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APELAÇÃO CRIMINAL. DECRETO CONDENATÓRIO
PROFERIDO POR JUIZ COMPETENTE DE 1º  GRAU.
FORO  POR  PRERROGATIVA  DE  FUNÇÃO
ADQUIRIDO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
DE APELAÇÃO. RÉU ELEITO PREFEITO MUNICIPAL.
INCIDÊNCIA  DO  PRINCÍPIO  DA  PERPETUATIO
JURISDICTIONIS. PREPONDERÂNCIA SOBRE O FORO
PRIVILEGIADO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E
JULGAR O APELO DA CÂMARA CRIMINAL.

1.  Se,  no  processo,  já  existir  sentença  condenatória
proferida, por Juiz monocrático, antes de o acusado se tornar
prefeito  municipal,  fixa-se  aí  a  jurisdição,  que,  em razão
disso, passa a ser imutável, ante a incidência do princípio da
perpetuatio  jurisdictionis,  cuja  consequência  remete  o
julgamento do recurso de apelação à Câmara Criminal,  e
não o deslocamento dos autos para o Tribunal Pleno.

2.  Segundo o E.  Superior  Tribunal de Justiça (AgRg nos
EDcl  no  AREsp  534.318/PB),  “no  processo  penal,  como
regra, perpetua-se a jurisdição no momento da prolatação da
sentença”. Por assim ser, para fins de competência recursal,
o foro por prerrogativa de função não deve se sobrepor à
regra  da  perpetuatio  jurisdictionis,  quando  a  sentença
condenatória  for  proferida  por  juiz  competente  (1°  grau)
antes de o agente se tornar prefeito municipal, devendo a
apelação  seguir  seu  curso  natural  para  o  órgão
hierarquicamente superior, ou seja, “para uma das frações
do Tribunal de Justiça (Câmara, Turma ou Seção)”.

ACUSAÇÃO  DE  PRÁTICA DE  PORTE  ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA  POSSE  IRREGULAR  DE  ARMA  DE  FOGO.
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APELO  DA  DEFESA.  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO.
ALEGADA  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.  NÃO
ACOLHIMENTO.  ACERVO  ROBUSTO  QUANTO  À
AUTORIA E  MATERIALIDADE.  DEPOIMENTOS  DAS
TESTEMUNHAS  COERENTES  E  SEGUROS.  POSSE
ILEGAL  DE  MUNIÇÕES  DE  USO  PERMITIDO.
CONDUTA  TÍPICA.  DESNECESSIDADE  DE  ESTAR
ACOMPANHADA DA RESPECTIVA ARMA DE FOGO
PARA CONFIGURAR O CRIME DO ART. 12 DA LEI N°
10.826/2003.  DELITO  DE  PERIGO  ABSTRATO  E  DE
MERA  CONDUTA.  ARGUIÇÃO  MINISTERIAL  DE
EQUÍVOCO  NA  FUNDAMENTAÇÃO  DO  ITEM
PERSONALIDADE.  OCORRÊNCIA.  PROIBIÇÃO  DE
UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES
PENAIS EM CURSO PARA EXASPERAR A PENA BASE.
SÚMULA N° 444 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Tendo o juiz interpretado os meios probantes de acordo
com  suas  convicções,  em  que  apontou  os  motivos  do
desenvolvimento  fático  e  jurídico  necessários  ao  fim
condenatório,  diante  dos  reveladores  depoimentos  das
testemunhas  presenciais  e  de  documentos  aptos  a
demonstrarem  a  existência  do  delito,  as  quais  foram
confirmados  em  Juízo,  há  que  se  considerar  correta  a
conclusão de que a hipótese contempla o crime do art. 12 da
Lei n° 10.826/03, não havendo que se falar de absolvição.

2.  O  nosso  sistema  processual  de  avaliação  de  provas  é
orientado pelo princípio da persuasão racional do juiz (ou do
livre convencimento motivado) previsto no art. 155 do CPP,
de  modo  que  o  magistrado,  no  ato  da  interpretação
probatória, para fins de condenação ou de absolvição, pode
se valer dos elementos colhidos no inquérito e na instrução,
desde  que  todas  as  provas  utilizadas,  na  sentença,  para
formar sua convicção, tenham sido submetidas ao crivo do
contraditório, que ocorre em juízo.

3.  Deve-se  prestigiar  as  declarações  dos  policiais  que
efetuaram a prisão em flagrante do agente e que, por isso,
se tornaram testemunhas, pois são indivíduos credenciados
a prevenir e reprimir a criminalidade, não tendo interesse
em acusar e incriminar  inocentes,  merecendo crédito até
prova robusta em contrário.
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4.  “A orientação  deste  Superior  Tribunal  se  firmou  no
mesmo  sentido  do  acórdão  de  que  a  posse  ilegal  de
munições  desacompanhadas  da  respectiva  arma  de  fogo
configura o crime do art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003,
delito de perigo abstrato que presume a ocorrência de dano
à segurança pública e prescinde de resultado naturalístico à
incolumidade  física  de  outrem  para  ficar  caracterizado”
(Precedentes do STJ).

5.  “Consoante  orientação  já  sedimentada  nesta  Corte
Superior, inquéritos policiais ou ações penais em andamento
não  podem  ser  levados  à  consideração  de  maus
antecedentes,  má  conduta  social  ou  personalidade
desajustada para a elevação da pena-base, em obediência ao
princípio  da  presunção  de  não-culpabilidade.  Exegese  da
Súmula 444 deste STJ.”

6. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais
em curso para agravar a pena-base (Súmula n° 444 do STJ).

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo para reduzir a pena, nos
termos do voto do Relator, em harmonia com o parecer ministerial. Fez sustentação oral o
Advogado José Edísio Simões Souto.

RELATÓRIO

Perante  o  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba
(Tribunal Pleno), a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por seu então Procurador-Geral
de Justiça Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, ofereceu denúncia, no dia 13.9.2012, em
face de Renato Mendes Leite, qualificado na exordial, porque ele, à época, gozava do foro
privilegiado por prerrogativa de função, pois exercia o cargo de Prefeito Municipal de
Alhandra/PB, tendo-o incursionado nas sanções do art. 14 da Lei n° 10.826/2003, em
razão dos fatos assim narrados na inicial acusatória (fls. 2-4):

Historiam as  peças  investigativas  que,  no  dia  28  de  junho  do
corrente  ano  (leia-se:  2012),  pela  manhã,  policiais  federais  se
dirigiram até a residência do indiciado acima qualificado com o
objetivo de dar cumprimento a ordem de busca e apreensão e prisão
temporária expedida pelo Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira
Filho, nos autos da medida cautelar sob n° 200.2012.059.601-6.
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Ocorre  que,  durante  as  buscas  no  interior  do  imóvel,
encontraram, dentro de um armário, a pistola de marca Taurus,
niquelada, calibre .380, com número de série KCU30980, com
um carregador, e, ainda, a pistola de marca Beretta, calibre 6.35,
com  número  de  série  B81997,  com  um  carregador,  cinco
munições CBC 25 Auto e quatro munições MRP 25 Auto.

Prosseguindo  com  a  diligência,  encontraram  no  interior  do
automóvel  PAJERO,  que  estava  estacionado  na  garagem  do
edifício, a pistola de marca Glock, calibre .380, com número de
série NXF601, com um carregador e dez munições CBC + P.

Indagado sobre os registros das armas de fogo apreendidas, o
indiciado  confessou que  apenas  a  pistola  Taurus  .380  estaria
registrada  regularmente,  fato  não confirmado em consulta  ao
Sistema  Nacional  de  Armas  (SINARM),  que  atestou  que,
embora de uso permitido, todas estavam em situação irregular,
consoante se verifica às fls. 15/17.

Autuado em flagrante delito, o acusado, posteriormente, pagou
fiança arbitrada no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O laudo de perícia criminal federal, por sua vez, acostado às fls.
30/35, comprova que somente as pistolas calibre .380 (Taurus e
Glock)  são  eficientes  para  produzir  disparos,  assim como  as
munições examinadas, ressalvando que as munições de calibre
6.35,  embora de uso permitido,  são de origem estrangeira,  e,
portanto, sua aquisição está sujeita à autorização do Comando
do Exército Brasileiro, nos termos da legislação em vigor.

Notificado “por hora certa” (fl.  52fv),  o acusado apresentou,  por
meio da Defensoria Pública, sua resposta escrita às fls. 58-63.

Diante da notícia trazida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça às
fls. 67-68, a qual veio acompanhada do resultado das eleições municipais de 2012 na
Paraíba (fl. 69), dando conta de que o indiciado não era mais o Prefeito de Alhandra/PB,
perdendo, assim, o foro por prerrogativa de função, o E. Tribunal Pleno deste Colendo
TJ/PB, seguindo o voto do então Relator (Desembargador Joás de Brito Pereira Filho),
declarou sua incompetência e remeteu o feito à jurisdição monocrática (fls.75-77).

Baixados e distribuídos os autos ao Juízo da 5ª Vara Criminal da
Comarca  de  João Pessoa/PB (fl.  80),  os  atos  processuais  até  então  praticados  foram
ratificados pelas respectivas autoridades daquela Unidade Judiciária (fl. 81-83fv), após o
que ocorreu o recebimento da denúncia no dia 15.10.2013 (fl. 84).
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Ao deferir,  em parte,  a pretensão defensiva de fls.  93-97,  quando
tornou sem efeito a notificação por hora certa de fl. 52fv, ante a ausência de previsão legal,
o MM Juiz determinou a observância do art. 396, parágrafo único, do CPP (fl. 100).

Citado  pessoalmente  (fl.  109fv),  o  denunciado,  por  meio  de
Advogado  constituído  (fl.  89  –  Bel.  José  Augusto  Meirelles  Neto),  apresentou  sua
resposta à acusação (fl. 112), com o rol de testemunhas (fl. 113).

Na audiência de instrução, que fora realizada de forma fracionada,
em  várias  etapas  (f1s.  142,  182fv,  191,  218,  248  e  271),  foram  inquiridas  três
testemunhas arroladas pela acusação, três pela defesa e interrogado o acusado.

Concluída a instrução e oferecidas as alegações finais pelo  Parquet
(fls. 252-255 - vol. II) e pela Defesa (fls. 331-337 - vol. II), o MM Juiz Eslu Eloy Filho julgou
procedente, em parte, a denúncia, por desclassificar o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003
para o previsto no art. 12 da mesma Lei Desarmamentista, quando fixou a pena base em 1
(um) ano e 10 (dez) meses de  detenção e 20 (vinte) dias-multa, diminuída de 3 (três)
meses e 3 (três) dias-multa, por reconhecer a confissão espontânea, totalizando a pena
definitiva de 1 (um) ano e 7 (sete) meses de detenção, no regime aberto, e 17 (dezessete)
dias-multa à razão de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente à época da infração.

Por preencher os requisitos do art. 44 do CP, o Pretor substituiu a
punição  corporal  por  2  (duas)  restritivas  de  direitos,  consistentes  em  prestação  de
serviços  à comunidade e  prestação pecuniária de 40 (quarenta) salários  mínimos,  em
favor do Hospital do Câncer Napoleão Laureano (fls. 346-355).

Irresignada, apelou a i. Defesa (fl. 356), requerendo, em suas razões
(fls. 377-383), a reforma da sentença para absolver o apelante, sob a tese de atipicidade
da conduta, pois ele foi condenado em razão da posse de 9 (nove) munições calibre 6.35
e de uma pistola Glock .380, e que, por ter sido absolvido pela posse da pistola Beretta
cal. 6.35, por ser inapta a realizar disparos, sendo crime impossível, visto não acarretar
perigo à incolumidade pública, significa dizer que a posse daquelas munições cal. 6.35 é
conduta atípica, pois sem a arma apta a disparos as munições não trazem nenhum perigo
concreto, tratando-se de posse de acessórios inúteis.

Sustenta, também, que o apelante não deveria ter sido condenado
pela posse da pistola Glock .380, pois as provas dos autos revelam que tal arma pertencia
ao seu segurança particular.

Contrarrazões  ministeriais  às  fls.  386-389,  pugnando  pelo  não
provimento do apelo, no sentido de manter, integralmente, a sentença.

No Parecer de fls. 391-399, o douto Procurador de Justiça Francisco
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Sagres Macedo Vieira opinou pelo provimento parcial do apelo, a fim de que, mantida a
condenação, seja afastado o aumento da pena base quanto ao item “personalidade”.

Lançado o relatório (fls.  405-406fv),  foram os autos para o douto
Revisor (RITJ/PB 170, IV), que, com ele concordando, pediu dia para julgamento (fl. 407).

Habilitação  nos  autos  do  Advogado  José  Edísio  Simões  Souto
(OAB/PB 5.405) à fl. 409, com a juntada do respectivo Substabelecimento sem reserva
de poderes à fl. 10.

É o relatório.

VOTO

1. Do juízo de admissibilidade recursal:

O recurso é tempestivo e adequado,  eis  que se trata de apelação
criminal cuja interposição se deu dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias, em irresignação
à  sentença  penal  condenatória  de  fls.  266-275,  visto  que  tal  apelo  fora  interposto
(16.12.2016 – fl. 276) antes das intimações do acusado e do seu advogado sobre o teor
daquele  decisum. Além disso, não depende de preparo, por ser pública a presente ação
penal, em observância à Súmula n° 24 deste E. TJ/PB.

Portanto, conheço do apelo.

1.1.  Da  competência  da  Câmara  Criminal  para  processar  e
julgar o apelo – prevalência do princípio da perpetuatio jurisdictionis sobre o do foro
privilegiado por prerrogativa de função:

Apesar de se tratar de matéria já discorrida na decisão de fls. 372-
373fv,  importante  repisar,  nesta  fase  de  julgamento,  que  a  competência  para  o
processamento do presente recurso de apelação cabe à E. Câmara Criminal deste TJPB.

Conforme consta do documento de fl. 363, que cuida do resultado
do TRE/PB acerca das eleições de 2016 em relação ao Município de Alhandra/PB, o réu
Renato Mendes Leite se elegeu Prefeito do aludido Município e a sua posse, como tal,
ocorreu (1º.1.2017) após a interposição do seu recurso de apelação (fl. 356 – 16.12.2016)
em face da r. sentença condenatória de fls. 346-355 (vol. II), o que fez o Juízo singular
declinar da competência e remeter os autos para este E. Tribunal de Justiça (fls. 361-362).

Nota-se que o acusado, após ser condenado pelo Juízo da  5ª Vara
Criminal da Capital/PB, apelou da sentença e, em seguida, assumiu o cargo de prefeito
municipal, que goza, automaticamente, do foro privilegiado por prerrogativa de função
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disposto no art. 29, X, da Carta Magna/19881 e no art. 84 do Código de Processo Penal2.

Então, por já existir sentença condenatória proferida, em primeiro
grau, antes de o increpado se tornar prefeito municipal, fixou-se aí a jurisdição, que, em
razão  daquele  julgamento,  passou  a  ser  imutável,  ante  a  incidência  do  princípio  da
perpetuatio jurisdictionis, cuja consequência remete o julgamento do recurso de apelação
para a Câmara Criminal, e não o deslocamento dos autos para o Tribunal Pleno.

Como é sabido, vigora na ordem jurídica pátria o chamado “princípio
da  atualidade  do  exercício  da  função”,  em que  a  competência  ratione  personae é  um
privilégio oriundo da função especial que o indivíduo exerce. Assim, se houver a perda do
mandato ou se o agente político não for reeleito, cessa essa prerrogativa. O contrário também
se aplica, uma vez que, caso haja a obtenção do mandato no decorrer de um inquérito ou de
uma ação penal, o processo deverá ser remetido à instância superior competente.

Acontece  que,  “no  processo  penal,  como  regra,  perpetua-se  a
jurisdição no momento da prolatação da sentença”. Este é o entendimento consolidado pelo
E. STJ, por entender que o foro por prerrogativa de função não deve prevalecer sobre a
regra da  perpetuatio jurisdictionis, pois a competência recursal deve seguir para o órgão
hierarquicamente superior, visto que, sendo a sentença proferida por juiz competente, antes
de o agente se tornar prefeito, “mais certo ainda que o processo siga seu curso natural e vá
para uma das frações do Tribunal de Justiça (Câmara, Turma ou Seção)”. Vejamos:

“PENAL.  PROCESSO  PENAL.  ART.  90  DA  LEI
8.666/1993. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA
POR JUÍZO DE 1º GRAU. PRERROGATIVA DE FORO
(PREFEITO MUNICIPAL) APÓS A INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO DE APELAÇÃO. JULGAMENTO DO APELO
POR  CÂMARA  CRIMINAL.  PRINCÍPIO  DA
PERPETUATIO  JURISDICTIONIS.  ILEGALIDADE
INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I
- No processo penal, como regra, perpetua-se a jurisdição no
momento  da  prolatação  da  sentença.  II  -  Embora  a
prerrogativa de foro seja uma garantia constitucional dada ao
prefeito municipal (art. 29, X, da Constituição Federal), no
momento da prolatação da sentença, o agravante não detinha
o cargo público, inexistindo, portanto, a apontada ilegalidade.
III  -  No  caso,  na  tramitação  do  recurso  de  apelação,  o

1 CF/88 – Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e
aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta
Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:
[...];
X - julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça;

2 CPP – Art. 84. A competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos
Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, relativamente às pessoas que devam
responder perante eles por crimes comuns e de responsabilidade.
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agravante  retornou  ao  cargo  de  prefeito  municipal.  No
entanto, tal fato não modifica a competência para julgamento
da  apelação.  IV -  Agravo  regimental  improvido.”  (STJ  –
AgRg nos EDcl no AREsp Nº 534.318/PB 2014/0136547-5 –
Rel.  Min.  Leopoldo  de  Arruda  Raposo,  Desembargador
convocado do TJPE – DJe 11/05/2015)

Portanto,  correta a distribuição do presente feito  para E.  Câmara
Criminal (fl. 369), por ser o órgão competente para processar e julgar o apelo em tela.

2. Do mérito recursal:

Conforme  relatado,  a  i.  Defesa  busca  a  reforma  da  sentença  para
absolver o apelante, sob a tese de atipicidade da conduta, porque ele foi condenado em razão
da posse de 9 (nove) munições calibre 6.35 e de uma pistola Glock .380, e que, por ter sido
absolvido pela posse da pistola Beretta cal. 6.35, já que esta foi considerada inapta a realizar
disparos, sendo crime impossível, visto não acarretar perigo à incolumidade pública, significa
que a posse daquelas munições cal. 6.35 é conduta atípica, pois sem a arma apta a disparos
as munições não apresentam perigo concreto, tratando-se de posse de acessórios inúteis.

Também, nas razões recursais (fls. 377-383), sustenta que o apelante
não deveria ter sido condenado pela posse da pistola Glock .380, pois as provas dos autos
revelam que tal arma pertencia ao seu segurança particular.

Por  sua  vez,  o  douto  Procurador  de  Justiça  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, no Parecer fls. 391-399, apontou equívoco, na 1ª fase da dosimetria da
pena, quanto à fundamentação do item “personalidade”, no que requereu a reforma da
pena base, conquanto a mantendo acima do mínimo legal.

Eis,  em  suma,  os  termos  do  recurso  interposto,  os  quais,
entrementes, merecem prosperar em parte, consoante as razões adiante expendidas:

2.1. Do pleito absolutório – atipicidade da conduta:

Na hipótese, o réu Renato Mendes Leite foi denunciado pela prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo. Ao ser sentenciado, houve a desclassificação do
referido delito para o de posse irregular de arma de fogo previsto no art.  12 da Lei n°
10.826/2003, quando lhe foi imposta a pena definitiva de 1 (um) ano e 7 (sete) meses de
detenção e 17 (dezessete) dias-multa à razão de 1/3 (um terço) do salário-mínimo da época
do fato. Por preencher os requisitos do art. 44 do CP, sua pena corporal foi substituída por
duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade e prestação
pecuniária de 40 (quarenta) salários-mínimos.
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De início, cumpre dizer que a sentença de fls. fls. 346-355 atendeu
ao teor do art. 381, III, do CPP3, visto conter as indicações dos motivos fáticos e jurídicos
que ocasionaram,  após a  devida desclassificação do tipo  penal,  a  condenação do réu
Renato Mendes Leite nos termos do art. 12 da Lei n° 10.826/2003, perfazendo, assim, o
silogismo esperado (subsunção legal), de forma que não foi prolatada ao vazio do acaso.

Quanto à capitulação imputada na sentença ao acusado, vejamos  a
dicção do tipo penal definido no art. 12 da Lei n° 10.826/2003, in litteris:

“Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo,
acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, no interior de
sua residência  ou  dependência  desta,  ou,  ainda  no  seu
local  de  trabalho,  desde  que  seja  o  titular  ou  o
responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.”

O caso em comento é de fácil deslinde, não comportando maiores
delongas quanto à elucidação da autoria e da materialidade delitivas em face do réu Renato
Mendes Leite, eis que o MM. Juiz prolatou a sentença em conformidade com os aspectos
fáticos e probatórios discorridos nos autos e à luz das vigentes legislação e jurisprudência,
pois bem se debruçou em todo o percurso processual, valendo-se, para a condenação, de
várias fontes probantes, dentre elas, os esclarecedores depoimentos testemunhais (f1s. 142,
182fv, 191, 218, 248 e 271) e a prova documental (fls. 14-15), deixando claro, pois, que
ele praticou o crime de posse irregular de arma de fogo.

Além do mais, o magistrado seguiu à risca a linha garantista e fez
uso  do  livre  convencimento  motivado  disposto  no  art.  155  do  CPP  (princípio  da
persuasão racional do juiz), talhando sua sentença com critérios objetivos e dentro do
ideal de justiça, pois bem sopesou os elementos do processo, consoante o quadro fático-
probatório que lhe foi apresentado, formando, assim, o seu juízo de valor, motivo pelo
qual não há que se falar de absolvição, com base na tese de atipicidade da conduta, como
pretendido pela Defesa.

Ora, como é sabido, a interpretação do arcabouço probatório, para fins
de condenação ou de absolvição, parte do somatório sistematizado dos elementos angariados
ao longo dos autos, podendo, assim, o magistrado (juiz, desembargador ou ministro) se valer,
para  formar seu convencimento,  dos  que foram colhidos  tanto no inquérito  como na
instrução, desde que todas as provas utilizadas, na sentença, tenham sido submetidas ao
crivo do contraditório, que ocorre em Juízo, consoante aconteceu no presente caso.

3 Art. 381. A sentença conterá:
[...];
III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão.
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Isto  é possível  porque o  nosso sistema de avaliação de provas é
orientado pelo citado princípio da persuasão racional do juiz (ou do livre convencimento
motivado)  previsto  no  citado  art.  155  do  CPP,  em que  o  magistrado  da  causa  pode
fundamentar sua decisão conforme a convicção extraída do acervo probatório. In verbis:

CPP – “Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre
apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não  podendo  fundamentar  sua  decisão  exclusivamente
nos  elementos  informativos  colhidos  na  investigação,
ressalvadas  as  provas  cautelares,  não  repetíveis  ou
antecipadas.”

Nestes autos, as provas estão entrelaçadas e convergem em apontar,
retilineamente,  para  o  apelante  como  autor  do  delito  em estudo,  pois  os  elementos
colhidos no inquérito foram confirmados em Juízo, mediante o crivo do contraditório, de
modo que as provas da esfera policial foram, devidamente, judicializadas.

Ao caso, eis o entendimento da jurisprudência pátria:

“Na  hipótese,  ao  contrário  do  que  fora  alegado  na
impetração,  a  condenação  encontra-se  embasada  não
somente em elementos colhidos na fase pré-processual.
Percebe-se referência a provas produzidas no inquérito,
devidamente  confirmadas  sob  o  crivo  do  contraditório
pela prova oral produzida em juízo.” (STJ – HC 161.145
– Rel. Min. Og Fernandes – DJE 31/05/2013, pág. 963)

“Este tribunal sufragou o entendimento no sentido de que
"não há ilegalidade na utilização de provas realizadas na
fase  de  inquérito,  desde  que  confirmadas  pelas
produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório." (HC
160.222/MG,  Rel.  Min.  Vasco  Della  Giustina
(Desembargador  convocado  do  TJ/RS)  incidência  do
enunciado  nº  83  da  Súmula  desta  corte.  [...].”  (STJ  –
AgRg-AREsp 399.892/MG – Relª  Minª  Maria  Thereza
Assis Moura – DJE 11/04/2014)

“[...]  é  sabido  que  as  provas  produzidas  durante  o
inquérito policial devem ser rediscutidas e avaliadas sob
o crivo do contraditório, nos termos do art. 155 do CPP.
2 - Inexiste nulidade da decisão por basear-se em provas
inquisitoriais quando o Magistrado Singular fundamenta
o  decisum,  indicando  os  elementos  probatórios
recolhidos  em  juízo  que  formaram  o  seu  livre
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convencimento, rejeitando, as teses defensivas.” (TJMG
– APCR 1.0431.09.049451-6/001 –  Rel.  Des.  Octávio
Augusto de Nigris Boccalini – DJEMG 24/01/2017)

A  materialidade  delitiva  encontra-se,  devidamente,  comprovada
através do Auto de Entrega (fls. 14-15) e do Laudo de Perícia Criminal Federal (fls. 34-39),
além da prova oral, os quais descrevem as 3 (três) armas de fogo e as respectivas munições
encontradas dentro do imóvel do apelante.

Para  melhor  explicitar  dita  assertiva,  vejamos  como  foram
discriminados tais artefatos no aludido Auto de Entrega (fls. 14-15):

“07- Uma (01) pistola Glock, calibre .380, n° de série NXF
601 com um carregador para  Glock .380 com dez (10)
munições, CBC + P, para calibre .380; Uma (01) pistola
Taurus  PT 938,  calibre  .380  em  aço  inox,  nº  de  série
KUC30980 com um carregador  para  Taurus  .380;  Uma
(01) pistola Beretta, modelo 950B, calibre 6.35, nº de série
B81997 com um carregador, cinco (05) munições CBC 25
Auto e quatro (04) munições MRP 25 Auto;”

Agora, mister se deter no referido Laudo de Perícia Criminal Federal
(fls. 34-39), cuja conclusão aponta que as munições e as pistolas .380 estavam aptas aos
propósitos de funcionamento para os quais foram fabricadas. Vejamos:

Ao 2: Sim. As pistolas calibre .380 e munições examinadas
são  eficientes  para  produzir  disparos.  A pistola  Beretta
analisada não é suficiente para produzir disparos.

Ao 4: As munições calibre 6.35 mm descritas no item 3 da
Tabela 1, embora sejam de calibre permitido são de origem
estrangeira,  portanto  sua  aquisição  está  sujeito  à
autorização  do  Comando  do  Exército  Brasileiro  –  vide
Legislação pertinente.”

Por sua vez, a autoria se revela, retilineamente, em face do recorrente
Renato Mendes Leite, visto que os copiosos elementos colhidos no inquérito e na instrução
judicial dão como certo que ele, na manhã do dia 28.6.2012, foi surpreendido, em sua casa,
com a chegada de policiais federais, que cumpriam a ordem de busca e apreensão e prisão
temporária expedida por este E. TJPB, e que, durante as buscas no interior do imóvel,
encontraram a pistola Taurus calibre .380, n° série KCU30980,  com um carregador,  e,
ainda, a pistola de marca Beretta calibre 6.35, n° série B81997, com um carregador, cinco
munições CBC 25 Auto e quatro munições MRP 25 Auto.

Apelação Criminal n° 0009595-86.2013.815.2002                                     Des. CMBF - Relator                  11



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Também,  na  garagem do  mesmo  imóvel,  precisamente  dentro  do
veículo do acusado, foram apreendidas a pistola de marca Glock, calibre .380, com número
de série NXF601, com um carregador, e dez munições CBC + P.

Aliás, como bem assentado pelo MM Juiz singular, na sua sentença
(fls.  346-355), “a garagem é considerada uma extensão da residência e, por essa razão, a
apreensão de arma e munições na vaga destinada exclusivamente à unidade autônoma na
qual residia o acusado também deve ser considerada posse”, ou seja, evidencia a prática do
delito de posse irregular de arma de fogo.

Sobre essas assertivas, as provas dos autos estão consubstanciadas
nos depoimentos das testemunhas presenciais (DVDs de fls. 142 e 191 e fl. 271) e na
conclusão do Laudo de Perícia Criminal Federal realizado nas armas de fogo e munições
apreendidas (fls. 34-39).

De fato, basta se ater às palavras colhidas dos Policiais Federais que
participaram da cogitada  ordem de busca e apreensão e prisão temporária realizada,  na
manhã do dia 28.6.2012, na casa do acusado. Para tanto, observa-se que as testemunhas
visuais Alessandro Falqueto (fls. 10-11 e DVD de fl. 142), Francisco Alenquer Neto (fls. 8-9
e DVD de 191) e Adib Amorim Matos Júnior (fls. 6-7 e 271), ao serem ouvidas em Juízo,
confirmaram,  de  forma  harmônica  e  segura,  suas  palavras  colhidas  na  esfera  policial,
dizendo que, ao darem cumprimento a um Mandado de Busca e Apreensão, encontraram, no
interior da residência do réu, 3 (três) pistolas e várias munições, e que uma das armas de
fogo estava na garagem do prédio, dentro da camioneta Pajero de propriedade dele.

Eis  alguns  trechos  esclarecedores  do  relato  da  testemunha
Alessandro Falqueto colhido na delegacia (fls. 10-11):

“[...] Foram apreendidos diversos objetos, tendo, dentre
eles,  sido apreendidas três armas de fogo tipo pistola,
estando  duas  no  armário  do  prefeito  RENATO;  [...];
QUE a pistola GLOCK, calibre 380 foi apreendida no
interior de uma caminhonete PAJERO, 2011/2011, cor
preta  que  estava  em  poder  do  preso  RENATO,  na
garagem de seu prédio [...].”

O recorrente, na Polícia (fls. 12-13), confessou que as armas de fogo
e as munições apreendidas em sua residência eram de sua propriedade, tendo, assim, dito:

“[...]  QUE foi  surpreendido,  na  data  de  hoje,  por  uma
operação da Polícia Federal; [...]; QUE possui três armas,
sendo uma pistola TAURUS, niquelada, calibre 380, outra
uma Beretta, calibre 635 e a terceira uma GLOCK, calibre
380.  QUE apenas possui o registro da arma TAURUS,
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calibre  380,  número  KUC  0980;  QUE  em  relação  às
demais  armas,  não  possui  registro,  tendo  adquirido  a
GLOCK a uma pessoa em Alhandra/PB de cujo nome não
se lembra;[...]; QUE a Beretta,  635 não possui registro,
tendo sido adquirida em Alhandra/PB [...].”

Percebe-se,  categoricamente,  que  a  prova  oral  encontra-se  em
perfeita sintonia para fomentar um decreto condenatório.

Ora, do que se extrai acima, não há como acatar a tese da Defesa de
que não existe prova hábil para confirmar a autoria delitiva, pois restou, devidamente,
comprovado que, no dia  28.6.2012, o apelante  mantinha, no interior de sua residência,
sob sua guarda três armas de fogo e diversas munições, de uso permitido, em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.

Acerca disso, bem interpretou o Juiz sentenciante o quadro fático
que lhe foi desafiado nos autos, quando assim asseverou (fls. 346-355):

“A situação trazida a debate, apesar de capitulada como
porte  ilegal  de  arma  de  fogo,  na  verdade  configura  o
delito de posse ilegal de arma de fogo, previsto no art.1-
2, da Lei n° 10.826/03.

É que as pistolas Taurus, calibre .380 e a Beretta, calibre
6.35,  foram  apreendidas  dentro  do  apartamento  do
increpado, portanto no interior de sua residência, consoante
informaram  os  agentes  da  Polícia  Federal  e  admitiu  o
primeiro nos dois momentos em que fora interrogado.

Relevante observar que a pistola Taurus possuía registro,
ainda  que  vencido,  conforme  documento  de  fls.198,
situação que configura apenas mera infração administrativa
de acordo com entendimento mais  recente adotado pelo
egrégio STJ, a partir do julgamento do HC 294.078-SP, da
relatoria do Min.  Marco Aurélio Belizze,  para quem "A
mera  inobservância  da  exigência  do  recadastramento
periódico  não  pode  conduzir  à  estigma  tizadora  e
automática incriminação penal." (julgado em 26.08.2014).

Assim, a posse dessa arma não constitui crime.

Já a Beretta, por sua vez, fora considerada inapta para
realizar disparos, segundo atestou a perícia de fls. 34/39,
não  se  prestando  a  configurar  o  tipo  penal  pela
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impossibilidade de ser considerada potencialmente lesiva
à incolumidade pública, tratando-se de crime impossível,
a  teor  de  entendimento predominante  no STJ,  valendo
conferir, a esse respeito, RESp 1451397-MG, da relatoria
da Min. Maria Thereza de Assis Moura, Dje 01.10.2015.

Contudo, é necessário atentar para o fato de que também
foram apreendidas 09 (nove) munições do calibre 6.35 e
todas aptas a realizar disparos, de acordo com o laudo de
fls. 34/39, sendo importante ressaltar que a simples posse
de munições, mesmo de forma isolada, é suficiente para
caracterizar a infração.
[...].
Os autos de apreensão e laudo de eficiência comprovam
que as nove munições do calibre 6.35, a pistola Glock,
calibre  .380  e  as  dez  munições  do  mesmo  calibre,
encontradas  na  residência  e  na  garagem  do  acusado,
respectivamente, estão aptas a realizar disparos, possuindo
assim potencialidade lesiva.

Ademais,  trata-se de crime de mera conduta,  de perigo
abstrato e presumido, que se consuma com o simples fato
de  ter  a  posse  das  armas  e  munições,  sem  a  devida
autorização, independentemente de resultado naturalístico
à incolumidade física de outrem.

Dessa forma, é imperiosa a desclassificação do crime de
porte  ilegal  para  o  de  posse  ilegal  de  arma  de  fogo,
previsto no art.12, da Lei n° 10.826/2003.”

Ademais, deve-se prestigiar as declarações de policiais que efetuam
a  prisão  em flagrante  do  agente  e  que,  por  isso,  se  tornaram testemunhas,  pois  são
indivíduos credenciados a prevenir e reprimir a criminalidade, não tendo interesse em
acusar e incriminar inocentes, merecendo crédito até prova robusta em contrário. E outro
não é o entendimento dos nossos tribunais, inclusive, do E. STF, in litteris:

“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES  POLICIAIS.  O  valor  do  depoimento
testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-
se de inquaestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos,  por  dever  de  ofício,  da  repressão  penal.  O
depoimento  testemunhal  do  agente  policial  somente  não
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terá  valor,  quando  se  evidenciar  que  esse  servidor  do
Estado,  por  revelar  interesse  particular  na  investigação
penal,  age facciosamente ou quando se demonstrar -  tal
como ocorre  com as  demais  testemunhas -  que as  suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros  elementos  probatórios  idôneos.”  (STF -  HC
73.518/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96).

“Prova  –  Testemunha  –  Depoimentos  de  policiais  que
realizaram  o  flagrante,  colhidos  no  auto  de  prisão  e
reafirmados  em  juízo  com  plena  observância  do
contraditório  –  Idoneidade.  [...]  É  idônea  a  prova
testemunhal  colhida  no  auto  de  prisão  em flagrante  e
reafirmada  em  juízo,  com  plena  observância  do
contraditório,  mesmo  constituída  apenas  por
depoimentos  de  policiais  que  realizaram  o  flagrante.”
(STJ - RT 771/566).

“Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em
flagrante  delito  do acusado possuem eficácia  probatória,
não podendo ser desconsiderados pelo só fato de emanar
desses  agentes  públicos.”  (TJPR -  AC 763.564-3  -  Rel.
Des. Marcus Vinicius de Lacerda Costa - DJ 29/07/2011).

Por  outra  vertente,  sem  êxito  a  tentativa  da  Defesa  de  buscar
absolvição com o argumento de que o réu não deveria ser condenado pela posse da pistola
Glock .380, porque as provas dos autos revelam que tal arma pertencia ao seu segurança
particular.  Ora,  tal  tese  foi,  devidamente,  rechaçada  na sentença,  quando o  MM Pretor
afirmou que o apelante, quando interrogado, procurou dar outra versão aos fatos, mas não
soube declinar o nome completo do seu suposto segurança, muito menos o endereço dele,
tampouco o  valor  que  lhe  pagava  pelos  serviços,  não  tendo trazido  aos  autos  nenhum
comprovante que atestasse algum vínculo trabalhista ou mesmo indícios de que, de fato, essa
pessoa realmente existisse, até para fins de lhe servir como testemunha, o que não foi feito.

Ainda que fosse comprovado que tal arma pertencia a esse suposto
segurança, mesmo assim o recorrente seria, de todo jeito, condenado pelo delito de posse
irregular de arma de fogo, pois ele também foi preso em flagrante com a posse irregular de
munições,  e,  independentemente  da  quantidade  de  armas  e  variedade  de  projéteis,
responderia por crime único, de vez que o bem jurídico tutelado é a segurança pública.

Ademais, resta demonstrado, nos autos, que foram apreendidas, na
casa do acusado, 9 (nove) munições do calibre 6.35 e todas foram consideradas aptas a
efetuar disparos, conforme o Laudo Pericial de fls. 34/39. Acontece que, como é sabido, a
simples posse de munições, mesmo de forma isolada, basta para configurar o tipo penal.
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Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“A  orientação  deste  Superior  Tribunal  se  firmou  no
mesmo  sentido  do  acórdão  de  que  a  posse  ilegal  de
munições desacompanhadas da respectiva arma de fogo
configura o crime do art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003,
delito  de  perigo  abstrato  que  presume  a  ocorrência  de
dano  à  segurança  pública  e  prescinde  de  resultado
naturalístico à incolumidade física de outrem para ficar
caracterizado.” (STJ - AgRg no AREsp 903096/SP - Rel.
Min. Rogério Schietti Cruz - Dje 29/6/2016)

“Eventual  apreensão  de  munições  isoladas  não
descaracteriza  o  crime  previsto  no  art.  12,  caput,  do
Estatuto do Desarmamento, pois, por ser delito de perigo
abstrato e de mera conduta,  para o reconhecimento da
prática  dessa  infração penal,  basta  a  simples  posse  de
munição,  sem  autorização  da  autoridade  competente,
independendo da  comprovação,  por  perícia,  do efetivo
prejuízo ou da lesão ao bem jurídico tutelado.” (STJ -
AgRg no REsp 1.360.271/MG - Rel. Min. Moura Ribeiro
- Dje 11/2/2014).

A conduta de possuir munição é crime formal. Em realidade, trata-
se de crime de perigo abstrato, no qual é prescindível que o bem jurídico tutelado pela
norma  seja  efetivamente  violado  ou  exposto  a  perigo  concreto,  e  de  mera  conduta,
bastando, para sua configuração, a prática de algum dos verbos nucleares constantes do
tipo penal, o que ocorreu no caso concreto.

A propósito, assim caminha a jurisprudência:

“PORTE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÃO DE USO
PERMITIDO.  CONFISSÃO.  ALEGAÇÃO  DE
ATIPICIDADE  POR  AUSÊNCIA  DE  LESIVIDADE
AO BEM JURÍDICO TUTELADO. INOCORRÊNCIA.
Tutela  da  liberdade  pessoal  e  da  segurança  coletiva,
assim  como  da  incolumidade  pessoal.  Recurso  não
provido”.  (TJSP  -  APL  0008190-53.2011.8.26.0361  -
Rel. Des. Francisco Bruno - DJESP 14/03/2016)

“PENAL. APELAÇÃO. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO
PERMITIDO. CONDENAÇÃO LEGÍTIMA. CONDUTA
TÍPICA.  CRIME  DE  PERIGO  ABSTRATO.
INEXISTÊNCIA  DE  ABOLITIO  CRIMINIS.
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AGRAVANTE  DA  REINCIDÊNCIA  BEM
CARACTERIZADA. INSTITUTO DE RECONHECIDA
CONSTITUCIONALIDADE. 1).  Absolvição  por
atipicidade  de  conduta.  A)  Alegada  ausência  de
lesividade ao bem jurídico tutelado. Descabimento. Não
comprovação  do  efetivo  uso.  Irrelevância.  Os  crimes
previstos  no Estatuto  do  Desarmamento  são  de  perigo
abstrato,  sendo,  pois,  dispensável prova do efetivo uso
do armamento, bastando para a configuração do crime o
mero  porte  ou  posse  de  projéteis,  acessórios  ou  da
própria arma, ainda que inoperante. Precedentes deste E.
Tribunal e da C. Câmara. [...]. Precedentes.” (TJSP - APL
3000273-40.2013.8.26.0464 - Rel. Des. Alcides Malossi
Júnior - DJESP 30/03/2016)

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  POSSE  ILEGAL  DE
MUNIÇÃO  DE  USO  RESTRITO.  Preliminares  de
atipicidade  da  conduta  e  de  ausência  de  materialidade
delitiva em razão da ausência de perícia balística.  Não
conhecidas.  Questões  de  fundo  meritório.  Pleito  de
absolvição.  Autoria  e  materialidade  delitivas
satisfatoriamente  demonstradas.  Não  acolhimento.
Sentença  mantida.  Recurso  desprovido.  Decisão
unânime.”  (TJPE  -  APL 0000630-49.2016.8.17.0001  -
Rel. Des. Odilon de Oliveira Neto - DJEPE 24/08/2017)

O  doutrinador  Walter  da  Silva  Barros,  em  Estatuto  do
Desarmamento Comentado, Editora Espaço Jurídico, 2004, pág. 56, faz a qualificação
típica do artigo em questão, dizendo:

“Crime de mera conduta  – possuir  ou manter  sob sua
guarda  arma  de  fogo,  acessório  ou  munição,  de  uso
permitido,  em  desacordo  com  determinação  legal  ou
regulamentar,  no  interior  de  sua  residência  ou
dependência  desta  ou em seu local  de  trabalho,  sendo
irrelevante indagar se essa conduta tenha provocado, no
caso concreto, qualquer situação de real perigo.”

Dessa  forma,  impossível  acolher  o  pleito  perseguido  pelo
recorrente.  Imperiosa  é  a  manutenção  do  decreto  condenatório,  pois  as  provas  da
materialidade  e  autoria  do  ilícito  emergem em face  do  apelante  de  forma  límpida  e
serena,  por  meio  dos  esclarecedores  informes  trazidos  no  inquérito  e  na  instrução
criminal, razão para não se falar de absolvição.

Apelação Criminal n° 0009595-86.2013.815.2002                                     Des. CMBF - Relator                  17



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

2.2. Do pedido ministerial para afastar os fundamentos, na 1ª
fase da dosimetria da pena, do item “personalidade”:

O douto Procurador de Justiça Francisco Sagres Macedo Vieira, no
Parecer fls. 391-399, apontou equívoco, nas circunstâncias judiciais, quanto ao vetor da
“personalidade”, no que requereu a reforma da pena base.

Razão assiste à Cúpula Ministerial.

De  fato,  ao  analisar  os  fundamentos  das  circunstâncias  judiciais,
percebe-se  que  o  MM Juiz  singular,  ao  valorar  o  vetor  da  personalidade,  apontou  a
existência de diversas ações penais em curso em face do réu.

Realmente,  inquéritos  policiais  ou  ações  penais  “em andamento”
não podem ser utilizados na análise da 1ª (primeira) fase dosimétrica como circunstâncias
desfavoráveis  aos  agentes,  ou  seja,  não  podem ser  levados  à  consideração  de  maus
antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada.

Tal  assertiva  encontra-se  pacificada  na  jurisprudência,  inclusive,
sumulada no E. STJ (Súmula n° 444), in verbis:

Súmula  n°  444  do  STJ:  É  vedada  a  utilização  de
inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar
a pena-base.

Vejamos, agora, a jurisprudência do Colendo STJ:

“Nos termos da Súmula nº 444 desta Corte, inquéritos e
ações penais em andamento não evidenciam má conduta
social  e  nem  personalidade  desajustada,  não  sendo
permitida,  ainda,  o  reconhecimento  como  maus
antecedentes, em observância ao princípio da presunção
de  inocência.”  (STJ  –  HC 218207/SP –  Rel.  Ministro
Gilson Dipp – DJe 20/06/2012).

“A pena-base  foi  estabelecida  acima  do  mínimo  legal
sem suficiente fundamentação, em dissonância com o art.
59  do  CP.  Considerou-se  a  existência  de  ocorrências
policiais  contra  o  paciente,  circunstância  que  vai  de
encontro ao entendimento consolidado no enunciado da
Súmula n° 444 deste Tribunal, segundo o qual "é vedada
a  utilização  de  inquéritos  policiais  e  ações  penais  em
curso  para  agravar  a  pena-base".”  (STJ  -  HC
186.501/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 01/08/2012).
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Por  isso,  desconsidera-se  a  existência  de  processos  criminais  em
curso contra o apelante para exasperar a sua punição, razão por que reformo a pena base
imposta e a fixo em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa.
Na 2ª  fase,  mantenho o reconhecimento da confissão espontânea e reduzo a punição
provisória em 3 (três) meses e 3 (três) dias-multa, perfazendo a reprimenda definitiva de
1 (um) ano e 5 (cinto) meses de detenção, no regime aberto, e 13 (treze) dias-multa à
razão de 1/3 (um terço) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Além  disso,  mantenho  os  demais  efeitos  jurídicos  da  sentença
objurgada de fls. 346-355.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria
de Justiça,  dou provimento parcial ao apelo, para, mantida a condenação, reformar a
sentença apenas na parte da dosimetria da pena, afastando a valoração negativa do item
da personalidade das circunstâncias judiciais, ficando a pena definitiva em 1 (um) ano e 5
(cinto) meses de detenção, no regime aberto, e 13 (treze) dias-multa à razão de 1/3 (um
terço) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É o meu voto.

A cópia deste acórdão serve de ofício para as comunicações judiciais.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Carlos Martins
Beltrão  Filho, Presidente  da  Câmara  Criminal  e  Relator,  dele  participando  os
Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  Revisor,  e  Marcos  William  de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de desembargador – 2°
vogal). Ausente, justificadamente, o Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à Sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco Sagres
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

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 24
(vinte e quatro) dias do mês de abril do ano de 2018.

João Pessoa, 25 de abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                         - Relator -
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