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APELAÇÃO  CRIMINAL.  DELITO  DE  USO  DE
DOCUMENTO  FALSO.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  PLEITO  DE
ABSOLVIÇÃO  POR  AUSÊNCIA  DE  PROVAS.  PROVA
DOCUMENTAL  ROBUSTA  E  CORROBORADA  PELO
ACERVO  DEPONENCIAL,  PRODUZIDO  EM  JUÍZO.
DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE
MINORAÇÃO.  REANÁLISE  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS.  PENA  BASE  FIXADA  EM  PATAMAR
ADEQUADO.  TERCEIRA  FASE  DA  DOSIMETRIA.
RECONHECIMENTO  DO  CONCURSO  FORMAL  DE
CRIMES.  MAJORAÇÃO  DE  1/3,  LASTREADA  NA
QUANTIDADE  DE  CRIMES  (QUATRO).
POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES  NO  STJ.
FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA  E  IDÔNEA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

-  Se  a  prova  documental,  constante  no  procedimento
administrativo  que  ancora a  denúncia,  harmoniza-se  com os
depoimentos  testemunhais  obtidos  da  instrução  judicial,  não
tem  lugar  a  edição  de  decreto  absolutório,  nos  moldes
postulados no apelo.

- Não há como se proceder ao redimensionamento da pena base
cominada, quando o juízo singular,  à ocasião da análise das
circunstâncias judiciais, apresenta uma fundamentação idônea,
agindo na órbita da discricionariedade que lhe é conferida pela
Lei,  e  atentando-se  para  os  fatos  apurados  no  processo.
Majoração  ocorrida  de  forma  razoável  e  proporcional,
considerando-se,  sobretudo,  o  hiato  de  4  (quatro)  anos,
existente  entre  as  penas  mínima  e  máxima  previstas  em
abstrato.

- A jurisprudência do STJ autoriza a aplicação da majorante
prevista  no  art.  70  do  CP,  em patamar  maior  que  a  fração
mínima, quando o magistrado se lastreia, para tal desiderato,



na quantidade dos delitos praticados.

- Apelo a que se nega provimento.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
ministerial,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  e  em  harmonia  com  o  parecer
ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  apelação  criminal,  interposta  por  Edvanderson
Gonçalves  Leite em  face  da  sentença  de  fls.  291/300,  prolatada  pelo  Magistrado
Alexandre José Gonçalves Trineto, Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campina
Grande, nos autos da ação penal em epígrafe, promovida pelo Ministério Público do
Estado da  Paraíba,  que julgou procedente  a  denúncia,  para  CONDENAR o réu
EDVANDERSON  GONÇALVES  LEITE pela  prática  do  crime  de  uso  de
documento falso (art. 304 do CP) em 4 (quatro) oportunidades, com aplicação da
regra contida no art. 70 do CP (concurso formal de crimes), imputando-lhe uma
pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão no
regime fechado, além de 53 (cinquenta e três) dias multa, no valor unitário de um
trigésimo do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

Narra a denúncia, conforme se observa da transcrição abaixo,
que:

“(...)

Conforme descrito nos inclusos autos inquisitoriais que, no dia 24 de maio
de 2015, por volta 17hs:00min, fatos ocorridos na Av. Barão de Rio Branco,
nesta Urbe, o denunciado acima qualificado, com vontade livre e consciente
(dolo), fez uso de documento falso.

Insurge  dos  autos  que  no  dia/hora  e  local  supracitados,  o  Grupo  de
Operações  Especiais  (GOE) da  Paraíba,  em conjunto  com inspetores  da
Polícia Civil do Rio de Janeiro, realizavam diligências com a finalidade dar
cumprimento  ao  mandado  de  prisão  expedido  pela  Vara  de  Execuções
Penais da Comarca do Rio de Janeiro em desfavor do condenado, ora o
acusado Edvanderson Gonçalves, integrante do mais alto escalão da facção
criminosa ‘Comando Vermelho’, indivíduo de altíssima periculosidade.

Ocorre que, durante as buscas, os policiais conseguiram identificar o veículo
do qual o acusado vinha utilizando, que encontrava-se estacionado em frente
à residência em que o imputado se alocava, foi quando, a partir de então,
conseguiram encontrá-lo.

Na  abordagem policial,  o  denunciado  se  identificou  perante  os  policiais
como sendo supostamente a pessoa de Marco Antônio B. Andrade, ocasião
em que apresentou vários outros documentos de identificação, tais como:
RG, CPF, CNH, e até Título Eleitoral.

Destarte, diante da patente falsidade, os policiais deram-lhe voz de prisão
em flagrante delito, ao tempo em que executaram a ordem de prisão supra
referida.



Ressalta-se, que, em sede policial, o acusado confessou espontaneamente a
prática ilícita, oportunidade em que revelou a autoridade policial que havia
adquirido  os  documentos  falsificados  no  Estado do  Rio  de  Janeiro,  pela
quantia  de  R$  8.000,00  (oito  mil  reais),  como  consta  do  termo  de
interrogatório incluso às fls. 06/07.

Por  essas  circunstâncias,  fica  evidenciada  a  materialidade  do  crime que
encontra-se consubstanciada através do Auto de Prisão em Flagrante, bem
como  por  meio  do  Auto  de  Apreensão  e  Apresentação  de  fls.  14/15.
Outrossim,  a  autoria  delitiva  foi  evidenciada  pela  própria  confissão  do
acusado, e corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares abaixo
arroladas como testemunhas.

(...)”.

Irresignado, o réu interpôs o recurso apelatório de fl. 303.

Em suas razões recursais (fls. 310/322), o apelante aduz: (a) que
a instrução não logrou comprovar que o apelante agira com  animus furandi, ou seja,
com seu comportamento voltado para a prática delituosa constante na denúncia, posto
que  "em  nenhum momento  o  apelante  fizera  uso  da  documentação,  que  seja  para
praticar outros delitos, quer seja para ocultar sua condição de foragido", sendo a sua
absolvição medida impositiva; (b) que a pena cominada ao recorrente deve ser revista e
reduzida,  com a  reanálise  das  circunstâncias  judiciais  que  lhe  foram desfavoráveis.
Nesse ponto, argumentou, ainda, que a causa de aumento de pena relativa ao concurso
formal  fora  aplicada  em  1/3  (um  terço)  sem  qualquer  fundamento,  devendo  ser
minorada ao patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público Comarcano (fls.
325/329),  pugnando  pelo  desprovimento  do  recurso  defensivo  e  manutenção  da
sentença guerreada.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça Estadual, em parecer
da  lavra  do  insigne  Promotor  de  Justiça  Convocado  Amadeus  Lopes  Ferreira  (fls.
331/336), opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO:

Conheço  o  recurso  apelatório  aviado,  eis  que  presentes  os
pressupostos extrínsecos e intrínsecos para a sua admissibilidade.

Os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório
foram  amplamente  observados  nesta  ação  penal.  Não  há,  desse  modo,  nulidades
permeando o processo.

Compulsando a prova produzida no presente encarte processual,
concluo que não há, todavia, como subsistir a pretensão deduzida no apelo defensivo.

O crime de uso de documento falso está tipificado pelo art. 304
do CP, que estabelece:

Uso de documento falso



Art. 304 - Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados, a que se
referem os arts. 297 a 302:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
(...)
Falsificação de documento particular (Redação dada pela Lei nº 12.737, de
2012) Vigência
Art. 298 - (...)
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa.

No caso vertente,  a condenação do réu pelo crime de uso de
documento  falso  exige,  necessariamente,  a  existência  de  prova  cabal,  idônea  e
inconteste de que este, de qualquer modo, empregara a documentação falsa, fazendo-se
passar por pessoa diversa, à ocasião da abordagem policial discriminada na denúncia.

Essa prova, contudo, a instrução logrou produzir.

De fato, e a despeito da tese negativa levantada pelo apelante em
seu interrogatório judicial,  toda a prova material produzida neste processo conduz
firmemente ao fato de que o réu fez uso de documentação falsa, apresentando, ao
momento em que fora abordado pela Polícia,  Carteira Nacional  de Habilitação
(CNH) em nome de    Marco Antônio B. Andrade, em desacordo com a legislação
vigente supracitada.

Quanto  à  autoria  e  a  materialidade  do  crime  de  uso  de
documento falso,  destacam-se TRÊS elementos fundamentais a formação de culpa
do apelante:  (1)  o auto de apresentação e apreensão  (fls. 18/19),  que descreve a
quantidade e modalidade de docuemtnos apreendidos em poder do réu ; (2) o laudo
de  exame  documentoscópico  nº  01.01.04.0520015.1841,  aportado  no  feito (fls.
64/74),  que atesta  a  FALSIDADE dos  documentos  apreendidos  (fl.  70);  e  (3)  o
depoimento judicial das testemunhas, que confirmam, com certeza e convicção, as
informações contidas na denúncia.

A testemunha  Carlos Mendes Cavalcante (mídia de fl. 198),
que é policial civil, descreveu em juízo, com riqueza de detalhes, os termos da operação
policial engendrada para a abordagem do réu, atestando que o mesmo, ao ser abordado,
se identificou com o documento falso (CNH), que estava em sua carteira. 

Ouvida  perante  o  juízo  processante,  a  testemunha  Eduardo
Jorge Ferreira do Egito (mídia de fl. 198) ratificou que os fatos ocorreram conforme
descrito na denúncia, informando detalhes da operação policial que culminou na prisão
do réu. Disse que o acusado é carioca, e, ao perceber o sotaque diferente dos agentes,
que  são  paraibanos,  apresentou  o  documento  falso  (CNH),  passando-se  por  Marco
Antônio. Informou que posteriormente o réu, ao perceber a presença dos agentes e do
Delegado cariocas, que o chamaram pelo nome verdadeiro, resignou-se com a expressão
"perdi". Asseverou que o réu não reagiu, em momento algum, a ordem de prisão, e que,
em  checagem  posterior,  os  policiais  constataram,  no  interior  da  carteiroa  do  réu,
diversos outros documentos falsos, em nome da mesma pessoa pela qual tentara o réu se
passar ao momento da abordagem policial. Esclareceu, por fim, que o denunciado, na
delegacia, informou que havia comprado os documentos no Rio de Janeiro, porque lá
eles  eram  impressos  no  "papel  verdadeiro",  oficial,  próprio  para  a  confecção  de
documentos originais.

De  igual  modo,  ao  ser  inquirida  judicialmente,  a  testemunha
Rafael Carvaneli Lima (mídia de fl. 255), que era um dos policiais civis cariocas que

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12737.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12737.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12737.htm#art4


participaram  da  operação,  descreveu  que  o  apelante,  à  ocasião  de  sua  abordagem,
identificou-se perante todos os agentes, apresentando uma CNH falsa. Disse que o réu
estava sozinho no veículo ao momento da abordagem, e que em sua carteira, que estava
no interior do carro, foram encontrados diversos outros documentos falsos.

A testemunha Maria Aparecida de Araújo (mídia de fl. 140),
que era vizinha e proprietária do imóvel onde o réu estava residindo, não presenciou os
fatos elencados na denúncia,  apenas atestando que o acusado apresenta boa conduta
social.

O réu, em seu interrogatório (mídia de fl. 260), afirma que não
apresentou os documentos apreendidos aos policiais, no momento em que fora abordado
e preso, por já saber que se tratava da Polícia, e que fatalmente seria preso.

Percebe-se, com clareza, que a tese negatória abraçada pelo réu
em seu interrogatório judicial encontra-se divorciada por completo de todo o contexto
probatório  produzido  na  instrução.  Desse  modo,  acertada  a  sentença  atacada,  que,
julgando  procedente  a  pretensão  deduzida  na  inicial  acusatória,  condenou-lhe  nas
imputaçõe do art. 304 do CP.

Dessa forma, não vinga, no particular, o apelo deduzido.

No que toca ao pleito recursal de revisão das circunstâncias
judiciais do apelante, verifico que o julgador mirim, quando da análise dosimétrica
da  reprimenda  cominada  ao  réu,  apresentou  uma  fundamentação  idônea  ao
proceder  à  valoração  negativa  das  circunstâncias  judiciais  concernentes
impugnadas utilizando-se de elementos constantes dos fatos apurados na causa,
senão vejamos:

“(...)
Quanto à culpabilidade, verifico que o acusado não é um novato em relação
ao mundo criminoso, tendo uma extensa ficha criminal, logo possui plena
consciência  dos  efeitos  nefastos  do  vício  em  sua  vida,  pelo  que  seus
antecedentes nãop são recomendáveis, tendo inclusive, várias condenações,
gerando a reincidência e serão sopesados na segunda etapa (fls. 23/24 e 50).
Não completou os estudos, não tem profissão definida, pelo que sua conduta
é  anti-social,  já  que  totalmente  despreocupado  em  promover  qualquer
instrução  técncia  ou  preparação  para  o  mercado  de  trabalho.;
personalidade comprometida  e  voltada  a  prática  de  delitos.  Os  motivos
também são conhecidos, ou seja, obtenção de documento público verdadeiro
para a alteração de seu nome. As circunstâncias do crime perpetrado, vale
dizer,  o  modo  como  o  acusado  desenvolveu  a  conduta  delitiva,  foram
normais do tipo penal. As consequências, consideram-se leves, pois o delito
foi descoberto. A vítima que é o Estado (sujeito passivo principal) em nada
contribuiu para o comportamento do acusado.
(...)” (fls. 298/299, parte final).

Ressalte-se,  demais  disso,  que  ao  efetuar  a  análise  das
circunstâncias judiciais ora questionadas, não fez nada mais o magistrado de piso do que
exercer  seu juízo de discricionariedade,  atrelando-se,  a todo momento,  às  condições
subjetivas da agente, bem como às particularidades fáticas do caso concreto, técnica que
resultou,  a  nosso  sentir,  na  cominação  de  uma  pena  precisa,  justa,  e  que  atende,
sobremaneira, aos clamores da lei, do Estado e da sociedade.

E, nesse sentido, decidiu recentemente o STJ:



HABEAS  CORPUS SUBSTITUTO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA
O  TRÁFICO  DE  ENTORPECENTES.  PLEITO DE   ABSOLVIÇÃO
PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  PENAS-BASE
FIXADAS  ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.  QUANTIDADE  E
NOCIVIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  42  DA  LEI  Nº  11.343/2006.
DISCRICIONARIEDADE  VINCULADA  DO  JULGADOR.
PROPORCIONALIDADE  RESPEITADA.  PENAS  MANTIDAS.
INEXISTÊNCIA  DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO.
-  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  seguindo  o  entendimento  firmado  pela
Primeira  Turma  do  Supremo  Tribunal  Federal,  não  tem  admitido  a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando
o sistema recursal  ao  tempo que preserva  a  importância  e  a  utilidade  do
habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de
flagrante ilegalidade.
- O pleito defensivo concernente à absolvição do crime de associação para o
tráfico  de  entorpecentes,  previsto  no  art.  35  da  Lei  nº  11.343/2006,  não
comporta  análise  na  presente  via,  de  cognição  sumária,  na  qual  não  se
permite  dilação  fático-probatória,  ainda  mais  no  caso  em tela,  em que  a
sentença  e  o  acórdão  recorridos  fundamentaram  adequadamente  a
condenação,  com  lastro  nas  provas  produzidas  em  contraditório  judicial.
Precedentes.
- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade
do  julgador,  atrelado  às  particularidades  fáticas  do  caso  concreto  e
subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de
inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
- Consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, na fixação da pena
do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância
sobre  o  previsto  no  artigo  59  do  Estatuto  Repressivo,  a  natureza  e  a
quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do
agente.
- No caso, observa-se que as penas-base do paciente afastaram-se do piso
legal  com  lastro  na  quantidade  e  nocividade  das  drogas  apreendidas,
argumentos válidos para tal fim, pois em consonância ao já mencionado art.
42 da Lei nº 11.343/2006. Precedentes.
-  Em  respeito  à  discricionariedade  vinculada  do  julgador,  devem  ser
mantidas as penas-base aplicadas - 5 anos e 6 meses de reclusão, para o
delito de tráfico; e 3 anos e 3 meses de reclusão, para o de associação para
o tráfico -, pois proporcionais à gravidade concreta dos crimes e à variação
das penas abstratamente cominadas aos tipos penais violados, a saber, 5 a
15 anos de reclusão e 3 a 10 de reclusão, respectivamente.
- Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 366557 / RJ 2016/0211521-6 – Relator: Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA – Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA –
Data do Julgamento: 27/04/2017 - Data da Publicação/Fonte: 05/05/2017)

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL NO  HABEAS  CORPUS.  FURTO
QUALIFICADO.  DOSIMETRIA.  PENA-BASE FIXADA ACIMA DO
MÍNIMO.  CONSEQUÊNCIAS  DO  DELITO.  EXPRESSIVO
PREJUÍZO.  FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA.
DISCRICIONARIEDADE  DO  JUIZ.  APLICAÇÃO  DO  QUANTUM
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OFENSA À RAZOABILIDADE
NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1.  A decisão  agravada  deve  ser  mantida  por  seus  próprios  fundamentos,
porquanto em sintonia com a jurisprudência do STJ.
2. O elevado valor do prejuízo causado à vítima - R$ 70.000,00 - mostra-se
devidamente  justificado  para  o  aumento  procedido  na  primeira  fase  da
dosimetria, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta.



3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal não se dá com base em
critérios  matemáticos,  tendo  em  vista  que  é  admissível  certa
discricionariedade do órgão julgador, conforme estabelece o princípio do
livre convencimento motivado.
4.  Não  se  verifica  violação  aos  princípios  da  proporcionalidade  e
razoabilidade  pela  exasperação  da  pena-base  em  1  ano  de  reclusão,  em
decorrência  da  valoração  negativa  de  uma  circunstância  judicial
(consequência do crime), para o delito previsto no art. 155, § 4º, do CP, cuja
pena em abstrato varia de 2 a 8 anos.
5. Agravo regimental improvido.
(STJ -  AgInt no HC 377446 /  RJ 2016/0290764-5 – Relator:  Ministro
NEFI CORDEIRO – Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA – Data do
Julgamento: 06/04/2017 - Data da Publicação/Fonte: 20/04/2017)

Por  oportuno,  saliente-se  que  a  análise  da  primeira  fase  da
dosimetria, no caso sub oculis, onde o juízo de piso considerou desfavoráveis 06 (seis)
circunstâncias,  resultou  num  acréscimo  de  2  (dois)  anos  à  pena  base  do  apelante,
quantidade por demais razoável e proporcional, mormente numa reprimenda que orbita
entre 1 (um) e 5 (cinco) anos.

O apelante alega, por fim, que a majoração efetivada pelo  juízo
sentenciante,  concernente,  pois,  ao  reconhecimento  do  concurso  formal  dos  delitos,
deve  ser  reduzida  à  sua  mínima  fração  de  1/3  (um  terço),  porquanto  ausente
fundamentação concreta para a utilização de maior fração majorativa.

Sem razão o apelante.

No caso vertente, ao lançar mão de uma fração além do mínimo
(um terço), quando da aplicação da majorante prevista no art. 70 do CP, o magistrado
primevo lastreia seu procedimento na pluralidade dos delitos praticados (em número de
quatro), em medida autorizada pela jurisprudência do STJ.

Nesse sentido: verbis,

PENAL.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.  ROUBOS  DUPLAMENTE  MAJORADOS.  PENA-
BASE  ACIMA  DO  MÍNIMO LEGAL.  PERSONALIDADE,
CULPABILIDADE,  CIRCUNSTÂNCIAS  E  CONSEQUÊNCIAS  DO
CRIME. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. CONCURSO FORMAL.
QUATRO PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS. AUMENTO NO
PATAMAR DE 1/4 CABÍVEL. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
6. A teor do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida a prática
pelo réu de quatro crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio
(CP,  art.  70,  primeira  parte),  já  que,  mediante  uma só  ação  e  no  mesmo
contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a quatro vítimas distintas.
7.  Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o
aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número
de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada
de  1/6  até  1/2.  Por certo,  o  acréscimo correspondente  ao  número  de
quatro infrações é a fração de 1/4  .
8. Writ não conhecido.
(STJ -  HC 317709 / SP 2015/0043596-0 –  Relator: Ministro RIBEIRO
DANTAS  -  Órgão  Julgador:  T5  -  QUINTA  TURMA  -  Data  do
Julgamento: 28/11/2017 - Data da Publicação/Fonte: DJe 01/12/2017)

Portanto, agiu escorreitamente o magistrado sentenciante, que,
sob  a  justificativa  da  quantidade  de  delitos  praticados,  afasta  do  mínimo  a  fração



correspondente à ocorrência de crime formal, contida na parte final do art. 70 do CP.

Demais  disso,  não  vislumbro,  na  decisão  ora  combalida,
qualquer matéria de ordem pública a ser enfrentada de ofício por esta Corte Estadual.

Ante  o  exposto,  e  em  harmonia  parcial  com  o  parecer
ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso,  mantendo inalterados os termos da
sentença prolatada em primeira instância.

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido  de  ser  possível  a  execução  provisória  da  pena  após  a  confirmação  da
condenação pelo Tribunal de Justiça (STF, HC 126.292; STF, ADC 43; STF, ADC 44),
após o decurso do prazo para a eventual interposição de embargos de declaração, sem
manifestação, expeça-se de mandado de prisão.

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  decano  do  exercício  da
Presidência  da  Câmara  Criminal  e  relator,  dele  participando  os  Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio (com jurisdição limitada), revisor,
e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga
de  Desembargador,  vogal).  Ausentes  justificadamente  os  Desembargadores  João
Benedito da Silva e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 29 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


