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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ART.  16  DA LEI  N.º
10.826/2003.  POSSE  ILEGAL  DE  ARMA  DE
FOGO  COM  NUMERAÇÃO  SUPRIMIDA.
CONDENAÇÃO.  INSATISFAÇÃO  DO  RÉU.
ALEGAÇÃO  DA  OCORRÊNCIA  DE
EXCLUDENTE  DE  ILICITUDE.  ESTADO  DE
NECESSIDADE.  LOCAL  PERIGOSO.
AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS  PARA  SUA
CONFIGURAÇÃO.  CRIME  CONFIGURADO.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  DELITO
DESCRITO  NO  ART.  14  DO  ESTATUTO  DO
DESARMAMENTO.  INVIABILIDADE.
CONFIGURAÇÃO  DO  CRIME  DE  POSSE
ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  COM
NUMERAÇÃO  RASPADA.  DESPROVIMENTO
DO RECURSO. 

Estado de necessidade é causa de exclusão da
ilicitude da conduta de quem, não tendo o dever
legal de enfrentar uma situação de perigo atual, a
qual não provocou por sua vontade, sacrifica um
bem  jurídico  ameaçado  por  esse  perigo  para
salvar outro, próprio ou alheio, cuja perda não era
razoável exigir.

Não  pode  o  agente  possuir  arma  de  fogo
ilegalmente  alegando defesa pessoal,  tendo em
vista a ocorrência de assaltos na área rural onde
reside, pois basta a ele justificar sua necessidade
e solicitar autorização à autoridade competente.
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Comprovadas  a  materialidade  e  a  autoria  da
conduta  delituosa  através  de  provas
contundentes,  deve  ser  mantida  a  sentença
condenatória.

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.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal interposta por  Alisson Jalisson

da Costa Diniz  (fl. 92) contra a sentença proferida pelo Juízo da  2ª Vara da

comarca de Catolé do Rocha (fls. 74/75), que o condenou a uma pena de 03

(três)  anos de reclusão,  em regime, inicialmente,  aberto,  e  10 (dez)  dias-

multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo,  pela prática delituosa esculpida no

art. 16 da Lei nº 10.826/03.

O magistrado  a quo  substituiu a pena privativa de liberdade por

duas  restritivas  de  direito,  consistentes  na  prestação  pecuniária  de  1  (um)

salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade ou entidade pública, a

ser designada pelo Juízo das Execuções Criminais.

Irresignado, em sede de razões recursais (fls. 93/98), o apelante

pugna  pela  absolvição,  posto  que  agiu  sob  estado  de  necessidade,  que  é

causa  de  exclusão  da  ilicitude.  Em  caráter  subsidiário,  suplica  pela

desclassificação  para  o  delito  tipificado  no  art.  14  do  Estatuto  do

Desarmamento,  alegando,  para  tal,  que desconhecia  a  natureza restrita  do

artefato bélico apreendido.

Em contrarrazões,  fls.  103/108,  a  Promotoria  de Justiça pugna

pelo desprovimento do recurso.

Desembargador João Benedito da Silva
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A douta  Procuradoria  Justiça,  instada  a  se  pronunciar,  exarou

parecer, por meio do ilustre Procurador Francisco Sagres Macedo Vieira, pelo

não provimento do apelo (fls. 114/120).

É o relatório.

V O T O

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra o

réu Alisson Jalisson da Costa Diniz, ora apelante, dando-o como incurso nas

penas do art. 16 da Lei nº 10.826/03, por ter sido autuado em flagrante, no dia

30/07/2015,  no  sítio  Olho  D'aguinha,  zona  rural,  município  de  Brejo  dos

Santos/PB, em posse de arma de fogo com numeração raspada.

Emerge dos autos  que,  no  dia  em epígrafe,  policiais  militares,

dando cumprimento a mandado judicial de busca e apreensão, encontraram

um revólver  cal.  38,  com numeração raspada,  além de 06 (seis)  munições

intactas, em posse do denunciado.

Processado regularmente o feito e encerrada a instrução criminal,

pela douta Juíza a quo, fora acolhida a denúncia, restando o réu condenado a

uma pena de 03 (três) anos de reclusão e 10(dez) dias-multa, à base de (1/30)

um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito

previsto no artigo 16 da Lei nº. 10.826/2003.

O magistrado  a quo  substituiu a pena privativa de liberdade por

duas  restritivas  de  direito,  consistentes  na  prestação  pecuniária  de  1  (um)

salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade ou entidade pública, a

ser designada pelo Juízo das Execuções Criminais.

Desembargador João Benedito da Silva
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Irresignada, a defesa interpôs o presente apelo e, em suas razões

recursais, pugna pela absolvição do recorrente, posto que agiu sob estado de

necessidade, que é causa de exclusão da ilicitude. Alternativamente, busca a

desclassificação  para  o  crime  disposto  no  art.  14  daquela  legislação  penal

extravagante.

Acerca do pleito absolutório, sem razão o recorrente.

A materialidade do delito está configurada pelo Auto de Apreensão

e Apresentação de fl. 11.

De  igual  forma,  a  autoria  do  delito  restou  demonstrada  pelos

depoimentos das testemunhas de acusação (mídia audiovisual – fl. 63) e pela

própria confissão do acusado na esfera judicial.

Em juízo, o réu afirmou que a acusação é verdadeira, alegando

que possuía a arma de fogo por morar na zona rural, em região onde vinham

ocorrendo diversos assaltos.

A conduta perpetrada pelo réu encontra-se descrita no art.  16,

parágrafo único, inciso I, do Estatuto do Desarmamento, in verbis:

Art.  16.  Possuir,  deter,  portar,  adquirir,  fornecer,
receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que
gratuitamente,  emprestar,  remeter,  empregar,  manter
sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou
munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e
em  desacordo  com  determinação  legal  ou
regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:

IV – portar,  possuir, adquirir,  transportar ou fornecer
arma de fogo com numeração, marca ou qualquer
outro sinal de identificação raspado,  suprimido ou

Desembargador João Benedito da Silva
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adulterado;

Desse modo, não há como se acolher o pleito absolutório, quando

o  próprio  réu  confessa,  nas  razões  recursais,  que  possuía  a  arma  para

salvaguardar-se de eventuais assaltos,  sem possuir,  contudo, autorização

legal para possuir arma de fogo. 

Assim, no que concerne a alegação de possibilidade de aplicação,

in  casu,  da excludente do estado de necessidade não é possível  acolher o

pleito do apelante.

A  excludente  de  ilicitude  do  estado  de  necessidade  vem

disciplinada no caput do artigo 24 do Código Penal,  in verbis, em negrito, no

que interessa:

Art.  24  -  Considera-se  em  estado  de  necessidade
quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que
não  provocou  por  sua  vontade,  nem  podia  de
outro  modo  evitar,  direito  próprio  ou  alheio,  cujo
sacrifício,  nas  circunstâncias,  não  era  razoável
exigir-se.

Segundo  o  renomado  jurista  Fernando  Capez,  (Curso  de

Direito Penal, vol. 1, Ed. Saraiva,15ª edição, 2011, pág. 298):

Estado  de  necessidade  é  causa  de  exclusão  da
ilicitude da conduta de quem, não tendo o dever legal
de enfrentar uma situação de perigo atual, a qual não
provocou por sua vontade, sacrifica um bem jurídico
ameaçado por esse perigo para salvar outro, próprio
ou  alheio,  cuja  perda  não  era  razoável  exigir.  No
estado  de  necessidade  existem  dois  ou  mais  bens
jurídicos  postos  em  perigo,  de  modo  que  a
preservação  de  um  depende  da  destruição  dos
demais.  Como  o  agente  não  criou  a  situação  de
ameaça,  pode  escolher,  dentro  de  um  critério  de
razoabilidade ditado pelo senso comum, qual deve ser
salvo.

Desembargador João Benedito da Silva
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E continua, elencando seus requisitos:

1º)  Situação  de  perigo  (Que  deve  ser  atual,  deve
ameaçar direito próprio ou alheio e não pode ter sido
causado  voluntariamente  pelo  agente,  assim  como
não deve existir o dever legal de agir).
2º)  Conduta  lesiva  (que  abrange  comportamento
inevitável, razoabilidade do sacrifício e conhecimento
da situação justificante)

Desta feita, percebe-se que os requisitos para a configuração da

excludente  não  restaram  configurados,  Não  há,  nos  autos,  em  nenhum

momento, comprovação de perigo atual e inevitável ou qualquer demonstração

de ameaça, ataque ou agressão ao apelante, que, aliás, poderia implicar em

suposta legítima defesa e não em estado de necessidade.

 Um dos primeiros requisitos para a configuração do estado de

necessidade é a presença de perigo atual, que não foi comprovado nos autos,

pois atual é a ameaça que se está verificando no exato momento em que o

agente sacrifica o bem jurídico, não tratando a lei sequer de perigo iminente,

aquele que está prestes a acontecer.

De outra banda, somente se admite o sacrifício do bem quando

não  existir  nenhum  outro  meio  de  se  efetuar  o  salvamento.  A saída  mais

cômoda deve ser evitada sempre que possível salvar o bem de outra forma. No

caso dos autos, o acusado poderia ter comunicado o fato ao Poder Público, a

quem incumbe  a  segurança  pública,  bem como  poderia  ter  requerido,  aos

órgãos competentes, o direito de possuir legalmente uma arma de fogo.

Percebe-se,  portanto,  que  a  conduta  do  recorrente  não

encontra adequação típica para aplicação da excludente de ilicitude pretendida.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ressalte-se que o ônus de demonstrar a presença de uma causa

que exime a ilicitude da conduta do apelante cabia ao mesmo, o que de fato

não ocorreu no caso em comento.

A dirimente de ilicitude do estado de necessidade não é sinônimo

de  permissão  para  a  prática  de  crimes.  Na  realidade,  o  Estado  tolera

determinadas  condutas,  onde  o  agente  efetivamente  age  em  estado  de

necessidade, deixando de considerar ilícita sua conduta.

Ademais, hodiernamente, em razão do alastramento da violência

em determinadas regiões, qualquer pessoa se sente ameaçada até mesmo no

seu próprio lar, o que, novamente, não justifica a posse ilegal de arma de fogo

para se defender, principalmente porque tal atribuição cabe ao Estado.

Nesse  sentido,  são  os  julgados  colacionados,  grifados  no

essencial,  os quais contêm a intelecção que deve ser aplicada ao presente

caso concreto:

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO  DE  USO  PERMITIDO  COM  NUMERAÇÃO
RASPADA  OU  SUPRIMIDA  (ARTIGO  16,
PARÁGRAFO  ÚNICO,  INCISO  IV,  DA  LEI  Nº
10.826/03).  ESTADO  DE  NECESSIDADE.  NÃO
CONFIGURAÇÃO.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O
CRIME DO ARTIGO 14, CAPUT, DO ESTATUTO DO
DESARMAMENTO.  IMPROCEDÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE  POR  RESTRITIVA  DE  DIREITOS.
REQUISITOS  PREENCHIDOS.  1.  A  alegação  de
aquisição de arma de fogo com intuito de proteção
não  atrai  a  incidência  da  causa  excludente  de
ilicitude do estado de necessidade, pois ausente o
perigo atual e a inevitabilidade do comportamento
lesivo.  2.  O  fato  de  o  acusado  não  saber  sobre  a
remoção  do  número  de  série  da  arma é  irrelevante
para  a  configuração  do  crime  previsto  no  artigo  16,
parágrafo único,  da Lei  n.  10.826/2003,  pois  não há
exigência  de  dolo  específico.  Inviável,  portanto,  a
desclassificação para a conduta do art. 14, caput, da

Desembargador João Benedito da Silva
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Lei  n.  10.826/2003.  3.  Preenchidos  os  requisitos  do
artigo  44  do  Código  Penal,  mostra-se  possível  a
substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por
restritiva  de  direitos.  4.  Recurso  conhecido  e
parcialmente provido. (TJDF; APR 2014.07.1.031632-
7;  Ac.  990.411;  Terceira  Turma  Criminal;  Rel.  Des.
Waldir  Leôncio  Lopes  Júnior;  Julg.  26/01/2017;
DJDFTE 06/02/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL
DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO  RESTRITO  COM
NUMERAÇÃO  RASPADA  (LEI  Nº  10.926/03).
ABSOLVIÇÃO COM BASE NAS EXCLUDENTES DE
ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE E ERRO
DE  PROIBIÇÃO.  DESCABIMENTO.  REDUÇÃO  DA
PENA  POR  MEIO  DO  RECONHECIMENTO  DA
CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  IMPOSSIBILIDADE
(STJ,  231  E  TJMG,  42).  SENTENÇA  MANTIDA.
RECURSO  NÃO  PROVIDO.  1.  Exige-se  para  a
configuração do estado de necessidade que haja
uma  situação  de  perigo  atual  e,  quando  não
verificada,  não  há  de  se  cogitar  na  alegada
excludente de ilicitude. 2. O crime de porte ilegal de
arma de fogo, bastante divulgado a partir da edição do
Estatuto  do  Desarmamento,  é  de  conhecimento
público  e  notório,  não  havendo  espaço  para  a
absolvição  sob  o  manto  do  desconhecimento  da
proibição legal. 3. O reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea não tem o condão de reduzir a
pena aquém do mínimo legal. 4. Nada há a modificar
na dosimetria  da pena dos acusados,  a  qual  restou
fixada em patamares mínimos e com observância aos
critérios aludidos nos art. 59 e art. 68 do Código Penal.
(TJMG;  APCR  1.0027.15.010789-7/001;  Relª  Desª
Kárin  Emmerich;  Julg.  06/12/2016;  DJEMG
25/01/2017)

De mais a mais, se houvesse a necessidade de se possuir uma

arma de fogo para defesa de sua propriedade, deveria o acusado ter seguido

as normas legais e requerido o efetivo registro, justificando a sua necessidade

(art.  4º da Lei 10.826/03) e aguardando a autorização do órgão competente

para adquirir o armamento (art. 5º, § 1º, do Estatuto do Desarmamento), pois,

em  havendo  necessidade  de  possuir  o  artefato,  impõe-se  que  os  órgãos

públicos  sejam  cientificados  de  tal  fato,  analisando  a  necessidade  de  se

Desembargador João Benedito da Silva
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expedir a autorização legal.

Sendo assim, descabida a absolvição pretendida.

No que diz respeito ao pleito desclassificatório, melhor sorte não

assiste o recorrente, pelas razões que exponho a seguir.

É  de  bom alvitre  esclarecer  que,  caso  fosse  acolhido  o  pleito

subsidiário, a desclassificação aplicada seria diversa daquela pretendida pela

defesa, posto que a conduta do réu se amolda melhor ao tipo penal descrito no

art. 12 da aludida norma incriminadora, e não àquela capitulada no art. 14 da

mesma legislação extravagante, haja vista que a arma de fogo - objeto desta

ação penal - foi encontrada e apreendida em sua residência, armazenada no

interior de um guarda-roupas.

Pois bem. No que pertine à tese defensiva, no sentido de que o

acusado teria, tanto em sede policial quanto em juízo, asseverado que  “não

tinha  conhecimento  de  que  se  trata  de  uma arma  de  uso  proibido” e  que

“comprou a arma sem saber que era de uso restrito”, tais alegações não se

demonstram verossímeis. 

É que, conforme se dessume dos autos, o censurado reservou-se

o  direito  de  permanecer  em  silêncio,  quando  inquirido  durante  a  fase

inquisitorial,(fl.  07).  Já  ao  ser  interrogado  pelo  magistrado  singular  (mídia

audiovisual – fl. 51), limitou-se a, tão somente, afirmar que eram verdadeiras as

acusações contidas na exordial,  ao passo que  não alegou desconhecer a

natureza ilícita do artefato bélico apreendido em sua posse.

De outro lado, tais alegações, ainda que verossímeis, não podem

ser acolhidas para fins da desclassificação pretendida, haja vista que o tipo

penal pelo qual o réu fora condenado prescinde de dolo específico. Assim, por

Desembargador João Benedito da Silva
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ser crime de mera conduta, a ausência de animus por parte do censurado, em

praticar o crime em tela, é irrelevante para sua caracterização.

Nesta senda, trago à baila:

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO  DE  USO  PERMITIDO  COM  NUMERAÇÃO
RASPADA  OU  SUPRIMIDA  (ARTIGO  16,
PARÁGRAFO  ÚNICO,  INCISO  IV,  DA  LEI  Nº
10.826/03).  ESTADO  DE  NECESSIDADE.  NÃO
CONFIGURAÇÃO.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O
CRIME DO ARTIGO 14, CAPUT, DO ESTATUTO DO
DESARMAMENTO.  IMPROCEDÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE  POR  RESTRITIVA  DE  DIREITOS.
REQUISITOS  PREENCHIDOS.  1.  A  alegação  de
aquisição de arma de fogo com intuito de proteção não
atrai a incidência da causa excludente de ilicitude do
estado de necessidade, pois ausente o perigo atual e a
inevitabilidade do comportamento lesivo. 2.  O fato de
o acusado não saber sobre a remoção do número
de série da arma é irrelevante para a configuração
do crime previsto no artigo 16, parágrafo único, da
Lei n. 10.826/2003, pois não há exigência de dolo
específico.  Inviável,  portanto,  a  desclassificação
para  a  conduta  do  art.  14,  caput,  da  Lei  n.
10.826/2003. 3. Preenchidos os requisitos do artigo 44
do Código Penal, mostra-se possível a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4.
Recurso  conhecido  e  parcialmente  provido.  (TJDF;
APR 2014.07.1.031632-7; Ac. 990.411; Terceira Turma
Criminal; Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior; Julg.
26/01/2017; DJDFTE 06/02/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRELIMINAR.
PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES DA JUNTADA DE
CARTA  PRECATÓRIA  PARA  A  OITIVA  DE
TESTEMUNHAS.  PREJUÍZO  NÃO  COMPROVADO.
AUSÊNCIA  DE  NULIDADE.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO  POR  AUSÊNCIA  DE  PERIGO  DE
DANO  NA  CONDUTA  DO  RÉU.  DESCABIMENTO.
ARMA MUNICIADA. RÉU AUSENTE DO LOCAL NO
MOMENTO  DA  APREENSÃO.  IRRELEVÂNCIA.
DELITO  DE  MERA  CONDUTA  E  DE  PERIGO
ABSTRATO.  ESTADO  DE  NECESSIDADE.  PERIGO
ATUAL  NÃO  DEMONSTRADO.  REQUISITOS  DA

Desembargador João Benedito da Silva
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CAUSA  EXCLUDENTE  DA  ILICITUDE  NÃO
PREENCHIDOS.  ERRO  DE  TIPO.  AUSÊNCIA  DE
DOLO.  ABSOLVIÇÃO.  DESCABIMENTO.
CONSCIÊNCIA  E  VONTADE  DA  PRÁTICA  DA
CONDUTA  NARRADA  NA  NORMA  PENAL
DEVIDAMENTE  COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 14
DA  LEI  Nº  10.826/03.  IMPOSSIBILIDADE.  PENA.
ALTERAÇÃO  DA  PENA  DE  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS  À  COMUNIDADE.  ALEGADA
IMPOSSIBILIDADE  DE  CUMPRIMENTO.  AUSÊNCIA
DE  COMPROVAÇÃO.  POSSIBILIDADE  DE  NOVO
PLEITO  PERANTE  O  JUÍZO  DA  EXECUÇÃO.
PRESTAÇÃO  PECUNIÁRIA  FIXADA  ACIMA  DO
PATAMAR MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO.
REDUÇÃO DE OFÍCIO. 1. Conforme o princípio pas
de nullité sans grief, vigente em nosso processo penal,
não  se  decreta  nulidade  sem  a  comprovação  de
prejuízo (art.  563 do CPP).  2.  O artigo 16 da Lei nº
10.826/03  é  delito  de  mera  conduta  e  de  perigo
abstrato,  não  sendo  necessária  a  demonstração  do
efetivo  perigo  no  caso  concreto  para  a  sua
configuração.  3.  O  reconhecimento  do  estado  de
necessidade exige comprovação da situação de perigo
atual ou iminente, não cabendo sua aplicação de forma
indiscriminada,  sem  qualquer  prova  no  sentido.  4.
Segundo o art. 21, primeira parte, do Código Penal, "o
desconhecimento da Lei é inescusável". 5. Descabe a
alegação  de  desconhecimento  do  réu  de  que  a
arma  estivesse  com  numeração  raspada.  A
presunção  é  de  que  quem  possui  ou  porta
ilegalmente arma de fogo com numeração raspada
tenha ciência  de  tal  condição,  devendo provar  o
contrário,  o  que,  no  caso  dos  autos,  nãohouve,
revelando-se descabida a alegação de ausência de
dolo.  6.  A  mera  alegação  de  impossibilidade  de
descumprimento  da  prestação  de  serviços  à
comunidade pelo réu não é suficiente para a alteração
da sanção, uma vez que, em se tratando de pena, não
cabe ao acusado escolher a que melhor lhe aprouver.
Eventual  absoluta  impossibilidade  de  cumprimento
deve ser efetivamente comprovada, o que poderá ser
avaliado pelo juízo da execução. 7. A fixação de pena
pecuniária em valor acima do mínimo legal deve ser
fundamentada  pelo  magistrado.  A  ausência  de
fundamentação demanda a redução da sanção para o
valor  mínimo,  qual  seja  01  (um)  salário-mínimo.
(TJMG;  APCR  1.0143.12.000866-7/001;  Rel.  Des.
Nelson Missias de Morais;  Julg.  15/12/2016;  DJEMG
25/01/2017)

Desembargador João Benedito da Silva



Processo nº 0001748-19.2015.815.0141

Desse  modo,  sentença  ora  combatida  não  carece  de  nenhum

reparo.

Por tudo o que foi exposto, nego provimento ao recurso.

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    Aluisio  Bezerra  Filho  (Juiz  de  Direito  com  jurisdição

limitada para substituir o Exmo. Sr. Des.   Luis Silvio Ramalho Junior) e  Márcio

Murilo  da  Cunha  Ramos.   Ausente,  justificadamente,  os  Excelentíssimos

Senhores Desembargadores Arnóbio Alves Teódosio e Carlos Martins Beltrão

Filho.  Presente  à  Sessão  o  Exmo.  Dr.  Francisco  Sagres  Macedo  Vieira,

Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, aos 15 (quinze) dias do mês de agosto do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


