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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL  N.º  0000046-04.2016.815.0141 –  3ª  Vara  da
Comarca de Catolé do Rocha/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Edicláudio Soares da Silva
ADVOGADO: José Weliton de Melo (OAB/PB 9.021)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA
O  TRÁFICO.  CONDENAÇÃO.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  ART.  33  DA  LEI  11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE INDUVIDOSOS. ART. 35 DA
LEI  11.343/06.  ACOLHIMENTO.  NÃO
COMPROVAÇÃO  DA  EXISTÊNCIA  DE
ESTABILIDADE  E  PERMANÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO.  DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
CONSUMO  PRÓPRIO.  IMPOSSIBILIDADE.
REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA  COM
SUBSTITUIÇÃO  POR  RESTRITIVAS  DE
DIREITO.  DO  PLEITO  PARA  APELAR  EM
LIBERDADE.  ANÁLISE  PREJUDICADA.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

1.  Impossível  o  acolhimento  da  pretensão
absolutória,  com  relação  ao  tráfico  de  drogas,
quando  todo  o  conjunto  probatório  amealhado
revela o apelante como o autor do delito.

2.  Não  estando  comprovada  a  existência  de
estabilidade,  permanência/habitualidade  e
reiteração  do  agente  envolvido  para  a  prática  do
tráfico de drogas, não há que se falar em associação
para  o  tráfico  de  drogas  (art.  35  da  Lei  nº
11.343/06).

3. Considerando a prisão em flagrante do acusado
na posse de droga, de 06 (seis) aparelhos celulares
roubados, de sacos plásticos vazios e mais de R$
500,00  (quinhentos)  reais  em  espécie,  mostra-se
comprovado  que  a  substância  entorpecente  se
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destinava ao tráfico e, não, ao consumo próprio.

4. A análise do pedido para aguardar o julgamento em
liberdade  resta  prejudicado.  Isso  porque,  além  do
apelo está sendo decidido neste exato momento, o juiz
sentenciante  bem  fundamentou  as  razões  de  sua
decisão.

V I  S  T O S, relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados, 

A C O R D A a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba,  à unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso para
absolver o réu do crime de associação para o tráfico, restando a pena de 01 ano e 08
meses, no regime aberto, substituindo-a por duas restritivas de direitos. Comunique-
se determinando a soltura do apelante.

RELATÓRIO

Perante  a  3ª  Vara  da  Comarca  de  Catolé  do  Rocha/PB,
Edicláudio Soares da Silva, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pela
prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, por haver, no
dia 10/01/2016, por volta do meio dia, na cidade e Comarca de Catolé do Rocha/PB,
sido preso em flagrante, guardando em local de sua propriedade e trazendo consigo,
para  fins de tráfico,  drogas,  sem autorização e em desacordo com determinação
legal.

Narra a denúncia que,  “a polícia já vinha recebendo diversas
informações  de  que  havia  o  comércio  de  drogas  em  frente  a  uma  murada  de
propriedade do acusado, localizada nas proximidades do matadouro, nesta cidade,
pelo  que  foi  realizada  diligência  no  local.  Nessa  oportunidade  os  policiais
avistaram o  filho  do  increpado -  lago da Silva  Soares  (15  anos)  -  na  referida
murada em atitude suspeita e aparentando grande nervosismo, ante a aproximação
da polícia.

Isto posto, os policiais efetuaram a revista do adolescente e com
ele encontraram duas trouxinhas de entorpecente, sendo uma de maconha e outra
de cocaína. Ato contínuo, estando o denunciado próximo ao local foi também ele
revistado e em sua posse foi encontrada uma trouxinha de maconha, três celulares e
a quantia de RS 562,00 (quinhentos e sessenta e dois reais). Finalmente, efetuada a
varredura completa na murada,  foi  localizado um invólucro contendo maconha,
sacos plásticos destinados ao acondicionamento e distribuição de droga e mais dois
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celulares.”

Instruído  regularmente  o processo,  o  juiz  julgou procedente  a
denúncia e o acusado condenado nas sanções do art. 33 e 35 da Lei ° 11.343/06,
sendo-lhe aplicada uma reprimenda da seguinte forma: 

- Para o crime do art. 33 da lei nº 11.343/06

Após análise das circunstâncias judiciais,  o juiz fixou a pena-
base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,  e, diante da
ausência de causas modificativas, tornou definitiva.

- Para o crime do art. 35 da lei nº 11.343/06

Após análise das circunstâncias judiciais,  o juiz fixou a pena-
base em 03 (cinco) [sic] anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, e, diante da
ausência de causas modificativas, tornou definitiva.

- Do concurso materialidade

Considerando  os  termos  do  art.  69  do  CP,  somou  as  penas
impostas totalizando 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias multa,
cada um equivalente  a 1/30 do salário  mínimo vigente  à época dos  fatos,  a  ser
cumprida em regime semiaberto.

Inconformado,  o  acusado  apelou  da  sentença  condenatória,
pleiteando por sua absolvição de ambos os delitos, em razão da ausência de provas
suficientes para manter o édito condenatório e, alternativamente, a desclassificação
do crime de tráfico ilícito de drogas para o de consumo pessoal. Por fim, pleiteou
para aguardar o julgamento da apelação em regime que não seja mais gravoso do
que determina a sua condenação (fls. 112-123).

Ofertadas as contrarrazões, a Promotoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo interposto, confirmando a decisão prolatada pelo Juízo a
quo (fls. 124-125).

Nesta  Instância,  a  douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  em
parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 132-153).

Lançado o relatório,  foram os  autos  ao Revisor  que,  com ele
concordando, pediu dia para julgamento.
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É o Relatório.

VOTO

1. Do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Examinando o álbum processual, observo que são descabidas as
razões de inconformismo expendidas pelo apelante com relação ao art. 33 da Lei nº
11.343/06.

A materialidade delitiva restou assentada pelo Auto de Prisão em
Flagrante Delito,  Autos de Apresentação e Apreensão (fl.  20 e 21-22), Laudo de
Constatação  Provisório  de  Substância  Entorpecente  (fls.  23)  e  Laudos  de
Constatação (fls. 89-98).

No que tange à autoria, temos que ela também resta indubitável,
considerando os depoimentos dos policiais  presentes no momento do flagrante e
colhidos desde a esfera policial.

Vejamos trechos das declarações prestadas ainda na delegacia e
ratificadas em juízo (mídia fls. 68) :

Raimundo Gonçalves da  Costa Filho,  testemunha,
fls. 06: “(...) QUE o conduzido (Ediclaudio Soares
da  Silva)  também  estava  nas  proximidades  da
murada e fora submetido à revista pessoal; Que fora
encontrado  em  sua  posse  01  (um)  trouxa  de
maconha, 03 (três) aparelhos celulares e R$ 562,00
(quinhentos  e  sessenta  e  dois  reais);  QUE depois
procederam  a  varredura  completa  da  murada  e
localizaram  ainda  mais  01  (uma)  trouxa  de
maconha,  07  (sete)  sacos  plásticos  próprios  para
fazer pequenas trouxas de entorpecentes e mais 02
(dois) aparelhos celulares; (...)”.

Cleonildo Firmino Guerra, testemunha, fls. 07: “(...)
QUE  o  conduzido  (Ediclaudio  Soares  da  Silva)
também estava nas proximidades da murada e fora
submetido à  revista  pessoal;  Que  fora  encontrado
em sua posse 01 (um) trouxa de maconha, 03 (três)
aparelhos  celulares  e  R$  562,00  (quinhentos  e
sessenta e dois reais); QUE depois procederam uma
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busca completa na murada e localizaram ainda mais
01  (uma)  trouxa  de  maconha,  07  (sete)  sacos
plásticos  próprios  para  fazer  pequenas  trouxas  de
entorpecentes e mais 02 (dois) aparelhos celulares;
(...)”.

Não obstante o censurado ter negado, incisivamente, a prática da
conduta delituosa, afirmando que não é traficante e sim usuário, tudo converge para
incriminá-lo.

Em juízo (mídia de fls. 68), a testemunha Raimundo Gonçalves
da Costa  Filho  (um dos  policiais  responsáveis  pela  prisão)  disse  que já  haviam
recebido várias denúncias de que naquele lugar era ponto de venda de drogas.

Como  se  observa,  os  policiais  se  tornaram  testemunhas
imprescindíveis à dilucidação dos fatos, no sentido de assegurar a responsabilidade
delitiva  do  apelante,  razão  por  que  há  de  se  admitir  a  veracidade  de  seus
depoimentos, encontrando-se, dessa maneira, revestidos de suficiência para embasar
um decreto condenatório.

Acerca da validade dos depoimentos dos policiais como meio de
prova, é firme a jurisprudência:

“Configuração. Materialidade e autoria demonstradas.
Prova. Negativa do réu que não se sustenta diante do
conjunto  probatório  recolhido.  Depoimentos  de
policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante,
bem como a apreensão dos entorpecentes na casa do
acusado.  Validade,  desde  que  não  infirmados  por
outros elementos de prova. Testemunhas civis que não
acompanharam  a  apreensão.  Suficiência  para  a
procedência  da  ação  penal.  Condenação  mantida.
Penas  bem  dosadas.  Apelo  improvido.  (APL/SP  -
40823920108260450  -  16ª  Câmara  de  Direito
Criminal,  Rel.  Otávio  de  Almeida  Toledo;  J.
13/11/2012, Pub. 14/11/2012)

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
ACERVO  PROBATÓRIO  COESO.  PALAVRA  DE
POLICIAIS.  VALIDADE.  CONDENAÇÃO
TRANSITADA  EM  JULGADO  HÁ  MAIS  DE  5
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(CINCO)  ANOS.  CONFIGURAÇÃO  DE  MAUS
ANTECEDENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DO ART.
33,  §  4º,  DA LEI  Nº  11.343/2006.  REQUISITOS.
AUSÊNCIA.  NÃO  APLICAÇÃO.  [...]  Depoimentos
prestados por policiais são merecedores de fé, na medida
em que provêm de agentes públicos no exercício de suas
atribuições, especialmente quando estão em consonância
com o restante do conjunto probatório.” (TJDF - Rec
2011.01.1.022843-3  -  Rel.  Des.  Souza  e  Ávila  -
DJDFTE 8.6.2012, p. 283).

Todavia,  o  fato  é  que,  pelo  cotejo  dos  elementos  coletados
durante  a  instrução probatória  e  por  meio  da  versão  apresentada pelos  policiais,
induvidosa se apresenta a incidência do apelante na figura típica delineada no art. 33
da Lei nº 11.343/06.

Ainda que o ato da venda não tenha sido concluído, a maneira
que  a  droga  foi  encontrada,  aliada  aos  demais  objetos  apreendidos  durante  o
flagrante, a saber: 06 (seis) aparelhos celulares roubados; sacos plásticos vazios e
mais de R$ 500,00 (quinhentos) reais  em espécie,  são indicadores do intento da
mercancia, impondo, assim, a classificação de tráfico e, não, de simples consumo
(art. 28 da Lei nº 11.343/06).

Portanto,  se  o  álbum processual  revela,  incontestavelmente,  a
materialidade  e  a  autoria,  assentadas  pela  quantidade  de  droga  apreendida,  bem
como diante das circunstâncias irretorquíveis do intuito de sua comercialização, resta
a conclusão legítima de que a hipótese em exame contempla o fato típico de tráfico,
insculpido no art.  33 da Lei  nº  11.343/06,  não havendo que se  falar,  assim,  em
absolvição ou mesmo desclassificação para o crime de uso próprio de substância
entorpecente, inclusive, dada a amplitude do conceito jurídico da mercancia ilícita de
entorpecente, identificada como qualquer uma das atividades descritas na cláusula de
múltipla tipificação das condutas a que se refere o citado dispositivo do referido
diploma normativo. 

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE
SUBSTÂNCIA  ENTORPECENTE.  Maconha
cannabis  sativa  linneu.  Art.  33  da  Lei  nº
11.343/2006.  Laudo  de  constatação.  Condenação.
Apelo  defensivo.  Pretendida  absolvição  ou
desclassificação  para  o  crime  de  uso.
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Impossibilidade.  Materialidade  e  autoria
evidenciadas. Droga pronta para comercialização e
consumo  imediato  -  Manutenção  do  decisum.
Desprovimento  do  apelo.  -  A  quantidade  de
substância  entorpecente  apreendida  em  poder  do
réu, correspondente a 219,72 g de cannabis sativa
linneu maconha, aliada a outros elementos de prova
coligidos  aos  autos,  que indicam a mercancia  são
elementos  suficientes  para  a  condenação,
notadamente, porque o delito de que trata o art. 33
da Lei n.  11.343/2006 consuma-se com o simples
fato de o agente guardar substância que determine
dependência físico-psíquica.”  (TJPB – Apel. Crim.
Nº 033.2008.003430-0/001 – Câmara Criminal – Rel.
Des. Arnóbio Alves Teodósio – J. 4.2.2010) grifei.

2. Do art. 35 da Lei nº 11.343/06

Com relação ao crime tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06,
entendo que a absolvição é o melhor caminho.

Isso porque, para sua configuração é necessário a comprovação
da existência de estabilidade e permanência ou habitualidade dos agentes envolvidos
para a prática do tráfico de drogas. 

É  pacífico  na  nossa  doutrina  e  jurisprudência  que  o  tipo
subjetivo do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, consiste na união do
dolo  específico  de  traficar  com  o  animus associativo,  o  qual  deve  estar
absolutamente provado.

E, no caso dos autos não está. Até mesmo porque, em consulta
aos antecedentes criminais do envolvido (fls. 38-39), verifiquei que o denunciado é
primário.

São pressupostos do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06:
a) existência de dois ou mais infratores; b) existência do critério de estabilidade,
permanência ou habitualidade; c) inclusão do critério de reiteração ou não jungido e
estreitamente vinculado à finalidade delituosa específica; d) delimitação do crime
autônomo de associação somente com relação às modalidades criminosas previstas
pelos artigos 33, caput e § 1º, e 34 da lei.

Observe-se, que para configuração do delito em questão, faz-se
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necessário o ânimo associativo, que deve estar comprovado, não bastando a simples
convergência de vontades. É preciso a indubitável demonstração de que a ligação
estabelecida entre os participantes tenha sido assentada com esse exato objetivo de
sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este fim não se realize.

Vejamos a jurisprudência:

“APELAÇÃO-CRIME.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES.  CONDENAÇÃO.
PRIVILEGIADORA.  ASSOCIAÇÃO  PARA  O
TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. (…) Associação para o
tráfico. Não restou suficientemente demonstrada a
efetiva participação dos réus na pratica reiterada do
tráfico  ilícito  de  entorpecentes.  Assim,  ausente
provas  de  que  os  apelantes  se  encontravam  em
permanente  intenção  associativa  para  atuar  em
conjunto  na  comercialização  de  substâncias
entorpecentes,  impositiva  a  absolvição.  (…)
RECURSO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
IMPROVIDO.  RECURSOS  DOS  RÉUS
PARCIALMENTE PROVIDOS”. (TJRS - Apelação
Crime  Nº  70052774239  –  Rel.  Des.  Diogenes
Vicente Hassan Ribeiro – DJ: 28/03/2013)

O  rotineiro  e  casual  encontro  de  dois  ou  mais  partícipes
enredados em tráfico não pode definir uma situação de sociedade ou associação. O
fundamental é a existência do vínculo associativo. E, em havendo esse vínculo, que
se trate de parceiros, ocasionais ou estáveis, avulsos ou permanentes, ligados pela
identidade de causa e de fim, assumindo os contornos de uma clandestina sociedade,
para dar vazão ao comércio de drogas, então poderá se considerar, na dinâmica dessa
conduta, o crime autônomo de associação.

Não  se  pode  erigir  qualquer  co-autoria  como  crime  de
associação. A figura criminosa é excepcional e reservada para casos absolutamente
identificáveis como tal.

Assim, no caso dos autos, não se apresentou, de forma alguma, a
excepcional e grave associação prevista no art. 35 da Lei nº 11.343/06. 

Diante  de  todo  o  exposto,  por  não  estarem  comprovadas  a
estabilidade, a permanência e a vontade do acusado e seu filho adolescente de se
associarem para realizar o tráfico de drogas, o absolvo dese crime.
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Assim, passo a nova aplicação da pena:

Na 1ª fase, mantenho a análise procedida pelo magistrado de 1º
grau, fixando a pena base em  05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-
multa. Não havendo agravantes e/ou atenuantes, passo para a 3ª fase e, considerando
os termos do art. 33§ 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, considerando a
pequena quantidade de droga apreendida, ficando, ao final, em 01 (um) ano e 08
(oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida
em regime aberto.

Considerando  os  termos  do  art.  44  do  CP,  substituo  a  pena
privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito na modalidade prestação de
serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

3. Do pedido para apelar em liberdade

O pedido de concessão do direito de  aguardar o julgamento da
apelação em regime que não seja mais gravoso do que determina a sua condenação,
resta prejudicado.

Primeiro,  da  atenta  leitura  à  sentença,  verifica-se  que  o
sentenciante  determinou  que  a  prisão  provisória  fosse  adequada  ao  regime  de
cumprimento de pena fixado na decisão.

Segundo,  esse  pedido  está  formulado  dentro  do  recurso  de
apelação  tornando-se  assim,  ineficaz,  pois  somente  será  apreciado  quando  do
julgamento do próprio recurso que o acusado visa aguardar fora do cárcere.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO
QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, I E II DO CP.
DIREITO  DE  RECORRER  EM  LIBERDADE.
NÃO  CONCESSÃO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  DEVIDAMENTE
COMPROVADAS.  CONDENAÇÕES
MANTIDAS.  DESCLASSIFICAÇÃO  DA
CONDUTA.  IMPOSSIBILIDADE.  FIXAÇÃO
DAS  PENAS-BASE  NOS  PATAMARES
MÍNIMOS  ABSTRATAMENTE  PREVISTOS.
INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME
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PRISIONAL.  INVIABILIDADE.  MATÉRIA
PREQUESTIONADA.  RECURSOS
IMPROVIDOS.  Não  há  previsão  legal  para  o
deferimento  liminar  do  pedido  de  recorrer  em
liberdade  em sede  de  Apelação Criminal,  sendo
mais  recomendável,  caso  haja  patente
constrangimento  ilegal,  a  impetração  de  Habeas
Corpus,  remédio  constitucional  próprio  para  a
colocação  dos  pacientes  em  liberdade.  Resta
prejudicado o pleito de aguardar o julgamento
em liberdade, na medida em que o apelo está
sendo decidido neste exato momento. Ademais,
estando a  sentença condenatória  devidamente
fundamentada quanto à negativa do direito de
recorrer  em  liberdade,  especialmente  por
estarem presentes os requisitos do artigo 312,
do Código de Processo Penal, e por terem os réus
permanecidos  presos  durante  toda  a  instrução
processual,  não  há  que  se  falar  em
constrangimento ilegal. In casu, constata-se que a
prova oral produzida não deixa dúvidas acerca da
presença  de  terceira  pessoa  juntamente  aos
apelantes  no  momento  da  ação  delituosa,  bem
como patente a utilização de arma de fogo como
recurso  de  intimidação  dos  ofendidos.  Em  que
pese não ter sido apreendido esse terceiro, o qual
se  encontrava na posse  da arma de fogo,  foram
produzidas  provas  suficientes  para  suprir  tal
ausência,  não  havendo  que  se  falar  em
desclassificação  da  conduta  típica  de  roubo.  A
existência  de  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis  obsta  a  fixação  da  pena-base  no
mínimo  legal.  Não  há  falar-se  em  alteração  do
regime prisional, se este foi fixado em atenção ao
art.  33,  §  3º,  do  Código  Penal.  Recursos
improvidos.  (TJES;  APL  0001345-
78.2014.8.08.0012;  Segunda  Câmara  Criminal;
Rel.  Des. Adalto Dias Tristão; Julg.  02/12/2015;
DJES 17/12/2015) - grifei

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  ROUBO
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CIRCUNSTANCIADO.  APREENSÃO  E
PERÍCIA  TÉCNICA  NA  ARMA  DE  FOGO.
DESNECESSIDADE.  DOSIMETRIA.
ATENUANTE  DA  CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE
ANALOGIA  IN  BONAM  PARTEM  COM  O
INSTITUTO  DA  DELAÇÃO  PREMIADA.
DESCABIMENTO.  FIXAÇÃO  DA  PENA
AQUÉM DO MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA  Nº  231/STJ.  PENA  DE  MULTA.
PROPORCIONALIDADE.  PEDIDO  PARA
RECORRER  EM  LIBERDADE.
IMPOSSIBILIDADE.  PARCIAL
PROVIMENTO.  1.  Para  caracterizar  a  causa  de
aumento  de  pena  relativa  ao  emprego  de  arma
prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código
Penal, é prescindível a apreensão e perícia técnica
do artefato, notadamente quando sua utilização é
suficientemente comprovada pelas palavras firmes
e  seguras  da  vítima.  2.  Não  vinga  o  pleito  de
aplicação  de  analogia  in  bonam partem  entre  a
confissão espontânea e a delação premiada, pois
além da natureza jurídica diversa dos institutos, a
legislação penal não deixa lacunas quanto ao seu
alcance, não cabendo ao intérprete criar benesses
não  previstas  em  Lei.  3.  O  reconhecimento  da
atenuante da confissão espontânea não autoriza a
redução  da  pena  aquém  do  mínimo  legal,
conforme jurisprudência consagrada no enunciado
da Súmula n. 231/STJ. 4. A pena de multa deve
guardar proporcionalidade com a pena corporal. 5.
Se  o  réu  respondeu  a  todo  o  processo  preso  e
ainda  persistem os  motivos  que  determinaram a
custódia  preventiva,  inexiste  razão  para  que
aguarde o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória  em  liberdade.  6.  Recursos
parcialmente  providos.  (TJDF;  Rec
2015.05.1.005996-3; Ac. 918.524; Terceira Turma
Criminal;  Rel.  Des.  Jesuíno  Rissato;  DJDFTE
15/02/2016; Pág. 133) - grifei

Ante todo o exposto,  em  dar provimento parcial ao recurso
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para absolver o réu do crime de associação para o tráfico, restando a pena de 01 ano
e  08  meses,  no  regime  aberto,  substituindo-a  por  duas  restritivas  de  direitos.
Comunique-se determinando a soltura do apelante.

É o meu voto.

Presidiu  ao  julgamento,  com voto,  o  Desembargador  Joás  de
Brito Pereira Filho, dele participando, além de mim, Relator, o Dr. Carlos Antônio
Sarmento,  Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Márcio
Murilo da Cunha Ramos. 

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado. 

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
06 (seis) dias do mês de dezembro do ano de 2016.

João Pessoa, 13 de dezembro de 2016

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                    Relator
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