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APELAÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA POR PORTE
ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO
PERMITIDO.  ARTIGO  14  DA  LEI  10.826/2003.
CONDENAÇÃO.   IRRESIGNAÇÃO  RECURSAL.
ESTADO  DE  NECESSIDADE.   PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
CONTUNDENTE.  CONFISSÃO  DO  AGENTE.
PROVA  TESTEMUNHAL  HARMÔNICA.
EXCLUDENTE  DE  ILICITUDE  NÃO
EVIDENCIADA.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

-   O delito de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no
art. 14 da Lei 10.826/2003, é crime de perigo abstrato e
de mera conduta, bastando para a sua configuração que
o  agente,  de  modo  consciente  e  intencional,  esteja
portando arma de fogo, sem autorização e em desacordo
com determinação legal, pouco importando o resultado.

- O porte de arma de fogo de uso permitido em desacordo
com as exigências legais não é conduta legalmente aceita,
não sendo o argumento de que a arma constitui recurso
de  autodefesa  suficiente  para  afastar  a  ilicitude  da
conduta praticada.

- Restando o conjunto probatório suficientemente robusto
no sentido de evidenciar a prática do crime de porte de
arma  de  fogo,  embora  de  uso  permitido,  situação
corroborada, inclusive, pela confissão do agente, inviável
o acolhimento do pleito absolutório, devendo ser mantida
a condenação imposta no juízo primevo.



PENA  DE  MULTA.  FIXAÇÃO  EM  PATAMAR
SUPERIOR  AO  MÍNIMO.  AUSÊNCIA  DE
MOTIVAÇÃO SUFICIENTE.  PATENTE FALTA DE
RELAÇÃO  ENTRE  A  FIXAÇÃO  DA  PENA
PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  COM  A  PENA  DE
MULTA.  NECESSIDADE  DE  CORREÇÃO.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO APELO.

- A fixação da pena de multa deve observar os mesmos
critérios utilizados para a determinação da pena privativa
de liberdade, sendo irrazoável estabelecer-se esta em seu
patamar mínimo e aquela em quantum mais elevado.

- Verificado que a pena de multa foi fixada em patamares
irrazoáveis,  é  de  rigor  sua  diminuição  nesta  instância
recursal.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo
para reduzir a pena de multa.  Não havendo Recurso Especial ou Extraordinário,
encaminhem-se os autos ao juízo de origem para execução definitiva. Caso haja,
expeça-se guia de execução provisória,  antes  do encaminhamento à Presidência
deste Tribunal de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Penal, iniciada através de denúncia formulada
pela Ilustre Representante do Ministério Público, com assento na 2a. Vara da Comarca
de Sapé-PB, em face de Antônio Sampaio da Silva, investigado pela prática, em tese,
do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.

Historiou  a  denúncia  que,  no  dia  07/04/2007  por  volta  das
19:00h,  o  denunciado foi  preso  em flagrante  por policiais  civis  que realizavam
ronda  de  rotina,  nas  proximidades  da  localidade  conhecida  como  “Açude  do
Mato”, em Sapé, posto que, ao ser abordado e revistado, levava consigo arma de
fogo de uso permitido, um revólver calibre .38, com seis munições. (fls. 02-03)

Na esfera policial, ao ser interrogado, o acusado confessou ser
o proprietário da arma e munições apreendidas, afirmando que, no momento da
prisão, estava vindo do seu local de trabalho, no Sítio Açude do Mato e por ser um
local perigoso, resolveu sair com o revólver. Informou, ainda, possuir a arma há
cerca de 5 (cinco) anos, não sabendo informar o nome da pessoa que lhe vendeu o
artefato. (fls. 07)

Recebida a denúncia (fl. 20v), o réu foi citado (fl. 22) e 
interrogado conforme consta às fls. 23/24. 

Defesa preliminar com indicação de testemunhas (fls. 26/27).



Após regular trâmite processual, encerrada a instrução probatória
na qual foram ouvidas as testemunhas indicadas pelas partes e realizado exame pericial
na arma apreendida (fls. 46/50), foram apresentadas alegações finais, conforme se vê às
fls. 51-53 (Ministério Público) e fls. 61-62 (Defensoria Pública).

Antecedentes do acusado atualizados conforme visto à fl. 65.

Sentenciando  o  feito,  a  douta  magistrada  Daniela  Falcão
Azevedo, julgou procedente a denúncia e condenou o réu nos termos da denúncia,
imputando-lhe o cumprimento de pena privativa de liberdade que fixou em 2 anos
de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, com mais 30 (trinta) dias-multa. A
pena privativa de liberdade, foi substituída por duas penas restritivas de direito,
consistentes na modalidade de prestação de serviços gratuitos à comunidade e na
limitação de fim de semana, nos termos constantes na r. sentença de fls. 83-88.

Irresignado, o réu interpôs recurso apelatório (fl. 90) e, em suas
razões, busca a sua absolvição ao argumento de que a situação dos autos deve ser vista
como “circunstância de menor potencial ofensivo”. Pretende, ainda, a redução da pena
de multa a fim de que seja fixada em 10 (dez) dias, mínimo legal, já que diz ser pessoa
humilde,  agricultor  sem  rendimento  certo  e  que  a  reprimenda,  no  patamar  fixado,
comprometeria a sua própria manutenção bem como de sua família.

Em  contrarrazões,  o  Ministério  Público,  através  da  sua
representante,  subscritora  do  documento  encartado  às  fls.  97-103,  pugnou  pela
manutenção integral da sentença vergastada.

Com vistas dos autos, a Procuradoria Geral de Justiça em parecer
assinado pelo Promotor de Justiça Convocado Dr. Amadeus Lopes Ferreira, opinou pelo
DESPROVIMENTO do recurso.

Os autos, então, me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO: 

O presente recurso é tempestivo e adequado, motivo pelo qual 
conheço do apelo passando à análise meritória.

Pretende o apelante a sua absolvição, argumentando que a arma
apreendida em seu poder lhe serviria como instrumento de defesa, já que a região onde
exercia as suas atividades seria muito perigosa.

Não há, porém, como atender ao pleito absolutório formulado
pelo insurgente. Explico.

A materialidade delitiva  restou comprovada de  forma cabal  e
inquestionável, notadamente, pelo auto de apreensão de fl. 11 e laudo pericial de exame
de eficiência de tiros em arma de fogo de fls. 46/50.

Em que pesem os argumentos defensivos, a autoria é irrefutável,
chegando  o  apelante,  inclusive,  a  confessar  o  crime  em  seu  próprio  interrogatório
quando respondeu (fls. 23/24):



(...) Que é verdadeira a acusação que lhe é feita; Que não conhece as
provas apuradas. Que a arma mencionada na denúncia pertencia a
ele, denunciado. Que adquiriu a arma na Usina Santa Helena há dois
ou três anos. Que a arma foi apreendida devidamente municiada com
seis balas. Que a arma apreendida era um revólver calibre 38. Que a
arma vivia guardada em casa  e passou a portá-la em razão do seu
trabalho. Que sai de casa todos os dias por volta de 4:30h, pois vive
do negócio do gado. (...)

Da  prova  testemunhal  colhida  não  se  obtém  elementos  que
ensejem a absolvição do réu, como perseguido pela defesa. Vejamos:

Inquirida em juízo, a testemunha JOSÉ SEVERINO DA SILVA
FILHO,  policial  civil,  um dos responsáveis pela prisão do acusado, sob o crivo do
contraditório, disse que (fl. 34):

“Que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; Que realizando
rondas no St. Açude do Mato, foi feita a abordagem do réu, ocasião
em que constataram que este portava um revólver calibre 38; que na
ocasião o réu  disse  que  havia sido  assaltado anteriormente  e  não
apresentou registro da arma ou autorização para porte; que conheceu
o réu anteriormente quando este informou à polícia que havia sido
vítima de assalto” (...)

O Sr.  JOSÉ EDUARDO PEREIRA ELIAS,  também policial
civil, em juízo afirmou:

“Que estavam ocorrendo uns assaltos na localidade conhecida como
Açude do Mato e, no dia dos fatos, fizeram uma abordagem a pessoas
que estavam no interior de um bar; que entre essas pessoas estava o
réu; que foi encontrado em poder deste um revólver calibre 38; que o
réu, na ocasião, informou à polícia que havia sido vítima de assalto,
o que realmente ocorreu; que anteriormente a polícia esteve na casa
do réu a fim de apurar o assalto praticado contra este; que antes não
teve  notícia  do  comportamento  do  réu;  que  pelos  comentários,  o
denunciado é um cidadão de bem; que não tem conhecimento de que
o acusado tem porte de arma;” (...)

A testemunha WANDERLEY MEDEIROS DA SILVA, embora
não tenha presenciado os fatos, em juízo informou (fl. 39):

“(...) Que o réu trabalha como agricultor; que o comportamento do
réu é excelente; que o réu não se envolveu em outros problemas com a
polícia ou justiça, anteriormente; Que no dia do fato o réu vinha do
seu trabalho; que do trabalho à residência do réu dista uns 02 ou 03
Km.” (...)

Pelo que se depreende dos autos, fácil concluir que o réu, embora
possa ostentar bons predicados, ao ser preso, detinha em seu poder, sem autorização e
em desacordo com a determinação legal,  a arma de fogo que foi apreendida,  sendo
inócuo, portanto, o argumento de que esta lhe serviria para autodefesa.

Percebe-se, sem maiores dificuldades, que a conduta do apelante
amolda-se ao tipo do art. 14, do Estatuto do Desarmamento, in verbis:

“Art.  14  (Lei  nº  10.826/2003).  Portar,  deter,  adquirir,  fornecer,
receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente,
emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de



fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo
quando  a  arma  de  fogo  estiver  registrada  em  nome  do  agente.”
(negritos nossos)

Comentando o art. 14 da Lei nº 10.826/2003, Ângelo Fernando
Faciolli tem o seguinte entendimento doutrinário:

“Trata-se de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado. O porte
ilegal  de  arma  de  fogo  de  uso  permitido  é  classificado
doutrinariamente  pela  legislação  penal  como  crime  de  perigo,
porque,  em  qualquer  das  formas  previstas,  expõe  a  vida,  a
integridade física ou patrimônio de outrem mediante a posse da arma
de  fogo,  acessório  ou  munição”  (Lei  das  Armas  de  Fogo.  Juruá
Editora, p. 176).

Por sua vez, sobre o crime de perigo abstrato, preleciona Cezar
Roberto Bittencourt:

"Crime de perigo é aquele que se consuma com a simples criação do
perigo para o bem jurídico protegido, sem produzir um dano efetivo.
Nesses crimes, o elemento subjetivo é o dolo de perigo, cuja vontade
limita-se à criação da situação de perigo, não querendo o dano, nem
mesmo eventualmente.
O perigo, nesses crimes, pode ser concreto ou abstrato (...). O perigo
abstrato é presumido iuris et de iure. Não precisa ser provado, pois a
lei  contenta-se  com  a  simples  prática  da  ação  que  pressupõe
perigosa" (Cezar Roberto Bitencourt. Manual de Direito Penal - Parte
Geral. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 146).

Cediço  que  o delito  porte  de  arma  constitui  crime  de  perigo
abstrato  e  de mera conduta,  bastando,  para  a  sua configuração,  que  o agente  esteja
portando arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE
ARMA  DE  FOGO  SEM  MUNIÇÃO.  CRIME  DE  PERIGO
ABSTRATO.  TIPICIDADE  DA  CONDUTA.  ORDEM
DENEGADA. Tratando-se o crime de porte ilegal de arma de
fogo delito de perigo abstrato, que não exige demonstração de
ofensividade real para sua consumação, é irrelevante para sua
configuração  encontrar-se  a  arma  municiada  ou  não.
Precedentes. Writ denegado.” (STF - HC 103539, Relator(a):
Min.  Rosa  Weber,  Primeira  Turma,  julgado  em 17/04/2012,
Acórdão  eletrônico  DJe-096  DIV.  16-05-2012  Pub.  17-05-
2012), negritei.
“DIREITO PENAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE  USO  PERMITIDO  -  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS - AUSÊNCIA DE LESIVIDADE - DELITO
DE  PERIGO  ABSTRATO  -  CONDUTA  LESIVA  À
INCOLUMIDADE PÚBLICA - CONDENAÇÃO MANTIDA -
PEDIDO  DE  REDUÇÃO  DA  PENA  EM  FACE  DE
ATENUANTES  -  MENORIDADE  RELATIVA  -
IMPOSSIBILIDADE - PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL -
SÚMULA Nº 231 DO STJ E Nº 42 DO GRUPO DE CÂMARAS
CRIMINAIS  DESTA  EGRÉGIA  CORTE  -  AMPLA
DEVOLUÇÃO  -  ISENÇÃO  DAS  CUSTAS  PROCESSUAIS  -



RECURSO PROVIDO EM PARCIALMENTE. -  A incidência
da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena  abaixo  do  mínimo legal.  -  Por  se  tratar  de  crime  de
perigo  abstrato,  cujo  bem  jurídico  tutelado  é  a  segurança
coletiva ou a incolumidade pública, para a configuração da
conduta tipificada no art. 14 da Lei 10.826/03 é irrelevante a
verificação de dano efetivo. - Tendo sido o réu assistido pela
Defensoria Pública, fica ele isento do pagamento das custas
processuais, de acordo com o artigo 10, II, da Lei Estadual n.º
14.439/03.”  (TJMG -  Apelação  Criminal  1.0480.10.007746-
4/001, Rel. Des.(a) Delmival de Almeida Campos, 4ª Câmara
Criminal,  julgamento  em 11/07/2012,  publicação  da  súmula
em 26/07/2012), destaques nossos.

Irrelevante, do modo posto, o réu tentar justificar a sua conduta
na necessidade de transitar por local perigoso e, por esta razão precisar utilizar-se de
uma arma de fogo, mesmo em desacordo com as exigências legais. Aliás, ainda que tal
fosse a situação, não caberia ao réu defender-se, mas, sim, ao Estado, a quem resta
reservado o munus do exercício da Segurança Pública.

Desse modo, o delito imputado ao acusado, porte ilegal de arma
de fogo de uso permitido,  previsto no art.  14 da Lei  nº  10.826/03, não exige "dolo
específico" ou resultado lesivo para sua configuração. Basta  que o agente,  de modo
consciente e intencional, traga consigo uma arma de fogo, sem possuir autorização legal
ou regulamentar para isto, pouco importando a não ocorrência de um resultado material,
como lesão a outrem.

Como visto, a prova testemunhal colhida aos autos é robusta e
concludente  e  se  encontra  devidamente  corroborada  pela  confissão  do  acusado  ao
confirmar a propriedade da arma que portava dizendo, ainda, que o fazia em virtude de
ter sido vítima de assalto, na região do seu trabalho, anteriormente, e que a arma lhe
serviria para autodefesa.

Ademais, inviável admitir-se que aqueles que se imaginem sob
perigo de sofrer  lesão a  direito  não sacrificável,  possam, sob tal  justificativa,  andar
irregularmente  armados,  invocando,  por  tal  particularidade,  um  suposto  estado  de
necessidade.

Sobre isso, assim posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO ATRIBUÍDOS A UM
ACUSADO  E  PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  COM
NUMERAÇÃO  SUPRIMIDA  ATRIBUÍDA  AO  OUTRO.
CONDENAÇÕES  EM  PRIMEIRO  GRAU.  APELO
DEFENSIVO.  CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO  E  RECEPTAÇÃO  -  ALEGAÇÃO  DE  ESTADO  E
NECESSIDADE  QUANTO  AO  DELITO  DE  ARMAS  E
INEXISTÊNCIA  DA  PRÁTICA  DO  DELITO  DE
RECEPTAÇÃO.  ACOLHIMENTO  QUANTO  AO  SEGUNDO
PLEITO.  Sabe-se  que  para  configuração  da  excludente  da
ilicitude do estado de necessidade, a situação de perigo deve
ser atual, não ter sido provocada pelo agente, contra direito
próprio ou alheio,  ausência do dever  legal  de enfrentá-lo e
inevitabilidade do perigo por outro modo, o que não ocorreu,
pois  segundo narrado,  a  suposta  ameaça teria  ocorrido  em
momento pretérito, o que não autoriza o réu a ter direito de
portar  ilegalmente arma de fogo,  uma vez  que a segurança



pública cabe ao Estado, situação que devia fazê-lo comunicar
a  ocorrência  aos  responsáveis  legais.  Aliás,  se  as  pessoas
pudessem portar armas de fogo simplesmente por se sentirem
ameaçadas,  inexistiria  necessidade de  regulamentação legal
desta prática. Além disto, os delitos da Lei nº 10.826/03 são
crime  de  perigo  abstrato,  configurando-se  com  a  simples
prática  de  algum dos  verbos  nucleares  elencados  nos  tipos
penais, in casu, o de portar ilegalmente (art. 14, caput, da Lei
nº 10.826/03). Entretanto, resta declarada a absolvição quanto
ao crime de receptação, pois embora o réu tenha declarado ter
ciência  da  ilegalidade  da  arma,  restou  a  dúvida  se  a  sua
referência diz respeito aos documentos ou à sua origem ilícita.
Surgindo dúvida, deve ser interpretada em seu favor. PORTE
ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  COM  NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA.  ALEGAÇÃO  DE  INEXIGIBILIDADE  DE
CONDUTA DIVERSA. AFASTAMENTO. A defesa assevera que
o  acusado  não  possuía  residência  fixa  e,  assim,  a  sua
"mochila"  seria  sua  casa,  o  único  lugar  em  que  poderia
guardar  e  transportar  o  seus  bem.  Esta  tese  é  totalmente
desamparada  de  argumento  legal,  pautando-se,  unicamente,
numa exegese apelativa da defesa.  Sinala-se,  conforme dito,
que o crime de porte ilegal de arma de fogo é crime de mera
conduta. Logo, o réu não tinha permissão e estava portando o
artefato bélico, tendo, inclusive, assumido isto. (TJRGS, AP nº
Nº 70048080584, 4ª Câmara Criminal, Relator: Des. MARÇO
ANTÔNIO  RIBEIRO  DE  OLIVEIRA,  julgado  em
28/06/2012)”.

Diante  do alhures  exposto,  havendo no  caderno  processual
provas suficientes para sustentar o veredicto condenatório, eis que evidenciadas, de
forma irrefutável, a materialidade e autoria delitivas, sendo inconteste a conduta
do réu que portava irregularmente a arma mencionada no auto de apreensão de fl.
11, no momento da sua prisão, inafastável é a infringência dos preceitos delineados
no art. 14 da Lei 10.826/2003 o que torna inviável a absolvição pretendida pelo
apelante.

Todavia,  pelo  que  se  vê  dos  autos,  embora  tenha  a
reprimenda corporal,  após análise  das  circunstâncias judiciais,  sido fixada pela
MM.  Juíza  primeva,  em  seu  patamar  mínimo  (2  anos),  considerado  o  tipo
infringido (art. 14 da Lei 10.826), a pena de multa, a qual deve guardar proporção
com  a  pena  privativa  de  liberdade  estabelecida,  não  o  foi.  Também  não  foi
considerada, em tal particular, a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III,
“d” do Código Penal a incidir sobre a reprimenda pecuniária estabelecida.

Ora,  em  tal  viés,  tenho  que  os  argumentos  do  apelante,
relativamente à fixação da pena de multa, devem ser considerados a fim de permitir a
modificação da reprimenda pecuniária, especialmente porque, estabelecida em 30 dias,
à  razão  de  1/30  do  salário  mínimo  vigente  à  época  dos  fatos,  tal  imposição  é
incompatível  com  a  realidade  econômica  do  apelante,  homem  do  campo,  sem
rendimento certo, como se verifica dos autos.

Nesse sentido, diga-se com o Superior Tribunal de Justiça: verbis,

“[...]  4.  Conquanto  a  fixação  da  pena  de  multa  fique  à
discricionariedade  do  julgador,  este  deve  se  nortear  dentro  dos
parâmetros estabelecidos no preceito secundário do tipo penal violado,
atentando, sempre, para que a quantidade de dias-multa aplicada e o



quantum de reprimenda corporal, quando previstas simultaneamente,
sejam proporcionais. [...]”

Ora,  se  a  pena  privativa  de  liberdade  restou  fixada  em  seu
patamar mínimo, ou seja 2 anos, igual critério deverá ser adotado para a fixação da pena
de multa, segundo o princípio da proporcionalidade, violado, no caso concreto. Assim, a
pena pecuniária estabelecida na origem deverá ser reduzida para o seu patamar mínimo,
ou seja, 10 dias-multa, segundo o disposto no art. 49, do Código Penal:

Art.  49  -  A  pena  de  multa  consiste  no  pagamento  ao  fundo
penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa.
Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e
sessenta) dias-multa. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
(grifei).

Do modo posto, considerando que a pena privativa de liberdade
restou fixada pela MM. Juíza em seu patamar mínimo, conforme previsão do art. 14 da
Lei. 10.826/2003, DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO para modificar o
quantum da pena de multa fixada na origem, estabelecendo-a, à luz das circunstâncias
analisadas pela MM. Juíza sentenciante e em atenção ao contido no art. 49 do Código
Penal, no patamar de 10 (dez) dias-multa, à razão de  1/30 (um trinta avos) do salário
mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho, todavia, os demais termos da sentença vergastada.

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido  de  ser  possível  a  execução  provisória  da  pena  após  a  confirmação  da
condenação pelo Tribunal de Justiça (STF, HC 126.292), em  Não havendo Recurso
Especial  ou  Extraordinário,  encaminhem-se  os  autos  ao  juízo  de  origem  para
execução definitiva.  Caso haja,  expeça-se guia de execução provisória,  antes do
encaminhamento à Presidência deste Tribunal de Justiça.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, decano no exercício da Presidência, dele
Participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Antônio Sarmento
(juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha
Ramos)  e  Marcos  William de  Oliveira  (juiz  de  Direito  convocado,  com jurisdição
limitada,  para substituir o Exmo. Des. Joás de Brito Pereira Filho), revisor e Carlos
Martins Beltrão Filho. Ausente o Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor José Marcos
Navarro Serrano, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

                                                       Carlos Antônio Sarmento
                                                                juiz convocado


