  acerca  da  materialidade

delitiva, dando interpretação ambígua ao texto legal disposto no art. 413, §1º,

do CPP, esta também não merece prosperar.

Isso porque, da leitura do julgado questionado, verifica-se que, ao

analisar tal pleito, esta egrégia Câmara Especializada se posicionou por meio

de um raciocínio coerente e convergente com a norma capitulada no aludido

dispositivo legal, trilhando uma sequência lógica e ordenada que culminou com

o não acolhimento do pleito pretendido.

Ora, influi-se do teor do art. 413, do Código de Processo Penal,

que o julgador pronunciará o acusado, se  “convencido da materialidade do

fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Por
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sua vez, o § 1º do supracitado dispositivo dispõe que  “a fundamentação da

pronúncia  limitar-se-á  à  indicação  da  materialidade e  da  existência  de

indícios suficientes de autoria”.

Nessa  vertente,  o  Acórdão  embargado  foi  claro  e  coeso  ao

reconhecer que restaram demonstradas materialidade e indícios de autoria, o

que se revelou suficiente para a pronúncia do acusado, nos termos do art. 413,

§ 1º, do Código de Processo Penal. Vejamos os termos da decisão:

“(…)  Pois bem. Urge esclarecer que, para a prolação
da sentença de pronúncia, por se tratar de um juízo de
mera  admissibilidade  da  acusação,  não  se  faz
necessário um juízo de certeza, que se exige para a
condenação, bastando indícios suficientes de autoria e
provas de materialidade

No  caso  em  comento,  tenho  que  a  materialidade
delitiva  evidencia-se  a  partir  da  ossada  humana
encontrada na propriedade do apelante

[…]

O  referido  Laudo  apontou,  também,  que  o  crânio
encontrado apresentava dois orifícios, o que a perita
relatora  considerou como indicativos  de disparos  de
projéteis de arma de fogo’ (...)”

Percebe-se,  portanto,  que  não  há,  no  acórdão  embargado,

nenhuma contradição a ser sanada, haja vista que a matéria trazida a lume foi

suficientemente  enfrentada e,  de  forma clara,  decidida,  inexistindo qualquer

vício a maculá-lo. 

Dessa  forma,  em  relação  a  esses  dois  últimos  pontos

(obscuridade e contradição) é claramente visível o interesse do embargante em

rediscutir matérias cujas análises já foram realizadas, o que não é admissível,

pois,  conforme  exposto,  a  finalidade  do  presente  recurso  é,  em  regra,  de

esclarecer,  tornar  claro  o  acórdão,  sem  que  haja  modificação  de  sua

substância.
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Face  ao  exposto,  acolho  os  embargos  declaratórios,  tão

somente em relação à apontada omissão quanto à alegação de ausência de

juntada  de  objetos  aos  autos,  conferindo-lhes,  porém,  efeitos  meramente

integrativos, para, suprindo a referida omissão, rejeitá-lo.

É como voto.

      
Presidiu o julgamento  o Excelentíssimo Senhor Desembargador

João  Benedito  da  Silva,  Decano  no  exercício  da  Presidência  da  Câmara

Criminal,  relator,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores

Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos e Arnóbio Alves Teódosio.

Ausente,  justificadamente,  o  exmo.  Sr.  Des.  Carlos  Martins  Beltrão  Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco Sagres Macedo Vieira,

Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 27 (vinte

e sete) dias do mês   de março de 2018.

  Des. João Benedito da Silva

RELATOR
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