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Se o Conselho de Sentença optou por uma das
versões apresentadas, amparado em substrato
probatório,  não  há  que  se  falar  em  decisão
manifestadamente contrária à prova dos autos,
devendo a mesma ser mantida, em respeito ao
princípio da soberania popular do Júri.

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  NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS
TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se  de  Apelação  Criminal (fl.  814)  manejada  pelo

Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo de Direito

da  comarca  de  Campina  Grande  (1º  Tribunal  do  Júri),  que,  seguindo  o
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veredicto dos jurados,  absolveu  Neuriberg Paulo de Brito,  após acolher a

tese defensiva de negativa de autoria, da acusação de infringência ao art. 121,

§2º,  incisos IV e  V do Código Penal,  do  qual  foi  vítima Expedito  Borges

Viana.

Em suas razões recursais (fls. 815/819), aduz o Parquet que, na

espécie, a sentença vergastada se mostra manifestamente contrária à prova

dos  autos,  porque,  do  conjunto  probatório,  infere-se  que  o  veredicto  de

absolvição não possui qualquer embasamento nas provas colhidas durante a

instrução criminal, não encontrando qualquer respaldo a tese de negativa de

autoria sustentada pela defesa.

Pleiteia, ao final, que o decisum seja anulado, e que o apelado

seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela

comarca.

Contra-arrazoando (fls. 823/826), o réu Neuriberg Paulo de Brito

requereu a manutenção da decisão absolutória proferida pelo Júri Popular, uma

vez que a versão acolhida pelo Conselho de Sentença encontra guarida em

diversos  elementos  probatórios  coligidos  ao  caderno  processual,  os  quais

demonstram,  com robusta  razoabilidade,  que não foi  o  apelado o  autor  do

crime.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  exarou  parecer  por  meio  do

Promotor  de  Justiça  Convocado  Amadeus  Lopes  Ferreira  (fls.  832/837),

opinando pelo desprovimento do recurso, sustentando que a tese que levou os

jurados a proferirem um decreto absolutório encontra respaldo nos elementos

do bojo processual.

É o relatório.

Desembargador João Benedito da Silva
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VOTO

O Órgão do Ministério Público em exercício junto  ao 1º Tribunal

do Júri  da comarca de Campina Grande ofereceu denúncia em desfavor de

Neuriberg Paulo de Brito, também conhecido como “Gugu”, dando-o como

incurso nas sanções penais do art. 121, § 2º, IV e V do CP c/c art. 29 ambos

do Código Penal e art. 1º, I, da Lei 8.072/90, em razão de, no dia 24/09/2003,

juntamente  com  outros  acusados,  na  zona  rural  da  cidade  de

Massaranduba/PB,  utilizando-se  de  arma  de  fogo,  matou  Expedito  Borges

Viana, de emboscada e para assegurar a impunidade de outro crime.

Relata a peça acusatória  inicial  que a vítima retornava de sua

propriedade quando foi surpreendida pelos acusados que se encontravam, de

emboscada, escondidos dentro de um matagal, a beira da estrada. 

Continua descrevendo que, no momento em que a vítima passou,

os  acusados,  que  estavam  armados  de  um  revólver,  calibre  38,  e  uma

espingarda, calibre 12, efetuaram disparos, atingindo a vítima, que faleceu no

local do crime, devido aos ferimentos sofridos.

Indica  ainda  a  denúncia  que,  após  as  investigações  policiais,

demonstrou-se que, após o furto de um boi, a vítima iniciou uma investigação

por  conta  própria  e  passou  a  desconfiar  dos  denunciados,  que  resolveram

matá-la,  como  forma  de  assegurar  a  impunidade  do  crime  anteriormente

praticado.

Suspensos o processo e o curso do prazo prescricional (art. 366

do CPP) até a prisão do acusado, em 11/02/2015, consoante documento de fl.

616, volume II.

Desembargador João Benedito da Silva
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Em seguida,  o  réu  foi  pronunciado  (fls.  734/736)  nas  sanções

cominadas no art. 121, § 2º, incisos IV e V do Código Penal.

Após julgamento pelo Sinédrio Popular, este, por maioria, acatou

a  tese  defensiva,  vindo,  em  seguida,  com  fulcro  nessa  decisão,  o  Juiz-

presidente  do  Tribunal  do  Júri  a  proferir  a  sentença  absolutória de  fls.

810/811. 

Inconformado com a referida decisão, o Parquet com atuação no

Juízo  primevo veio  a  apelar,  aduzindo  que  a  decisão  do  Júri  teria  sido

manifestamente contrária à prova dos autos. Alega que as provas colacionadas

aos autos demonstram inequivocadamente que o recorrido, juntamente com os

denunciados Severino Horacio, Marinilton Oliveira dos Santos e Hosano Silva

Rodrigues  assassinaram a  vítima  Expedito  Borges  Viana,  de  emboscada  e

para assegurar a impunidade do crime.

Pois  bem.  Inicialmente,  cumpre  esclarecer  que,  para  que  o

recorrido  seja  submetido  a  novo  julgamento  pelo  Tribunal  do  Júri,  sob  o

fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova

dos autos,  deve haver  prova cabal de ser  esta  totalmente dissociada do

conjunto  probatório.  Assim,  se  houver  o  acolhimento  de  uma  das  teses

apresentadas, não se configura a hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”,

do Código de Processo Penal. 

Por outro lado, é entendimento pacífico de que somente cabível

recurso de apelação criminal contra decisão do Conselho de Sentença, quando

essa se mostrar manifestamente divorciada das provas do caderno proces-

sual, ou seja, sem respaldo algum com as evidências e o acervo probante

colhido no processo, preservando-se, por conseguinte, o princípio constitucio-

nal da soberania dos veredictos.

Desembargador João Benedito da Silva
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Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121,
§  2º,  INCISOS  I  E  IV  DO  CÓDIGO  PENAL.
ALEGAÇÃO  DE  TER  SIDO  A DECISÃO  DO  JÚRI
CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS  AUTOS.
INOCORRÊNCIA.  I  -  Não  se  qualifica  como
manifestamente  contrária  à  prova  dos  autos  a
decisão  dos  Jurados  que  se  filia  a  uma  das
versões  para  o  crime,  em  detrimento  de  outra,
ambas  apresentadas  em  Plenário,  desde  que  a
tese  privilegiada  esteja  amparada  em  provas
idôneas, como ocorreu na espécie (Precedentes).
(...)  III  -  Somente  a  decisão  aberrante,
manifestamente contrária à prova produzida, é que
comporta  anulação.  Ordem  denegada.  (STJ. HC
146.519/RJ, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 31/05/2010)

STJ-0562920) PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO
JÚRI.  HOMICÍDIO DOLOSO.  ABSOLVIÇÃO.  APELO
MINISTERIAL.  VEREDICTO  MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIO  À  PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA 7 DO STJ.
1. Consoante entendimento desta Corte, interposta
apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal
do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente
contrária à prova dos autos, ao Tribunal somente é
permitida a realização de um juízo de constatação
acerca da existência de suporte probatório para a
decisão  tomada  pelos  jurados  integrantes  do
Conselho  de  Sentença,  apenas  se  admitindo  a
cassação  do  veredicto  se  flagrantemente
desprovido  de  elementos  mínimos  de  prova
capazes de sustentá-lo. 2.  (...) (AgRg no Agravo em
Recurso Especial nº 614.784/PR (2014/0296477-3), 5ª
Turma do STJ,  Rel.  Gurgel  de Faria.  j.  13.10.2015,
DJe 28.10.2015).

No  caso  em  apreço,  não  se  pode  afirmar  que  a  decisão  do

conselho  de  sentença  foi  totalmente  dissociada  do  conjunto  probatório,

porquanto  ambas as  teses (acusatória  e  defensiva)  restaram demonstradas

durante a instrução processual, tendo o corpo de jurados optado pela versão

que lhe pareceu mais verossímil.

Analisando  o  caderno  processual,  verificam-se  elementos

Desembargador João Benedito da Silva
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colacionados  que  autorizam  os  jurados  a  optarem  por  uma  das  versões

apresentadas para os fatos, qual seja, a de que o apelado não foi o autor do

crime.

Tem-se que, segundo as investigações da hipótese ora analisada,

o  acusado,  juntamente  com  outros  três  indivíduos,  indicados  como

responsáveis pelos furtos de gado na região, teriam perpetrado o homicídio,

após tomarem conhecimento de que a vítima estava investigando, por conta

própria,  o  desaparecimento  de  alguns  animais  de  sua  propriedade.  Assim,

visando  a  assegurar  a  impunidade  do  crime,  os  denunciados  resolveram

assassinar, mediante emboscada, o senhor Expedito Borges Viana.

Nessa vertente, o policial civil  Durval dos Santos Barros,

Superintendente  da  Polícia  Civil,  à  época  do  crime,  afirmou  perante  a

autoridade judicial:

Que quem presidiu a investigação do caso foi  o Dr.
Barros.  Que,  segundo  se  ouviu  dizer  das
investigações,  havia  sido  “roubado”  um  animal  do
leiteiro,  a vítima,  e possivelmente foram as pessoas
envolvidas  neste  furto  que  cometeram  o  crime  de
homicídio, já que ele estava investigando por si só o
delito anterior. Que o crime se deu para assegurar a
impunidade  do  furto.  Que  os  acusados  estavam
envolvidos com furto de animais na região, bem como
com outros delitos, como tráfico de drogas. Informou
que tem conhecimento de que os quatro denunciados
foram os autores da morte do leiteiro Expedido. Que,
na  época,  era  Superintendente  da  Polícia  Civil.
Perguntado sobre o motivo pelo qual a testemunha foi
arrolada neste processo, ela relatou que, à época do
assassinato do leiteiro, comentou-se que a vítima seria
ouvida,  no  Fórum,  em razão  do  seu  irmão  ter  sido
espancado em uma ação policial,  e  ele,  o irmão da
vítima,  havia  ingressado  com  uma  ação  de  Danos
contra  o Estado.  Então,  na véspera da audiência,  o
leiteiro  foi  assassinado.  Que  os  acusados  eram
pessoas  pertencentes  ao  mundo  do  crime,
principalmente  o  “Ataliba  II”.  Por  fim,  concluiu  que,
após  a  prisão  desses  envolvidos,  o  índice  de

Desembargador João Benedito da Silva
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criminalidade na região foi muito reduzido. Que tomou
conhecimento  de  que  Expedito  soube  que  o  animal
furtado  teria  sido  abatido  no  açougue  de  um  dos
acusados. Que o irmão da vítima moveu a ação contra
o  Estado,  após  a  batida  policial  para  encontrar  um
indivíduo de alta periculosidade. Que, na Fazenda de
Expedito, o irmão dele foi encontrado e foi acusado de
esconder  o  meliante,  e,  em  razão  disso,  policiais
baterem nele, fato que resultou em sua surdez (CD-
ROM, fl. 686).

                   Corroborando essas informações, a testemunha Maria do Socorro

Almeida declarou, perante a autoridade judicial, que o motivo do assassinato

da vítima seria o roubo do gado e que soube, através da imprensa, que os

acusados foram os culpados pela morte dela. Informou ainda que “todo mundo”

tem conhecimento de que foram os acusados que mataram Expedito e que

ficou  sabendo  que  o  ora  apelado  Neuriberg,  juntamente  com  os  demais,

cometeram o homicídio. Descreveu, por fim, que, após o crime, a Justiça já

havia indicado quem tinha sido os acusados de matar Expedito.

Marilene  Borges  Viana,  irmã  da  vítima,  relatou  que  sempre

constava como envolvidos na morte de Expedito as pessoas conhecidas como

“Zan”, “Gugu” e “Ataliba II”.  Que “Nego Zan” matou a vaca, foi  quando seu

irmão começou a investigar o sumiço dos animais da sua propriedade, e, por

isso, os acusados decidiram matá-lo.

             Por outro lado, a tese defensiva, de negativa de autoria, restou

consubstanciada  na  palavra  do  acusado  e  no  teor  de  depoimentos

testemunhais, que ratificaram a incerteza da prática do delito em relação ao

apelado.

Ao  ser  interrogado  pelo  juízo  primevo  da  comarca  do  Rio  de

janeiro, onde se encontra preso, (mídia audiovisual – fl. 710), o acusado relatou

o seguinte:

Desembargador João Benedito da Silva
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Que não confirma os fatos a ele imputados, pois não
se encontrava na cidade quando o crime foi cometido.
Que estava foragido por outro fato, no Rio de Janeiro. 

A  versão  da  defesa  foi  corroborada  pelos  depoimentos  das

testemunhas que afirmaram não saber quem são os responsáveis pela morte

da vítima e que só souberam dos fatos e dos supostos responsáveis através da

imprensa. Vejamos:

Que  tomou  conhecimento  do  crime  através  da
imprensa. Que surgiu o boato do desaparecimento do
gado, mas que não soube quem tinha furtado esses
animais. Que após o homicídio, saiu na televisão que
tinham prendido os suspeitos do crime. Que não sabe
se eles estão envolvidos com furto de bois.
(João de Almeida Silva, mídia digital, fl. 673).

Que  não  tomou  conhecimento,  nem  ficou  sabendo
quem cometeu o delito. Afirmou ainda que o motivo do
crime  “foi  um negócio”  de  uns  bois.  Que  acusaram
“esse pessoal”. Que viu Ataliba II andando pela região
uma vez,  e  os  comentários  indicam  que  este  foi  o
responsável  pelo  crime.  Que  sabe  informar  que  a
vítima viu Ataliba II  cortando um boi,  mas não sabe
dizer  se  era  o  animal  roubado  pertencente  à  ela,
vítima.  Que  conhece  “Zominha”  também,  mas  não
conhece “Gugu”, Neuriberg, o ora apelado, nem “Zan”,
o Hosano Silva Rodrigues. Que não ouviu dizer quem
matou Expedito.
(José de Arimatéia Ferreira, em juízo, mídia fl. 673).

Que  o  boi  furtado  foi  vendido  pela  testemunha  à
vítima. Que não tomou conhecimento de que o boi foi
encontrado  por  Expedito  sendo  cortado.  Que  não
soube informar se eram os acusados que furtaram os
bois da vítima nem quem praticou o crime. Que não
conhece nenhum dos quatro acusados, sabendo dizer
apenas que o Severino foi preso, mas foi absolvido.
(José  Valberto  de  Almeida  Campos,  CD-ROM  fl.
673)

A própria irmã da vítima, Maria das Dores Viana, afirmou (mídia

audiovisual fl. 673) que apareceram vários possíveis assassinos responsáveis

Desembargador João Benedito da Silva
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pela  morte  do  seu irmão,  mas  não  sabe dizer  quem realmente  cometeu  o

delito. Relatou ainda que não ouviu falar dos acusados e que Expedito chegou

a  desconfiar  do  seu  vizinho,  de  nome  Renato,  em cuja  propriedade  havia

aparecido alguns bois diferentes.

Ao seu turno, entretanto, Marilene Borges Viana, fez menção à

indicação do envolvimento de uma pessoa chamada Durval Barros, Delegado

da Polícia Civil, devido ao fato de Expedito, a vítima, ser ouvido em audiência

acerca  do  processo  movido  por  seu  irmão  contra  o  Estado  em virtude  do

espancamento  sofrido  por  ele.  A  testemunha  aduziu,  inclusive,  que  foi

ameaçada por essa pessoa, conhecida por Dr. Durval.

Já Teresa Borges Viana também relatou em seu depoimento: 

Que seu irmão, Expedito, iria depor contra o Delegado
da  Polícia  Civil,  de  nome  Durval  Barros,  pois  fazia
poucos dias que o seu outro irmão tinha sido torturado
por alguns policiais membros da Polícia Civil,  devido
ao  fato  de  um  bandido  chamado  Ivanildo  estar
escondido  na  fazenda,  sem  eles  saberem.  Que  o
Delegado  estava  envolvido,  tendo  a  vítima  deste
processo  “dado  queixa”  da  tortura  ao  mencionado
Delegado.  Antes  disso  acontecer,  Expedito  foi
assassinado. Aduziu ainda que não pode afirmar quem
foram os acusados do crime de que resultou a morte
do seu irmão, Expedito.

A viúva, Zélia Pereira Viana, por sua vez, descreveu que estava

sumindo  gado  da  propriedade  da  vítima  e  que  esta  iria  depor,  como

testemunha, no dia seguinte, em um processo envolvendo Durval Barros. Que

depois  do  assassinato,  houve  a  notícia  de  que  prenderam  os  bandidos

acusados  de  terem  cometido  o  crime.  Que  não  sabe  o  motivo  do  delito,

relatando a testemunha apenas que estava desaparecendo animais da fazenda

da vítima. Afirmou, contudo, que Expedito não desconfiava de quem poderia

estar roubando os animais. Conclui ainda que não conhece os acusados, só

ouvindo falar no chamado “Ataliba II”.

Desembargador João Benedito da Silva
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Como se vê, as testemunhas, inclusive as arroladas pelo Órgão

Ministerial, apenas indicaram os acusados como os autores do delito a partir do

que as investigações policiais deduziram ou até mesmo através da imprensa

local, que noticiou a prisão de supostos envolvidos. Afirmaram também que os

denunciados eram conhecidos na região devido a sua periculosidade. Contudo,

os depoimentos não são conclusivos sobre a autoria do crime de homicídio de

que resultou a morte de Expedito Borges Viana.

Registra-se  que,  de  início,  foram  indicados,  e  presos,  outros

investigados como sendo os responsáveis pelo cometimento do delito, tendo o

nome  do  apelado  aparecido  apenas  posteriormente,  com  o  avançar  das

investigações.

De outra banda, consta, nos autos, informações de que a vítima

morreu dias antes de prestar depoimento, como testemunha,  em uma ação

movida por seu irmão, José Marconi Borges Viana, contra o Estado da Paraíba,

em virtude de um possível espancamento praticado por policiais civis da cidade

de Campina Grande. Tal fato foi, inclusive, noticiado pela imprensa paraibana à

época como provável causa do homicídio praticado contra a vítima (vide fl. 15,

vol. I dos autos).

Registra-se  que,  dos  4  (quatro)  denunciados,  Severino

Horácio,  o  “Ataliba  II”  e  Marinilton  Oliveira  dos  Santos,  conhecido  por

“Zominha”, também foram absolvidos pelo Tribunal Popular, sendo que Hosano

Silva Rodrigues, o “Zan” foi condenado e já se encontra cumprindo pena.

  Percebe-se, portanto, que tanto a versão acusatória quanto a da defesa

encontram amparo no arcabouço probatório.

Desembargador João Benedito da Silva
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Portanto, dentre ambas as teses apresentadas,  os jurados, em

sua maioria, optaram por acolher aquela defensiva, reconhecendo que o réu

não foi o autor do crime, consequentemente, absolvendo-o do delito pelo qual

encontrava-se  incurso.  Desse modo,  deve tal  decisão ser  mantida  por  este

Órgão reformador.

É  que,  em se  tratando  de  procedimento  submetido  ao  rito  do

Tribunal  do  Júri,  não  se  pode  olvidar  que  se  aplica  o  princípio  da  livre

apreciação  das  provas pelos  jurados,  não  exigindo,  assim,  explicações  a

respeito de eventuais divergências:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  HOMICÍDIO  TRIPLAMENTE
QUALIFICADO.  COMPETÊNCIA DO  TRIBUNAL DO
JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA.  EXISTÊNCIA  DE  ELEMENTOS
QUE  AMPARAM  A  TESE  ACOLHIDA  PELO
CONSELHO  DE  JULGAMENTO.  CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Apelante condenado a uma pena de à pena de 17
(dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser
cumprida inicialmente em regime fechado, por infração
ao art. 121, § 2º, II, III e IV, do CPB, o réu interpôs o
presente apelo sustentando, em síntese, a reforma da
sentença de 1º grau, pois claro estaria que o acusado
fora  julgado  manifestamente  em  desacordo  com  a
prova dos autos. 2. É, pois, pacífico o entendimento de
que a  anulação da decisão do corpo de jurados só
pode ser declarada quando estiver clara e evidente a
contrariedade  ao  contexto  probatório  dos  autos.  Em
outras palavras, a hipótese somente é cabível quando
a prova for dissociada da realidade ou não encontrar o
mínimo amparo ao veredicto. 3. A destacar, infere-se
dos  autos  elementos  capazes  de  embasar  a
condenação  do  recorrente  no  crime  de  homicídio,
estando  à  autoria  e  materialidade  plenamente
demonstrada nos autos,  inclusive com confissão por
parte do apenado, estando ainda presentes elementos
suficientes  ao  cabimento  das  qualificadoras
reconhecidas  pelo  Tribunal  Popular.  4.  É  certo,
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portanto,  que,  havendo duas versões do caso,  é
lícito  ao  Conselho  de  Sentença,  pela  livre
apreciação  das  provas  acostadas  ao  caderno
processual, optar por aquela que lhe pareça mais
coerente com a realidade dos fatos, ou mais justa
a  seu  ver,  ainda  que  não  seja  essa  a  melhor
decisão. Foi, justamente, o que ocorrera no presente
caso. 5. Não se pode, pois, falar em decisão contrária
à  prova  dos  autos  se  os  jurados  apreciaram  os
elementos probantes e firmaram seu convencimento,
adotando  a  versão  que  lhes  pareceu  mais
convincente.  Precedentes.  6.  Recurso  conhecido  e
improvido.  (TJCE;  APL  000133150.2000.8.06.0171;
Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Mário  Parente
Teófilo  Neto;  DJCE  18/07/2014;  Pág.  67)  (SEM
GRIFOS NO ORIGINAL)

Lado outro, é certo que, a princípio, as decisões proferidas pelo

Corpo de Jurados são revestidas de soberania. Dessarte, também é certo que,

se o Júri opta por uma das versões que se pode concluir da análise das provas,

não  pode  o  Tribunal  ad  quem cassar  tal  decisão,  sob  pena  de  afronta  ao

Princípio Constitucional da Soberania do Tribunal Popular. 

Corroborando com o entendimento supramencionado, segue os

seguintes julgados:

“É  certo  que  existindo  duas  teses  contrárias  e
havendo plausibilidade na escolha de uma delas
pelo Tribunal do Júri, não pode a Corte Estadual
cassar a decisão do Conselho de Sentença para
dizer que esta ou aquela é a melhor solução.” (STJ
-  HC  43.225/SP,  Rel.  Ministro   OG  FERNANDES,
SEXTA  TURMA,  julgado  em  23/02/2010,  DJe
22/03/2010)

“Tratando-se de julgamento pelo Tribunal do Júri,
a cassação, quanto ao mérito de seu decisório, só
poderá  encontrar  lugar  quando  discrepar
visceralmente do conjunto de provas” (RT-570/386)

Insisto em que somente a flagrante dissonância entre o veredicto

e  os  elementos  de  convicção  colhidos  durante  a  instrução  autorizam  a
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cassação do julgamento efetuado pelo Júri Popular. Não é o caso dos autos, no

qual, diante do quadro delineado, optaram os jurados pela prevalência da tese

defensiva em detrimento da versão acusatória.

Portanto,  estando a decisão apoiada nos autos não é possível

cassá-la,  tendo  em  vista  a  soberania  assegurada  pela  Constituição  da

República ao Tribunal do Júri  (artigo 5º, XXXVIII,  “c”),  tendo o Conselho de

Sentença, a meu ver, sabido avaliar a prova dos autos e decidir conforme sua

consciência.

Dessa  forma,  descabido  o  pleito  formulado  pelo  apelante,

pugnando pela realização de novo julgamento.

Assim sendo, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.

        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Benedito da Silva, relator, e Márcio Murilo da Cunha Ramos. 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 24 (vinte

e quatro) dias do mês de abril de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR
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