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APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE
FOGO.  CONDENAÇÃO.  APELO  DEFENSIVO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
ATRAVÉS  DE  CONJUNTO  PROBATÓRIO
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CRIVO  DO  CONTRADITÓRIO  REVESTEM-SE
DE  INQUESTIONÁVEL  EFICÁCIA
PROBATÓRIA.  SENTENÇA  MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. 

Tendo em vista se tratar de um crime de perigo
abstrato,  uma  vez  que  o  conjunto  probatório
presente nos autos é coeso, idôneo e capaz de
comprovar a autoria e a materialidade do disparo
de  arma  de  fogo,  descrito  na  exordial,  a
confirmação da condenação do réu é medida que
se impõe. 

VISTOS, relatados e discutidos os 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.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal  (fl.  125),  interposta  por  Maykon
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Lindembergue dos Anjos Agra contra sentença de fls. 122/123, proferida pelo

Juízo  de  Direito  da  Vara  Única  da  comarca  de  Alagoa  Grande,  que  o

condenou nas penas do art. 15 da Lei nº 10.826/2003 a uma reprimenda de 02

(dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,  a ser cumprida em  regime

inicial aberto, além de  35 (trinta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um

trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. 

Nas  razões  recursais (fls.  83/87),  o  recorrente  postula  a

absolvição, alegando, em suma, não haver provas da materialidade e autoria

do crime de disparo de arma de fogo. Para tanto assevera que a arma não foi

apreendida em seu poder, como consta no auto de apreensão; em relação ao

laudo pericial, afirma que o fato da arma apresentar eficiência para disparo e

ter uma munição deflagrada, não há relevância para o caso.

Ainda, no que se refere a autoria, alega, que as testemunhas, os

policiais militares, não estavam no local do fato, as testemunhas presentes no

dia e hora do fato afirmam que o apelante não estava com arma de fogo e não

efetuou disparo no local.

Em  contrarrazões de  fls.  153/159,  pugna  o  parquet que  seja

negado provimento ao recurso, mantendo-se na íntegra a sentença.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (fls. 162/166), no qual

a  Procuradora  Maria  Lurdélia  Diniz  de  Albuquerque  Melo  opinou  pelo

desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Consta na inicial acusatória que, no dia 21 de junho do corrente

ano, no bar do “Cabeludo”, localizado na Praça João Nepomuceno, em frente

ao matadouro público, nesta cidade de Alagoa Grande/PB, por volta das 23:50

horas, o ora denunciado, efetuou um disparo de um revólver calibre 38, da

marca taurus, nº de série 20091. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Narra a denúncia ainda que, os policiais militares, ao receberem

uma denúncia através do COPOM, dirigiram-se até o local e constataram a

veracidade  dos  fatos  acima  narrados,  desta  feita,  efetuaram  a  prisão  em

flagrante do increpado,  em consequência,  conduzindo-o até  a delegacia  de

polícia para adoção das providências legais.

Ao término da instrução processual, o magistrado a quo condenou

o apelante, pela prática do crime capitulado no art. 15 da Lei nº 10.826/2003 a

uma reprimenda de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser

cumprida em regime inicial aberto, além de 35 (trinta e cinco) dias-multa, à

razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. 

Irresignado,  o  réu  interpôs  recurso  apelatório  pugnando,  em

suma, por sua absolvição.

Pois  bem.  Analisemos  as  pretensões  erigidas  no  recurso

defensivo.

O recorrente aduz não haver provas da materialidade e autoria

em  relação  ao  crime  de  disparo  de  arma  de  fogo  (art.  15,  da  Lei  n°

10.826/2003), asseverando que a arma não foi apreendida em sua posse e as

testemunhas presenciais relatam que o recorrente não estava com arma de

fogo e não efetuou disparo.

Nos termos do art. 15 da Lei no 10.826/03, o delito previsto como

disparo de arma de fogo se caracteriza pelo simples ato de "disparar arma de

fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via

pública  ou  em  direção  a  ela,  desde  que  essa  conduta  não  tenha  como

finalidade a prática de outro crime". 

Nessa  ótica,  tendo  em vista  se  tratar  de  um crime  de  perigo

abstrato,  uma  vez  que  o  conjunto  probatório  presente  nos  autos  é  coeso,

idôneo e capaz de comprovar a autoria e a materialidade do disparo de arma

de fogo, descrito na exordial, a confirmação da condenação do réu é medida

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal nº 0001694-92.2015.815.0031

que se impõe. 

Com efeito, a materialidade resta comprovada, especificamente,

pelo auto de apreensão e apresentação (fl. 09), onde consta que foi apreendido

em poder do apelante um revólver de marca Taurus, calibre 38, nº de série

20091, cano de duas polegadas, com três munições, sendo duas intactas e

uma deflagrada. 

Ainda, pelo laudo de exame de eficiência de tiros em arma de

fogo (fls.  36/39),  onde comprova que a arma encontrava-se apta a produzir

tiros,  sendo  esta  prova  documental  imprescindível  para  a  configuração  do

crime de disparo. Além, dos demais documentos e declarações.

No tocante à autoria,  como bem esclarecido em primeiro grau,

embora  negada  pelo  recorrente,  resta  comprovada  sobretudo  pelos

depoimentos em juízo dos policias militares que efetuaram a prisão. Vejamos: 

“(…) Que estavam fazendo rondas, quando receberam
notificação  do  COPOM  da  ocorrência  de  disparo,
estavam  próximos  ao  local,  quando  chegaram
localizaram o acusado, na denúncia já informaram o
nome do  acusado.  Que  o  acusado  negou  o  crime,
jogou a arma na grama, a arma foi localizada. Que a
arma  estava  há  3  metros  do  local  que  o  acusado
estava sentado. (…) Que do recebimento da denúncia
para  a  chegada  ao  local  do  fato  foram  2  minutos.
Haviam  muitas  pessoas  no  local.  A  denúncia  foi
anônima. No local do fato não apontaram quem teria
disparado, na denúncia que informaram que tinha sido
Maykon. No local, ninguém falou sobre o disparo. (…)
Que  não  viram  o  acusado  jogando  a  arma.  Que
quando encontraram a arma, a mesma ainda estava
quente.  Que  a  denúncia  anônima  ao  COPOM  foi
informando que houve um disparo de arma de fogo e
que tinha sido Maykon. Que a guarnição estava bem
próxima  e  o  acusado  estava  no  local.  (...)”.  (João
Vieira da Silva, mídia fl. 64).

“(…)  Que  participou  da  prisão  do  acusado,  tinha
acabado  de  iniciar  as  rondas  na  cidade  de  Alagoa
Grande,  a  guarnição  estava  próxima  da  prefeitura,
quando recebeu a denúncia através do COPOM, em
que  populares  ligaram  anonimamente  informando
disparos  realizados  pela  pessoa  conhecida  por
Maykon, informaram ainda, que o acusado estava de
camisa  rosa  e  estava  no  terminal  rodoviário.  Que
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estavam próximos ao local, chegaram com 2 minutos,
que próximo ao bar visualizaram um indivíduo com a
camisa  rosa,  que  o  sargento  Vieira  reconheceu  o
acusado  de  pronto  e  iniciaram  a  abordagem,  no
momento que encostaram a viatura, havia muita gente
no  bar,  aproximadamente  50  a  60  pessoas,  alguns
amigos  do  acusado  fizeram  uma  barreira,  mas  o
depoente  conseguiu  visualizar  o  acusado  soltando
algum material,  mandou as  pessoas se afastarem e
mandou  o  acusado  deitar,  o  procedimento  padrão
quando alguém está armado. Que nesse momento foi
procurar  a  arma e  a  encontrou  no  local  onde  tinha
visto o acusado jogar um material, em seguida deram
voz de prisão, inclusive a arma estava quente, abriu o
tambor  do  revólver,  verificou  que  tinha  algumas
munições,  esfriou  a  arma  e  a  munição  deflagrada
apresentou sinal de que tinha sido disparada a pouco
tempo,  porque  no  revólver  o  estojo  se  dilata  e  fica
preso  ao  tambor,  e  ele  não  saiu,  o  cano  da  arma
estava quente, comprovou o que tinha sido relatado na
denúncia. O acusado não assumiu a autoria, diante da
denúncia  e  dos  fatos  que  foram  visualizados  era
incontestável. No local ninguém falou que tinha sido o
acusado. Muitas pessoas questionaram para que isso,
só  que  quando  mostrou  o  revólver  e  a  munição
deflagrada,  silêncio  total,  muita  gente  sentou-se,  o
acusado  estava  muito  exaltado,  não  reagiu,  estava
com  sintomas  de  embriaguez.  (…)  Não  reagiu  a
prisão,  mas  estava  bem  exaltado,  gritando  muito,
dizendo que não tinha sido ele.  Que o acusado não
atribuiu a ninguém o fato. (…) A denúncia foi anônima,
fazendo referência a um popular chamado Maykon e
que  estava  de  camisa  rosa  e  nas  imediações  da
rodoviária. (…) O fato ocorreu ao lado da barraca do
cabeludo.  Afora  a  denúncia  anônima,  ninguém mais
atestou que teria sido o acusado o autor do disparo”.
(Eslley dos Santos Silva, mídia fl. 98).

Em  contrapartida,  as  testemunhas  de  defesa  afirmam  que

estavam próximas ao local do fato, e não ouviram nenhum disparo de arma de

fogo:

“(…)  Que no dia  do fato  estava próximo ao bar  do
cabeludo.  Que  conhece  o  acusado  de  vista.  Que
estava em uma mesa e o acusado em outra mesa na
outra ponta. No bar não houve nenhum disparo. Que
teve tumulto quando os policiais chegaram e levaram o
Maykon. Afirma que não ouviu nenhum disparo. Que
não presenciou Maykon com nenhuma arma na mão,
ele estava conversando com outras pessoas em uma
mesa.  (…)  Que  depois  disseram  que  foi  uma
denúncia. Não viu apreensão de arma. Que visualizou
os  policiais  chegando  e  levando  Maykon.  Que  os
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comentários  eram  de  que  tinha  sido  arma,  disparo,
que não escutou nenhum disparo. Que tinha música
no  local,  no  volume  baixo.  (...)”.  (Sérgio  Victor
Albuquerque Paes de Araújo, mídia fl. 93).

“(…) Que estava presente no dia do fato, no bar do
cabeludo,  em  frente  a  rodoviária.  Que  conhece  o
acusado só de vista, há pouco tempo. Que não ouviu
nenhum disparo,  tinha  muita  gente,  mas  não  ouviu.
Que não viu nenhum tumulto, nem briga, nem correria.
Que  visualizou  o  momento  em  que  os  policiais
chegaram e levaram o acusado,  mas não entendeu.
Que não viu em nenhum momento Maykon com uma
arma na mão,  nem causando tumulto,  nem disparo,
nem  puxando  briga.  Que  nunca  viu,  nem  ouviu
ninguém  falar  que  ele  ande  armado.  (…)  Que  não
estava junto do acusado no dia do fato. Que não viu
nenhuma arma com ele, que estava distante. Que não
sabe se ele estava ou não com arma. Que tinha muita
gente  no  local.  Que  o  depoente  estava  com  uns
colegas.  Que  viu  o  tumulto  quando  o  acusado  foi
preso. (...)”.  (Adailton Figueiredo da Silva, mídia fl.
98).

“(…)  Que  estava  no  bar  do  cabeludo,  que  fica  em
frente a rodoviária,  havia muita gente no local.  Que
conhece o acusado só de vista. Que chegou às 23:00
horas, não ouviu nenhum tiro, visualizou o momento
em que os policiais chegaram e levaram o acusado.
Que não  viu  o  acusado com revólver  na mão.  Que
conhece o acusado há 2 anos. Nunca viu Maykon com
arma,  nem fazendo confusão.  (...)”.  (Maria  José da
Silva Santos, mídia fl. 98).

O apelante  Maykon Lindembergue dos Anjos Agra, na esfera

policial não se pronunciou, reservando-se do direito de só falar em juízo (fl. 08).

Em seu interrogatório  judicial,  nega a prática delitiva,  conforme transcrito  a

seguir:

(...) Que não é verdadeira a acusação. Não sabe dizer
de quem era a arma, que não conhece as provas. Que
chegou ao local comprou a carteira de cigarro, voltou
para a moto que estava ao lado do bar,  os policiais
chegaram dando voz de prisão, mandando deitar no
chão, que deitou, os policiais deram uma geral e não
encontraram nada. Perguntaram cadê a arma, que o
depoente respondeu que não estava com arma, tinha
um pessoal ao lado, dizendo não precisa disso não, o
cara  não  está  fazendo  nada  de  errado.  Que  os
policiais começaram a andar, ao lado tem um mato,
começaram a procurar, mostraram uma arma e disse
que  era  do  depoente,  mandaram  assumir  a
propriedade  da  arma.  Que  gritou  e  todo  mundo
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escutou quando disse vocês estão vendo né, estão me
prendendo  sem  eu  fazer  nada.  Os  policiais  ainda
queriam levar a moto, a todo momento eles diziam que
a  arma era  do  depoente,  querendo  que  assumisse.
Que afirma que  não  estava  com arma.  Os policiais
disseram que tinha uma denúncia. Que acha que foi
alguém que queria lhe prejudicar,  sabe que tem um
problema com a justiça, tem raiva do depoente e quis
incriminá-lo. Que no dia ficou com vergonha, começou
a  chorar.  (…)  que  não  viu  ninguém  disparando  no
local,  quando  chegou  não  tinha  tumulto,  nem briga.
Que já foi preso e processado antes por embriaguez e
acidente de moto. Que nunca usou arma de fogo. Que
trabalha como comerciante vendendo galinhas, só usa
faca  no  trabalho,  e  guarda,  nunca  nem andou  com
uma  faca  na  cintura  (...).  (Depoimento  em  juízo,
mídia fl. 98).

Os  depoimentos  prestados  pelos  policiais  que  participaram  da

prisão têm valor probatório, haja vista que, sendo o policial agente público no

exercício de suas funções, as suas declarações revestem-se de presunção de

credibilidade, mormente quando, no caso dos autos, inexiste elemento concreto

que ponha em dúvida as informações prestadas, ou de que as testemunhas

tenham interesse em prejudicar o agente.

Nesse sentido já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS
E  PORTE  ILEGAL DE  ARMA DE  FOGO  DE  USO
RESTRITO.  MERA  ALEGAÇÃO  DE  INOCÊNCIA.
ANÁLISE  DE PROVAS.  VIA ELEITA INADEQUADA.
HABEAS  CORPUS  NÃO  CONHECIDO.  1. O
depoimento  de  policiais,  mormente  quando
corroborado pelas demais provas colhidas sob o
crivo  do  contraditório,  pode  ser  utilizado  como
meio probatório apto à fundamentar a condenação.
2.  Acolher  a  tese  de  inocência  defendida  pelo
Impetrante-Paciente,  desconstituindo  condenação
transitada  em  julgado  para  a  acusação  e  para  a
defesa, demandaria, necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável
na via eleita.  3.  Habeas corpus não conhecido.  (HC
195.200/SP,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  QUINTA
TURMA,  julgado  em  24/04/2012,  DJe  03/05/2012)
(grifo nosso)

 A jurisprudência pátria segue nesse mesmo sentido:

RECURSO  DE  APELAÇÃO.  DIREITO  PENAL  E
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PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
REALIZADA  SEM  A  PRESENÇA  DE
REPRESENTANTE  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
PREVIAMENTE  INTIMADO.  NULIDADE  RELATIVA.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR DE
NULIDADE  DO  PROCESSO  REJEITADA.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DO  CRIME  DE
TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA
DE  FOGO  E  CORRUPÇÃO  DE  MENORES
CARACTERIZADAS.  DEPOIMENTO  DE  POLICIAIS
QUE,  ALIADO  AS  DEMAIS  PROVAS  DOS  AUTOS,
SÃO IDÔNEOS PARA COMPROVAR A AUTORIA DO
ACUSADO  PELOS  DELITOS  EM  FOCO.
INTELIGÊNCIA  DA SÚMULA Nº  75  DESTE  TJPE.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  RECURSO
DESPROVIDO.  DECISÃO  UNÂNIME.  1.  De  acordo
com  a  jurisprudência  deste  Tribunal  e  do  STJ,  a
realização de audiência de instrução sem a presença
de  representante  do  Órgão  Ministerial,  constitui  ato
válido se tiver havido intimação prévia do Promotor de
Justiça.  Em  tais  hipóteses,  a  nulidade  é  relativa,
exigindo-se para o seu reconhecimento a oportuna e
comprovação  de  prejuízo.  Preliminar  rejeitada.  2.
Materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas
comprovadas  pela  prova  testemunhal  e  laudos
técnicos.  Negativa  de  autoria  que  não  encontra
respaldo  dentro  do  contexto  fático-probatório.  3.  A
jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  é
uníssona  no  sentido  de  que  o  depoimento  de
policiais é plenamente válido como meio de prova,
hábil a embasar a condenação, mormente quando
não  há  nada  nos  autos  que  possa  retirar  a
credibilidade dos depoimentos prestados, como é
o caso dos autos.  4.  Recurso  negado  provimento.
Decisão  unânime.  (TJPE;  APL  0056753-
04.2015.8.17.0001;  Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.
Des. Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo; Julg.
13/06/2017; DJEPE 19/07/2017) (grifo nosso)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  TRÁFICO  DE
DROGAS  (ART.  33,  CAPUT,  LEI  Nº  11.343/06)  E
PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO
PERMITIDO (ART. 14, LEI Nº 10.826/03). SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  RECURSO DEFENSIVO.  PLEITO
DE  ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA E
MATERIALIDADE  DEVIDAMENTE  COMPROVADAS
EM  RELAÇÃO  A  AMBOS  OS  DELITOS.
PRETENDIDO  AFASTAMENTO  DA  CAUSA
ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40,
INCISO  VI,  DA LEI  N.  11.343/06.  INVIABILIDADE.
ENVOLVIMENTO  DE  ADOLESCENTE  NO
COMÉRCIO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES
CERTIFICADO PELAS PROVAS AMEALHADAS AOS
AUTOS.  SENTENÇA MANTIDA.  Havendo  prova  da
autoria e materialidade dos delitos de tráfico ilícito de
entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido,  deve  ser  mantida  a  condenação  do  réu,
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sendo inviável o pretendido pleito absolutório. -O valor
do depoimento testemunhal dos policiais militares.
especialmente  quando  prestado  em  juízo,  sob  a
garantia  do  contraditório.  reveste-se  de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais  incumbidos,  por  dever  de  ofício,  da
repressão  penal.  -Demonstrado  que  a  dinâmica
delitiva envolveu adolescente, inafastável a aplicação
da causa especial de aumento descrita no artigo 40,
inciso  VI,  da  Lei  n.  11.343/06.  (TJMG;  APCR
1.0290.15.012757-6/001;  Rel.  Des.  Wanderley Paiva;
Julg. 04/07/2017; DJEMG 10/07/2017) (grifo nosso)

Dessa forma, inquestionável  é  a configuração da elementar  do

tipo penal, observando-se o risco à coletividade gerado pela conduta praticada

em local habitado, incorrendo, desse modo, na prática delitiva esculpida no art.

15, caput, do Estatuto do Desarmamento, in verbis:

Art. 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em
lugar  habitado  ou  em  suas  adjacências, em  via
pública ou em direção a ela, desde que essa conduta
não tenha como finalidade a prática de outro crime:

Nesse sentido:

                           

PENAL. RECURSO ESPECIAL. DISPARO DE ARMA
DE  FOGO  (ART.  15  DA  LEI  N.  10.826/2003).
ABSOLVIÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 386, VII, DO CPP.
INVIABILIDADE.  TEMA QUE  DEMANDA REEXAME
DE  MATÉRIA  FÁTICO-PROBATÓRIA.  SÚMULA
7/STJ.  ILEGALIDADE  DECORRENTE  DA
DESPROPORÇÃO ENTRE O CRIME E A SANÇÃO
COMINADA,  CONSIDERANDO  O  DISPOSTO  NO
ART.  132  DO  CP.  IMPROCEDÊNCIA.  CONDUTA
MAIS  GRAVE,  QUE  COLOCA  EM  RISCO  UMA
COLETIVIDADE.
1.  A  desconstituição  do  entendimento  firmado  pelo
Tribunal de piso diante de suposta contrariedade à lei
federal,  buscando  a  absolvição  por  insuficiência  da
prova,  não  encontra  campo  na  via  eleita,  dada  a
necessidade  de  revolvimento  do  material  probante,
procedimento  de  análise  exclusivo  das  instâncias
ordinárias,  soberanas  no  exame  do  conjunto  fático-
probatório, e vedado ao Superior Tribunal de Justiça, a
teor da Súmula 7/STJ. Precedentes.
2. A  conduta  tipificada  no  art.  15  da  Lei  n.
10.826/2003 é mais grave do aquela prevista no art.
132  do  Código  Penal,  uma  vez  que,  embora  de
perigo abstrato, a ação de disparar arma de fogo
em local habitado e em via pública representa um

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal nº 0001694-92.2015.815.0031

risco à integridade física de uma coletividade, isto
é, de todos que habitam a localidade e cercanias;
não  apenas  de  uma  pessoa  específica,  situação
prevista no art. 132 do Código Penal. Logo, não há
desproporção  na  sanção  cominada.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, improvido. (REsp 1494303/SP, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado
em 25/11/2014, DJe 16/12/2014).

No que se refere a alegação de que a arma não foi apreendida

em seu poder, não merece prosperar, tendo em vista o depoimento do policial

militar  Eslley  dos  Santos  Silva,  onde  consta   “mas  o  depoente  conseguiu

visualizar  o  acusado  soltando  algum  material,  mandou  as  pessoas  se

afastarem e mandou o acusado deitar, o procedimento padrão quando alguém

está armado. Que nesse momento foi procurar a arma e a encontrou no local

onde tinha visto o acusado jogar um material”. 

Assim, mantém-se a condenação do recorrente pela prática do

delito de disparo de arma de fogo.

Forte  nessas  razões,  NEGO  PROVIMENTO ao  apelo,  para

manter íntegra a condenação.

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 Ramo. Presente à
sessão o Excelentíssimo Senhor José Roseno Neto, 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 10 (dez)

dias do mês   de abril de 2018.

  Des. João Benedito da Silva
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