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DECISÃO

Nº do Processo: 0800055-97.2021.8.15.2002
Classe Processual: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI (282)
Assuntos: [Homicídio Qualificado]
REPRESENTANTE: DELEGACIA ESPECIALIZADA DE CRIMES CONTRA A PESSOA DA CAPITAL, MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA - PGJ 09.284.001/0001-80
REU: LEON NASCIMENTO DOS SANTOS, GEAN CARLOS DA SILVA NASCIMENTO, JOSE RICARDO ALVES
PEREIRA

 

Vistos.

O denunciado LEON NASCIMENTO DOS SANTOS, devidamente citado, por meio da
Defensoria Pública, apresentou resposta escrita à acusação, com rol de
testemunhas/declarantes, sem arguir preliminares ou juntar documentos (id 43323053).

Analisando o processo, infere-se que inexiste manifesta causa excludente da ilicitude do fato
ou da culpabilidade (salvo inimputabilidade), o fato narrado não é atípico e não está extinta a
punibilidade.

Assim, uma vez que os fatos narrados na resposta à acusação constituem matéria probatória e
deverão ser analisados após a instrução criminal, visto que não há lugar, nesta fase processual,
para abordagem da prova, até o momento, inclusa no almanaque processual.

Inexistindo vício a sanar, encaminho os autos para instrução processual.

Assim, agendo audiência de instrução e julgamento para o dia 10/06/2021, às 08h30min,
na modalidade semipresencial, a se realizar através da plataforma Zoomeeting, em face
da Pandemia pelo Covid-19.
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as testemunhas/declarantes arroladas pelas partes a se dirigirem à sala deIntime(m)-se 
audiência no dia e hora designado (com antecedência de 15 minutos), usando máscara pessoal
de proteção e munida de documento de identificação com foto.  o Sr. Oficial deCertifique
Justiça o atual telefone/whatsapp da testemunha, caso não existente nos autos, bem como
cientifique-na de que, caso a mesma não possa comparecer presencialmente, poderá acessar a
sala de audiência virtual, no dia e hora agendado, através de smartphone ou computador com
i n t e r n e t ,  a t r a v é s  d o  s e g u i n t e  l i n k :
https://us02web.zoom.us/j/85358214490?pwd=ZWtQeTFIOEMyU0xPRjdYSm9pMndnUT09
S e n h a  d e  a c e s s o :  7 3 3 5 6 4
ID da reunião: 853 5821 4490

ao Presídio em que se encontram reclusos os réus para que o apresentem em salaOficie-se 
própria de videoconferência do respectivo estabelecimento prisional, devendo ser
encaminhado o link da reunião. Se houver flexibilização para realização da audiência
presencial, requisite-se para comparecer em juízo.

 ao Ministério Público e à assistência da acusação.Ciência

 os advogados e cientifique o representante da Defensoria Pública.Intimem-se

Demais diligências necessárias.

, com urgência.Cumpra-se

João Pessoa, em 20 de maio de 2021.

ANDRÉA CARLA MENDES NUNES GALDINO
Juíza de Direito
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