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APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE
RESPONSABILIDADE.  EX-PREFEITA
MUNICIPAL.  CONTRATAÇÃO  INDEVIDA  DE
SERVIDORES.  AUSÊNCIA  DE  CONCURSO
PÚBLICO.  OFENSA  AO  ART.  1º,  XIII,  DO
DECRETO LEI Nº 201/67. PREJUÍZO AOS COFRES
PÚBLICOS.  CONDENAÇÃO.  APELAÇÃO.
PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.  PRESCRIÇÃO
RETROATIVA.  PENA  EM  CONCRETO.
APLICAÇÃO DOS  ARTS.  107  (IV),  109  (V),  110,
§1º, E 115, TODOS DO CP. SÚMULAS N° 146 E 497
DO  STF.  EXTINÇÃO  DA  PUNIBILIDADE.
PROVIMENTO RECURSAL.

Ocorrendo a incidência da prescrição retroativa, a qual
deve  ser  conhecida  e  declarada  a  extinção  da
punibilidade em qualquer fase processual, inclusive, de
ofício,  impõe-se  calcular  o  prazo estabelecido  no art.
109  do  Código  Penal,  após  proferida  sentença
condenatória, tomando por base a pena in concreto.

“Quando se tratar de crime continuado, a prescrição
regula-se  pela  pena  imposta  na  sentença,  não  se
computando o acréscimo decorrente da continuação.”
(Súmula n° 497 do STF).

Com base  no  art.  115  do  CP,  reduz-se  a  metade  os
prazos prescricionais quando o criminoso era, na data da
sentença, maior de 70 (setenta) anos, como na hipótese
dos autos (fls. 784).
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“A  prescrição  da  ação  penal  regula-se  pela  pena
concretizada na sentença, quando não há recurso da
acusação” (Súmula n° 146 do STF).

V  I  S  T  O  S, relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados:

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em, de ofício, DAR PROVIMENTO ao
apelo,  para  declarar  extinta  a  punibilidade  do  apelante,  ante  a  incidência  da
PRESCRIÇÃO RETROATIVA, nos moldes dos arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º, e 115,
todos do Código Penal, e das Súmulas 146 e 497 da Corte Suprema, em desarmonia
com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Vani Leite Braga de
Figueiredo, em face da sentença de fls. 789/795, prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª
Vara da comarca de Conceição/PB, Antônio Eugênio Leite Ferreira Neto, nos autos da
ação penal acima numerada, promovida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba,
que, julgando procedente a pretensão punitiva exposta na peça inaugural, a condenou,
com fulcro no art. 1º, XIII, do decreto nº 201/67 (contratação ilegal de servidor) c/c art.
71 do CP.

Exsurge da inicial acusatória (fls.  02/19) que  a  acusada,  na
qualidade  de  Prefeita  do  Município  de  Conceição/PB,  admitiu  servidores  públicos
contra expressa disposição legal.

Segundo a denúncia, a ré, na condição de Prefeita do Município
de Conceição, entre os idos de 2009/2012, ciente da ilicitude e das consequências de
sua conduta, sem justificativa válida e agindo com inequívoca intenção de burlar as
normas dispostas no art. 37, incisos II e IX, da CF/88 e, art. 3º, caput, da Lei Municipal
nº  297/2001,   “admitiu  pessoal  para  exercer  funções  da  Administração  Pública
Municipal  sob  o  pálio  de  supostas  –  na  verdade,  inexistentes  –  situações  de
necessidade  temporária  e  excepcional  interesse  público,  fazendo-o  sistemática  e
reiteradamente”.

Consta ainda que, para tanto, a denunciada se utilizou de artifício
consistente  em  contratar  diretamente  vários  prestadores  de  serviço,  ofendendo
principalmente, o prazo máximo da contratação, estabelecido na referida Lei Municipal.
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Diante desse fato, a acusada foi incursa nas penas do art. 1º, XIII,
do Decreto Lei nº 201/67 c/c com art. 71 do Código Penal (quatrocentas e três ações –
1º grupo de condutas); art. 1º, XIII, do Decreto Lei nº 201/67 c/c com art. 71 do Código
Penal (dezoito ações – 2º grupo de condutas); art. 1º, XIII, do Decreto Lei nº 201/67 c/c
com art. 71 do Código Penal (trezentos e quarenta e oito ações – 3º grupo de condutas);
art. 1º, XIII, do Decreto Lei nº 201/67 c/c com art. 71 do Código Penal (quatrocentas e
duas ações – 4º grupo de condutas); todos combinados com o art. 69 do Código Penal
(quatro crimes continuados).

Recebida a denúncia em 03/02/2014 (fl. 541).
 

Realizada a audiência de instrução em julgamento (fls. 621, 827v
e 754), foram apresentadas, em seguida, as alegações finais pelo Ministério Público (fls.
768/774) e pela ré (fls. 776/783).

Finda a instrução processual, o juízo a quo proferiu sentença (fls.
789/795), julgando procedente a ação penal, condenando a ré, a uma pena de 03 (três)
anos e 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto,
além da inabilitação para exercício de qualquer cargo ou função pública pelo prazo de
05 (cinco) anos. 

Em seguida,  substituiu  a  pena  privativa  de  liberdade  por  duas
restritivas de direito, sendo uma de prestação de serviços à comunidade por período
igual ao da pena privativa de liberdade e outra de prestação pecuniária no valor de 10
(dez) salários-mínimos, convertido em bens de consumo duráveis, em consonância com
o art. 45, §§ 1º e 2º do Código Penal.

Inconformada  interpôs Recurso de Apelação (fls. 801),
colacionando suas razões as  fls. 802/822, sustentando, preliminarmente, a inépcia da
inicial, alegando não conter na denúncia exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, como exige o art. 41 do CPP. No mérito, aduz, em síntese, que: não
houve nenhuma das práticas tidas como criminosas; que nos autos não se vislumbra
qualquer prova de contratação irregular, tendo, no exercício de seu mandato eletivo,
realizado  dois  concursos  públicos,  sendo  certo  que  a  condenação  por  tal  acusação
lastreia-se  em  mera  suposição;  as  contratações  de  servidores  não  foram  feitas
aleatoriamente pelo Executivo Municipal que, sob o seu comando, visou possibilitar a
continuidade dos serviços reputados contínuos e essenciais à população, notadamente
na área  de saúde e  educação;  não houve  contratação de servidores  contra  expressa
disposição  de  lei,  conforme  figurino  normativo;  uma  série  de  providências  foram
adotadas para regularizar a situação de quadro de pessoal da edilidade à época; todas as
contratações  questionadas  foram feitas  sob  o  pálio  da  Lei  Municipal  nº  297/2001,
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observando a  estrita  legalidade;  as  contratações  efetuadas  por  excepcional  interesse
público  decorrem  de  real  estado  de  necessidade,  vivenciado  pela  Administração
Pública;  não  restou  demonstrado  dano,  nem dolo  na  conduta  da  processada,  sendo
imperativa sua absolvição.

Nas contrarrazões de fls. 832/843  (volume  IV), o Ministério
Público pugnou pelo conhecimento do recurso e, em seguida, seu desprovimento.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, no seu parecer de
lavra  do  Procurador  de  Justiça  Álvaro  Gadelha  Campos, manifestou-se  pelo
desprovimento do recurso (fls. 849/852). 

É o relatório.

VOTO:

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Considera-se tempestivo o presente recurso, eis que a sentença foi
lavrada em 15/08/2017 (fls. 789/795 – volume IV), tendo o Ministério Público tomado
ciência no dia 05/09/2017 (fls. 795/v), a ré compareceu em cartório, sendo intimada em
13/09/2017  (fls.  798/v  e  799),  o  patrono  da  ré  intimado  via  DJE/PB  datado  de
13/09/2017 (fls. 800), enquanto o apelo foi interposto em 18/09/2017 (fls. 801/822 –
volume V).

Estando dentro  do prazo recursal  e  adequado,  CONHEÇO da
apelação.

2. DO RECURSO

2.1.  DA PREJUDICIAL DE  MÉRITO  –  Da  prescrição  da
pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa

É certo que a apelação devolve ao Tribunal todo o conhecimento
da matéria tratada, ante a amplitude de seu efeito devolutivo.

Desse  modo,  analisando  a  prejudicial  de  mérito, de  ofício,
verifica-se a constatação da incidência do instituto da prescrição retroativa, nos moldes
dos  arts.  107  (IV),  109 (V)  e  110  (§1º),  e  115,  todos  do  CP,  consubstanciado  nas
Súmulas 146 e 497 do Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrito:
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“Art.  109.  A prescrição,  antes  de  transitar  em julgado a
sentença final, salvo o disposto no parágrafo único do art.
110, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade
cominada ao crime, verificando-se:

[…];

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano
ou, sendo superior, não exceda a dois;”

“Art. 110. Omissis;

§1º  A  prescrição,  depois  de  sentença  condenatória  com
trânsito  em julgado para a acusação,  regula-se,  também,
pela pena aplicada e verifica-se nos mesmos prazos.”

“Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21
(vinte e um) anos,  ou,  na data da sentença,  maior de 70
(setenta) anos.”

“A  prescrição  da  ação  penal  regula-se  pela  pena
concretizada  na  sentença,  quando  não  há  recurso  da
acusação” (Súmula n° 146 do STF).

“Quando  se  tratar  de  crime  continuado,  a  prescrição
regula-se  pela  pena  imposta  na  sentença,  não  se
computando  o  acréscimo  decorrente  da  continuação.”
(Súmula n° 497 do STF).

Vislumbra-se  que  a pena aplicada, em concreto, pelo douto
magistrado de primeiro grau,  de  dois  anos  de  detenção,  gera  incidência  do  prazo
prescricional  de 04 (quatro)  anos,  conforme dispõe o art.  109,  V,  do CP, quando o
máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior,  não excede a dois,  como na
hipótese dos autos.

Assim, na hipótese, pode a prescrição retroativa ser aplicada no
período que decorreu entre a consumação do crime e o recebimento da denúncia ou da
queixa, ou no período decorrido entre esta última causa de interrupção e a sentença. No
caso dos autos ocorreram as duas hipóteses.
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Dessa forma, verificada a incidência da prescrição pela pena em
concreto em algum desses módulos temporais, dá-se a prescrição retroativa, apagando-
a,  consequentemente,  e  todos  e  quaisquer  efeitos  da  sentença  condenatória,  sejam
principais ou secundários.

In casu, tais requisitos se anteveem presentes, pois basta observar
que  a  recorrente,  com relação  ao  delito  descrito  na  denúncia,  foi  condenada  à  pena
definitiva de 02 (dois) anos de detenção, por diversos fatos ocorridos entre 2009 até 2012,
período de seu mandato eletivo, e a denúncia sido recebida em 03/02/2014 (fls. 541 –
volume III). A sentença, por sua vez, foi publicada em cartório no dia 15/08/2017 (fls.
795/v), ou seja, após ultrapassados mais de três anos do primeiro marco interruptivo.

Então,  para  efeito  de  cálculo,  contando-se  a  partir  da  data  do
recebimento da denúncia até a da publicação da sentença em cartório, verifica-se o decurso
de mais de 02 (dois) anos, repita-se, cuja pena em concreto aplicada foi de 02 (dois) anos
de detenção, a teor do art. 109, V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos.

Ressalta-se que, com base na Súmula 497 do Supremo Tribunal
Federal,  para  efeito  de  contagem  de  prazo  prescricional,  na  hipótese  de  crime
continuado, não se computa para tanto a continuidade delitiva, ou seja, nesse caso o
prazo da pena em definitivo é a que deve ser considerada e não a pena final, com o
acréscimo do disposto no art. 71 do Código Penal.

Nesse sentido:

Extradição  executória.  Governo  de  Portugal.  Pedido
instruído  com  os  documentos  necessários  a  sua  análise.
Atendimento  aos  requisitos  da  Lei  nº  6.815/80  e  da
Convenção  de  Extradição  entre  os  Estados  Membros  da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, promulgada
pelo  Decreto  nº  7.935/13.  Crimes  de  “abuso  sexual  de
crianças”,  em  continuidade  delitiva  (Código  Penal
Português, art. 171, nºs 1 e 2, c/c o art. 30, nºs 2 e 3). Dupla
tipicidade.  Reconhecimento.  Equivalência  aos  tipos  penais
de estupro e atentado violento ao pudor (arts. 213 e 214, c/c
o art. 224, a, do Código Penal, com a redação anterior à Lei
nº  12.015/09).  Revogação  do  art.  214  do  Código  Penal
brasileiro.  Irrelevância.  Abolitio  criminis  não  configurada.
Precedente. Prescrição. Não ocorrência, tanto sob a óptica da
legislação alienígena quanto sob a óptica da legislação penal
brasileira.  Pena  conglobada.  Inexistência  de
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individualização,  na  condenação,  do  acréscimo decorrente
da  continuidade  delitiva.  Hipótese  em  que  deverá  ser
considerada  a  pena  mínima  cominada  no  tipo  penal.
Precedentes.  Reexame de  fatos  subjacentes  à  condenação.
Impossibilidade.  Sistema  de  contenciosidade  limitada.
Precedentes. Pedido deferido. Detração do tempo de prisão a
que o extraditando tiver sido submetido no Brasil (art. 91, II,
da Lei nº 6.815/80). 1. O pedido formulado pelo Governo de
Portugal foi instruído com a decisão condenatória, a certidão
de seu trânsito em julgado e o mandado de prisão expedido
em desfavor do extraditando, havendo indicações seguras a
respeito de sua identidade, bem como do local, da data, da
natureza,  das circunstâncias e da qualificação jurídica dos
fatos  delituosos.  Portanto,  em perfeita  consonância  com o
art.  10  da  Convenção  de  Extradição  entre  os  Estados
Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa,
promulgada pelo Decreto nº 7.935/13 e o art. 80, caput, da
Lei  nº  6.815/80.  2.  Os  crimes  imputados  ao  extraditando
(“abuso  sexual  de  crianças”)  correspondiam,  no  Brasil,  à
época dos fatos, aos crimes de atentado violento ao pudor
(art. 214, CP) e tentativa de estupro (art. 213, c/c o art. 14,
II, CP), satisfazendo, assim, ao requisito da dupla tipicidade
previsto  no  art.  77,  II,  da  Lei  nº  6.815/80.  3.  Conforme
assentado  no  HC  nº  122.666/RS,  Primeira  Turma,  de
relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe de 2/2/15, “embora a Lei
nº 12.015/09 tenha revogado o art. 214 do Código Penal, não
houve abolito criminis, uma vez que o atentado violento ao
pudor, antes figura criminal autônoma, passou a integrar o
crime de estupro (art. 213). 4. Também não houve abolitio
criminis quanto à presunção de violência em razão da idade
da vítima, uma vez que a Lei nº 12.015/09, ao revogar o art.
224, a, do Código Penal, tipificou como crime de “estupro
de vulnerável” (art. 217-A, CP) a prática de ato libidinoso
com menor de 14 (catorze) anos. 5. Encontra-se presente o
requisito  da  dupla  punibilidade  (art.  77,  VI,  da  Lei  nº
6.815/80 e art. 3º, nº 1, f, da Convenção de Extradição entre
os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa,  promulgada  pelo  Decreto  nº  7.935/13),  haja
vista que não ocorreu a prescrição da pretensão executória,
consoante  os  textos  legais  apresentados  pelo  Estado
requerente e a legislação penal brasileira (art.  109, III,  do
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Código Penal).  6. As penas impostas ao extraditando foram
fixadas, de maneira conglobada, sem a individualização do
acréscimo  decorrente  da  continuidade  delitiva,  a
impossibilitar que o cálculo da prescrição tenha por base a
pena isoladamente imposta por cada crime (art. 119, CP, e
Súmula nº 497 STF). 7. Nesse contexto, há que se optar pela
interpretação  mais  favorável  ao  extraditando,  tomando-se
por  parâmetro  a  pena  mínima  cominada  ao  crime  pela
legislação alienígena e ao seu equivalente pelo Código Penal
brasileiro. 8. De acordo com o art. 91, II, da Lei nº 6.815/80,
o Governo requerente deverá assegurar a detração do tempo
em que o extraditando permanecer preso no Brasil por força
do  pedido  formulado.  9.  Extradição  deferida.  (Ext  1402,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado
em  24/11/2015,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-251
DIVULG 14-12-2015 PUBLIC 15-12-2015). Destaquei.

EXTRADIÇÃO  –  REQUISITOS.  Uma  vez  atendidos  os
requisitos  legais,  sob  o  ângulo  da  existência  de  título
condenatório criminal, da dupla tipologia e da ausência de
prescrição, atendendo os documentos anexados ao processo
à forma prevista em lei, cumpre reconhecer a possibilidade
de  implementar  a  extradição,  cabendo  o  ato  definidor  ao
Chefe  do  Poder  Executivo  Nacional.  EXTRADIÇÃO  –
PRESCRIÇÃO  –  CRIME  CONTINUADO.  Conforme
revelado  no  Verbete  nº  497  da  Súmula  do  Supremo,  em
harmonia  com o artigo 119 do Código Penal,  “quando se
tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena
imposta,  na  sentença,  não  se  computando  o  acréscimo
decorrente  da  continuação”.  Operada  a  prescrição  da
pretensão  executória  em  relação  a  alguns  dos  crimes
integrantes  da  continuação,  inviabilizada está  a  extradição
quanto  a  estes.  (Ext  1366,  Relator(a):  Min.  MARCO
AURÉLIO,  Primeira  Turma,  julgado  em  06/10/2015,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 19-10-2015
PUBLIC 20-10-2015).

(…) 6. Conforme a dicção da Súmula 497/STF, "quando se
tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena
imposta  na  sentença,  não  se  computando  o  acréscimo
decorrente  da  continuação".  7.  Transcorrido  o  prazo  de
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aproximadamente  8  anos  e  11  meses  entre  os  marcos
interruptivos do recebimento da denúncia (maio de 2006) e
da publicação do acórdão condenatório (abril de 2015), sem
que  tenha  havido  suspensão  do  prazo  prescricional,  nos
termos do art. 366 do Código de Processo Penal, deve ser
reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva de
ambos os crimes parcelares, com amparo nos arts. 109, V, e
110,  caput,  do  Código  Penal.  8.  Habeas  corpus  não
conhecido. Concedo a ordem de ofício para declarar extinta
a  punibilidade  de  ambos  os  crimes  cometidos  em
continuidade  delitiva.  (HC  322.205/AL,  Rel.  Ministro
RIBEIRO  DANTAS,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
01/03/2018, DJe 07/03/2018).

É importante observar que durante o interregno de mais de dois
anos, inexistiu qualquer outra causa de suspensão ou interrupção do processo ou do
próprio prazo prescricional, razão pela qual o referido período é contínuo.

Desta feita,  decorrido o lapso prescricional estabelecido na Lei
Penal (CP 109, V), tanto entre o fato e o recebimento da denúncia, bem como entre o
recebimento da denúncia e o dia em que a sentença foi publicada, perde o Estado o jus
puniendi, pelo decurso de prazo.

A propósito,  reza  a  Súmula  n°  146  do  Pretório  Excelso:  “A
prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há
recurso da acusação”.

Nesses  termos,  por  ser  matéria  de  ordem pública,  a  prescrição
deve ser conhecida e declarada em qualquer fase do processo, podendo até mesmo ser
de ofício, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

Este, também, é o entendimento de Celso Delmanto: “A prescrição
da pretensão punitiva (“da ação”) é matéria de ordem pública. Em qualquer fase do
processo  –  de  ofício  ou  a  requerimento  das  partes  –  deve  ser  decretada,  quando
reconhecida (CPP, art. 61). A prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer
outra questão e precede ao mérito da própria ação penal.” (in Código Penal Comentado.
6. ed., São Paulo: Renovar, 2002, p. 219).

Assim, a condenação aplicada resta prejudicada, devida a extinção
da punibilidade prevista no art. 107 do Código Penal, in verbis:
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“Art. 107. Extingue-se a punibilidade:

Omissis;

IV – pela prescrição, decadência ou perempção, (...)”

A jurisprudência assim se manifesta:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 68 DA LEI Nº
9.605/98. PRESCRIÇÃO. PUBLICIDADE DA SENTENÇA.
ART.  389  DO  CPP.  REQUISITOS  NÃO  ATENDIDOS.
PUBLICAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL NA
INTERNET. CARÁTER MERAMENTE INFORMATIVO E
NÃO VINCULATIVO. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO
ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO.
PRESCRIÇÃO  RETROATIVA  ENTRE  A  DATA  DE
RECEBIMENTO  DA  DENÚNCIA  E  A  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  ORDEM  CONCEDIDA.  (…)  4.  O
paciente foi condenado à pena privativa de liberdade de 1 (um)
ano de detenção pela prática do crime previsto no art. 68 da
Lei nº 9.605/98. Entre a data de recebimento da denúncia, em
28.09.2010,  e o  marco considerado como de publicação da
sentença condenatória, em 20.10.2014, houve o transcurso de
mais de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código
Penal, fulminando a pretensão punitiva estatal pela prescrição
retroativa, conforme art. 107, IV, do referido diploma legal. 5.
Ordem concedida.  (HC 408.736/ES,  Rel.  Ministra  MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 06/02/2018, DJe 15/02/2018).

(…) IV - A denúncia foi recebida em 26/9/2005, a sentença foi
prolatada na data de 15/8/2011 e a decisão que conheceu dos
aclaratórios  opostos  contra  a  sentença  foi  publicada  em
30/9/2011. Nesse cenário, considerando que entre a data do
recebimento  da  denúncia  e  da  confirmação  da  sentença
condenatória,  decorreu-se  lapso  superior  à  4  (quatro)  anos,
constata-se a incidência da prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa, nos termos do artigo 109, inciso IV e
artigo  115,  ambos  do  Código  Penal.  Habeas  corpus  não
conhecido. Ordem concedida de ofício para declarar extinta a
punibilidade  na  ação  penal  de  que  aqui  se  cuida,  pelo
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reconhecimento  da  prescrição  da  pretensão  punitiva,  na
modalidade retroativa. (HC 401.091/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).

Diante  de  todo o exposto,  e  em desarmonia  com o parecer  da
douta  Procuradoria  de  Justiça,  julgo  PROCEDENTE o  apelo  para  DECLARAR
EXTINTA A PUNIBILIDADE da apelante Vani Leite Braga de Figueiredo, ante a
incidência da  PRESCRIÇÃO RETROATIVA, nos moldes dos arts.  107, IV, 109, V,
110, §1º, e 115, todos do Código Penal, e das Súmulas 146 e 497 da Corte Suprema.

É o meu voto.

Presidiu  a  Sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal e Relator,
dela participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Eduardo Leite
Lisboa  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Arnóbio  Alves
Teodósio) e Marcos William de Oliveira (convocado até o preenchimento da vaga de
desembargador). Averbou-se suspeito o Excelentíssimo Desembargador Márcio Murilo
da Cunha Ramos.

Presente aos trabalhos o representante do Ministério Público,  o
Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Amadeus  Lopes  Ferreira,  Promotor  de  Justiça
convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em 08
de maio de 2018.

João Pessoa, 10 de maio de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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