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APELAÇÃO  CRIMINAL.  PORTE  ILEGAL  DE
MUNIÇÃO  DE  USO  PERMITIDO  (ART.  14  DA  LEI
FEDERAL Nº 10.826/03). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE
DA  CONDUTA  PRATICADA  PELO  RÉU,  POR
AUSÊNCIA DE PERIGO ABSTRATO. DESCABIMENTO.
PRECEDENTES  NO  STJ.  DOSIMETRIA  DA  PENA.
PLEITO  DE  REANÁLISE  DE  CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL.  PERSONALIDADE  DO  AGENTE.
NECESSIDADE  DE  FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA.
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS PRIVATIVA DE
LIBERDADE E MULTA APLICADAS. MANIFESTAÇÃO
DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PARA APLICAÇÃO
DA  CONFISSÃO.  RECONHECIMENTO  DA
ATENUANTE  SEM  MINORAÇÃO.  REPRIMENDAS  JÁ
ALTERADAS PARA O MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231
DO  STJ.  SUBSTITUIÇÃO  POR  RESTRITIVAS  DE
DIREITOS. RÉU QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO
ART.  44,  DO  CP.  POSSIBILIDADE.  PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO.

-  O  porte  de  munição  de  uso  permitido  é  crime  de  perigo
abstrato, em que a lei presume, de forma absoluta, a existência
do  risco  causado  à  coletividade,  razão  pela  qual  faz-se,  na
hipótese dos autos, totalmente desnecessária a prova de que o
agente  tenha  causado  perigo  à  pessoa  determinada.
Precedentes no STJ.

-  A circunstância judicial  relativa à personalidade do agente
somente deve ser valorada negativamente sob fundamentação
que se alicerce em elementos concretos, constantes dos autos. A
utilização de expressões genéricas e imprecisas desprestigia o
entendimento  consolidado  na  jurisprudência  das  Cortes
Superiores, devendo ser objeto de decote, em favor do réu, com
o ulterior redimensionamento das penas privativa de liberdade



e multa aplicadas, que, no caso vertente, cinge-se ao mínimo
legal.

-  O  reconhecimento  de  ofício  da  atenuante  genérica  da
confissão  (CP,  art.  65,  III,  alínea  “d”) é  imperioso,  quando
constantes nos autos informações de que o réu admite, perante
a  autoridade  judiciária  processante,  serem  verdadeiras  as
acusações deduzidas na inicial. Reconhecimento que, no caso
em  epígrafe,  não  se  reveste  de  qualquer  efeito  prático,
porquanto cominadas se encontram as penas em seu mínimo
legal,  sendo que sua minoração, para aquém desse patamar,
desprestigia o entendimento insculpido na Súmula 231, do STJ.

-  Num  cenário  em  que  o  recorrente,  em  decorrência  da
reanálise  efetuada  por  esta  Corte,  reverte  em  seu  favor  a
análise da única circunstância judicial anteriormente tida por
desfavorável pelo juízo de piso, passando a preencher, em sua
integralidade, os requisitos elencados pelo art. 44, I a III, do
CP, a substituição da pena privativa de liberdade ora cominada
por  02  (duas)  restritivas  de  direito  constitui-se  de  medida
imperiosa,  à  luz  das  regras  contidas  no  art.  44,  do  Código
Penal.

- Apelo a que se aufere provimento parcial.

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 DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para fins de REDIMENSIONAR a reprimenda cominada em desfavor do
apelante  para o patamar de 2 (dois)  anos de reclusão e  10 (dez)  dias  multa,  e
substituí-la por duas restritivas de direito, nos termos do voto do Relator, e em
harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO.

O  Ministério Público estadual ajuizou ação penal em face de
Vanderlânio de Lima Gonçalves, afirmando que o acusado, na noite de 29 de maio de
2014, no bar do “Mazinho”, localizado na Rua Antônio Fernandes da Silva, Bairro Vila
Nova, cidade e comarca de Cajazeiras/PB, e em decorrência de uma abordagem policial,
efetuada em sede de cumprimento à “Operação Nômade”, foi preso em flagrante, por
portar  um  revólver  calibre  .38,  com  06  (seis)  cartuchos,  todos  íntegros  –  sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a inicial  em 08 de agosto de 2014 (fl. 26, verso), e
uma vez citado o réu (fl. 29), foi oferecida defesa escrita (fls. 30/32), após a qual o juízo
singular  procedeu  à  instrução  processual,  inquirindo  testemunhas  e  interrogando  o
increpado (fls. 52/59). 

Apresentadas alegações finais por ambas as partes, a Juíza de
direito da 1ª Vara da Comarca de Cajazeiras, Dra. Paula Frassinetti Nóbrega de Miranda



Dantas, acolheu o alvitre da Promotoria de Justiça (fls. 77/79), condenado o denunciado
à pena definitiva de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 53 (cinquenta e
três) dias  multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-
mínimo vigente à época do fato, em razão da prática do crime do art.  14 da Lei nº
10.826/03.

Inconformada com o julgamento,  contudo, a defesa interpôs a
presente  apelação criminal (fl. 82), aduzindo, em síntese:  (a) que a configuração da
tipicidade  da conduta praticada  pelo réu passa necessariamente  pela  constatação,  de
fato, do caráter lesivo do armamento em seu poder, circunstância que inocorre no caso
vertente, uma vez que a prova pericial produzida noticia a ausência de aptidão da arma
apreendida para efetuar disparos, sendo a absolvição do réu medida imperiosa; (b) que a
pena base cominada ao réu se afastou injustificadamente do mínimo legal, devendo ser
revista e minorada.

Em  contrarrazões  (fls.  101/111),  o  recorrido  pleiteou  a
preservação integral da sentença hostilizada.

Em parecer meritório emitido às fls. 118/125, da lavra do Exmo
Procurador  Francisco  Sagres  Macedo Vieira,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou pelo
provimento  parcial  do  apelo,  para  que  a  pena  cominada  ao  réu  seja  reduzida,  em
decorrência da aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea (CP, art.
65, III, “a”).

É o relatório.

VOTO:

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

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

1.  Da  tese  de  atipicidade  da  conduta  praticada  pelo  réu  (em  decorrência  da
constatação de ineficácia da arma de fogo apreendida)

Aduz  o  apelante,  em sua  insurreição,  que  a  conduta  por  ele
praticada reveste-se de atipicidade, em razão da constatação, mediante laudo pericial, da
ausência de caráter lesivo do armamento apreendido em seu poder. Argumenta, ainda,
que a simples posse de munição, sem armamento que possibilite a sua deflagração, não
acarreta  o  perigo  abstrato,  em  face  de  manifesta  ausência  de  situação  de  risco  à
columidade pública, exigido pela Lei nº 10.826/2003.

Compulsando detidamente os autos em epígrafe, percebo que o
laudo pericial inserto às fls. 42/47, a despeito de atestar a impropriedade da arma de
fogo para efetuar disparos, comprova que as munições apreendidas em poder do réu
possuíam aptidão para uso. Tal circunstância fora, inclusive,  acertadamente utilizada
para a formação do convencimento da Togada Monocrática, que, no julgado vergastado,
afirmou (fl. 78):



“(…)
Importante ainda ressaltar que a finalidade da Lei 10.826/2003 é exatamente
proteger  a  sociedade  de  risco  causado por  quem,  sem autorização,  portar
arma de fogo, acessório, ou munição, razão pela qual não merece guarida a
pretensão da Defesa no sentido de que o porte tão somente de munição apta
não pode ser considerado ofensivo, afinal, a mera ausência de disponibilidade
imediata de arma de fogo não afasta a possibilidade de utilização da munição,
incorrendo, por isso mesmo, no perigo abstrato tipificado na norma. (...)”

Estabelece  o  tipo  previsto  no  art.  14,  caput,  da  Lei  nº
10.826/2003:

Art.  14.  Portar,  deter,  adquirir,  fornecer,  receber,  ter  em  depósito,
transportar, ceder, ainda que gratuitamente,  emprestar, remeter, empregar,
manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso
permitido,  sem autorização e  em desacordo com determinação legal  ou
regulamentar:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

O porte de munição de uso permitido é crime de perigo abstrato,
em que a lei presume, de forma absoluta, a existência do risco causado à coletividade,
razão pela qual faz-se, na hipótese dos autos, totalmente desnecessária a prova de que o
agente tenha causado perigo à pessoa determinada. Trata-se, portanto, de delito de mera
conduta, que se aperfeiçoa com a ação típica, independentemente de qualquer resultado.

Nesse sentido, vem decidindo o STJ:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO
PRÓPRIO.  PORTE  DE  MUNIÇÃO  DE  USO  PERMITIDO.
TIPICIDADE.  AUSÊNCIA  DE  LESIVIDADE  DA  CONDUTA.  NÃO
OCORRÊNCIA.  CRIME  DE  PERIGO  ABSTRATO.  QUANTIDADE
DE MUNIÇÃO APREENDIDA E AUSÊNCIA DA ARMA DE FOGO.
IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  seguindo  entendimento  firmado  pelo
Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas
corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se
analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se
conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.
2.  "O crime de porte ilegal  de munição de uso permitido,  tipificado no
artigo 14 da Lei n. 10.826/03, é de perigo abstrato - ou de mera conduta - e
visa proteger a segurança jurídica e a paz social. Sendo assim, é irrelevante
a  apreensão  conjunta  de  arma  de  fogo  para  que  o  delito  seja
caracterizado" (HC nº 326.868/SC, Rel. Min. FÉLIX FISCHER, Quinta
Turma, Dje 6/11/2015).
3. "[...] inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de
porte de arma de fogo, por reconhecer-lhes a natureza de crimes de perigo
abstrato, independentemente da quantidade da munição apreendida e se esta
encontrava-se ou não acompanhada da arma" (AgRg no AREsp 644.499/MG,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 23/06/2015,
DJe 04/08/2015).
4. Habeas corpus não conhecido. (Grifei e destaquei)
(STJ  -  HC  393617  /  SP 2017/0067005-9  –  Relator(a):  Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA - Órgão Julgador: T5 - QUINTA
TURMA - Data do Julgamento: 13/06/2017 - Data da Publicação/Fonte:
DJe 20/06/2017)

REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  POSSE
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME
DE  PERIGO  ABSTRATO.  TIPICIDADE  DA  CONDUTA.
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  N.  83/STJ.  AUSÊNCIA  DE



FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.  INOCORRÊNCIA.  INSURGÊNCIA
DESPROVIDA.
1.  A  previsão  do  delito  do  art.  12  da  Lei  nº  10.826/03  busca  tutelar  a
segurança  pública,  colocada  em  risco  com  a  posse  ou  porte  de  arma,
acessório  ou  munição  à  revelia  do  controle  estatal,  não  impondo  à  sua
configuração, pois, resultado naturalístico ou efetivo perigo de lesão.
2. Dessarte,  basta o simples porte ou posse de arma de fogo, munição ou
acessório,  de uso permitido ou restrito, em desacordo com determinação
legal ou regulamentar para a incidência do tipo penal, não havendo que se
falar em descaracterização da natureza criminosa da conduta, tratando-se
de delito de perigo abstrato.
(...) (Grifei e destaquei)
(STJ - AgRg no AREsp 828250 / PR 2015/0317219-0 Relator(a): Ministro
JORGE MUSSI - Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA - Data do
Julgamento: 20/06/2017 - Data da Publicação/Fonte: DJe 28/06/2017)

AGRAVO  REGIMENTAL.  HABEAS  CORPUS.  INDEFERIMENTO
LIMINAR. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
CABÍVEL.  POSSE  ILEGAL  DE  MUNIÇÃO  DE  USO  RESTRITO.
TIPICIDADE  MATERIAL  DA  CONDUTA.  CRIME  DE  PERIGO
ABSTRATO.  LESÃO  À  SEGURANÇA  PÚBLICA  E  À  PAZ
COLETIVA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO
DO RECLAMO.
1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado
como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal
fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.
2. Os crimes de perigo abstrato são os que prescindem de comprovação da
existência de situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado,
ou seja, não se exige a prova de perigo real, pois este é presumido pela
norma,  sendo  suficiente  a  periculosidade  da  conduta,  que  é  inerente  à
ação.
3. As condutas punidas por meio dos delitos de perigo abstrato são as que
perturbam  não  apenas  a  ordem  pública,  mas  lesionam  o  direito  à
segurança, daí porque se justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico.
3. O simples fato de possuir ilegalmente munição de uso restrito caracteriza a
conduta descrita no artigo 16 da Lei 10.826/2003, por se tratar de crime de
perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, motivo pelo qual
também  é  impossível  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  em  tal
espécie de delito, que tem por objetivo proteger a segurança pública e a paz
coletiva. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido. (Grifei e destaquei)
(STJ -  AgRg no HC 393363 / SP 2017/0065077-4 - Relator(a): Ministro
JORGE MUSSI - Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA - Data do
Julgamento: 02/05/2017 - Data da Publicação/Fonte: DJe 09/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.  POSSE ILEGAL
DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003.
CRIME  DE  PERIGO  ABSTRATO.  INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A teor dos precedentes desta Corte, o porte ilegal de munição, ainda que
não associado a arma de fogo de calibre compatível, é lesivo à segurança
pública e compromete a paz social. Por tal razão, em princípio, é incabível a
aplicação do princípio da insignificância ao crime previsto no art. 12 da Lei
n. 10.826/2003.
2. A sentença descreve a apreensão em poder do acusado de seis munições
de  uso  permitido,  em  desacordo  com  a  determinação  legal  ou
regulamentar, o que é suficiente para caracterizar a tipicidade material da
conduta,  pois  a  natureza  dos  projéteis  não  estava  descaracterizada
mediante utilização em obra de arte, para confecção de chaveiro etc.
3. Agravo regimental não provido. (Grifei e destaquei)
(STJ  -  AgRg  no  REsp  1621389  /  RS  2016/0219735-9   –  Relator(a):
Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ - Órgão Julgador: T6 - SEXTA



TURMA - Data do Julgamento: 27/06/2017 - Data da Publicação/Fonte:
DJe 01/08/2017)

Demais disso, inexistem, no encarte, elementos a evidenciar que
as  munições  encontradas  na  arma  apreendida  em  poder  do  réu  encontravam-se
descaracterizadas,  destinando-se,  portanto,  a  uso  não  criminoso  (em  obra  de  arte,
confecção de chaveiro, etc).

Dessa forma, não prospera, neste ponto, o pleito defensivo.

2. Do pleito de minoração da pena 

Em seu segundo argumento,  assevera o recorrente que a pena
base cominada na sentença impugnada afastou-se inadvertidamente do mínimo legal,
em  decorrência  do  desfavorecimento  desarrazoado,  pelo  juízo  sentenciante,  da
circunstância judicial concernente à personalidade do agente.

Neste ponto, merece guarida o inconformismo suso deduzido.

Ao valorar a circunstância judicial referente à personalidade do
agente, decretou o juízo monocrático:

“(…)  d) Personalidade: desfavorável,  porque demonstrado que o acusado
não é neófito na prática de crimes; (...)”

Percebe-se com clareza,  da decisão combatida,  que os termos
utilizados  pela  magistrada  sentenciante  para  fundamentar  sua  negativação  à
circunstância judicial relativa à “personalidade” do apelante, possuem uma acepção não
condizente  com  os  elementos  concretos  obtidos  no  âmbito  da  instrução,  dos  quais
deveria  ter  lançado  mão  a  julgadora,  para  concluir  que  o  réu  apresenta  um  perfil
subjetivo afeto ao mundo do crime.

Em outras  palavras,  a  despeito  de  haver  o próprio  recorrente
admitido,  em  seu  interrogatório  judicial,  “que  nunca  havia  sido  preso,  mas  já  foi
processado” (fl. 54), tal circunstância,  reputadamente concreta, não fora efetivamente
utilizada  para  fundamentar  a  valoração  negativa  de  sua  personalidade.  Ao  revés,
preferiu o juízo de piso valer-se de expressões genéricas,  imprecisas,  reveladoras de
uma vaguidão desautorizada pela jurisprudência das Cortes Superiores, em especial, do
STJ, conforme se observa dos arestos a seguir elencados: verbis,

PENAL.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.  TENTATIVA  DE  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.
VALORAÇÃO  NEGATIVA DA  CULPABILIDADE,  MAUS
ANTECEDENTES,  CIRCUNSTÂNCIAS, MOTIVOS  E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA. AUMENTO A TÍTULO DE
PERSONALIDADE  AFASTADO  POR  CARÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA,  SEM  REPERCUSSÃO  DO
QUANTUM DE  PENA.  DOSIMETRIA  PROCEDIDA  PELAS
INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS  QUE  SE  REVELA  BASTANTE
FAVORÁVEL  AO  RÉU.  REDUÇÃO  DE  1/3  PELA  TENTATIVA
MANTIDO.  CRITÉRIO  DO  ITER  CRIMINIS PERCORRIDO
OBSERVADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(…)
8.  No  que  se  refere  à  personalidade, este  Superior  Tribunal  de  Justiça
reconhece  que  a  personalidade  do  agente  somente  pode  ser  valorada
negativamente se constarem dos autos elementos concretos para sua efetiva



e segura aferição pelo julgador, o que não se vislumbra na hipótese em
apreço.
(…)
12. Writ não conhecido. (Grifei e destaquei)
(STJ - HC 377677 / SP 2016/0291072-2 – Relator(a): Ministro RIBEIRO
DANTAS  -  Órgão  Julgador:  T5  -  QUINTA  TURMA  -  Data  do
Julgamento: 27/06/2017 - Data da Publicação/Fonte: DJe 01/08/2017)

HABEAS  CORPUS.  FURTO  AO  BANCO  CENTRAL.  QUADRILHA  E
LAVAGEM  DE  DINHEIRO.  FIXAÇÃO  DA  PENA.  EXASPERAÇÃO
DA  PENA-BASE.  MOTIVAÇÃO  INSUFICIENTE.  REDUÇÃO
NECESSÁRIA. ORDEM CONCEDIDA.
(…)
5. A simples afirmação de que a personalidade é desvirtuada, conforme a
jurisprudência  desta  Corte,  não  justifica  a  valoração  negativa  dessa
circunstância  judicial  para  fixação  da  pena-base.  O mesmo se  diga  em
relação à conduta social, cuja simples menção à reprovabilidade não serve de
substrato justificante para considerá-la negativa.
6.  Habeas  corpus  concedido  para  reduzir  as  penas  impostas  ao  paciente.
(Grifei e destaquei)
(STJ  -  HC  203434  /  CE  2011/0082381-8  –  Relator(a):  Ministro
ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ - Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA -
Data  do  Julgamento:  20/06/2017  -  Data  da  Publicação/Fonte:  DJe
26/06/2017)

Assim,  imperioso  o  decote  da  valoração  negativa  referente  à
personalidade do agente, pelo que procedo à minoração da pena base ao seu patamar
mínimo, de 2 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias multa.

Percebo,  ainda,  assistir  razão  o  Douto  Procurador  de  Justiça
Francisco Sagres Macedo Vieira,  quando, em seu parecer  opinativo de fls.  118/125,
recomenda o reconhecimento, em favor do apelante, da circunstância atenuante genérica
da confissão espontânea (CP, art. 65, III, alínea “d”).

De fato, quando indagado pela autoridade processante em seu
interrogatório  judicial,  o  réu  admitiu  serem  verdadeiras  as  acusações  deduzidas  na
inicial,  com  o  adendo  de  que  efetuara  a  prática  criminosa  tão  somente  no  afã  de
proteger-se de um inimigo, denominado Péricles (fls. 54/56).

No  entanto,  constata-se  que,  na  hipótese  vertente,  o
reconhecimento  da mencionada  atenuante  não se  reveste  de  qualquer  efeito  prático,
visto que a pena foi alterada para o mínimo legal, e que sua minoração, para aquém
desse patamar, desprestigia o entendimento insculpido na Súmula 231, do STJ, pelo que
resta definitivamente cominada em 2 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias
multa, ante a ausência de causas de aumento e/ou diminuição de pena a considerar.

Nesse cenário,  e ciente  de que o apelante,  em decorrência  da
reanálise efetuada por este julgado, relativamente à circunstância judicial que lhe fora
sopesada  desfavoravelmente  pelo  juízo  de  piso,  passou  a  preencher,  em  sua
integralidade, os requisitos elencados pelo art. 44, I a III, do CP, promovo a substituição
da pena privativa  de liberdade ora arbitrada  por 02 (duas) restritivas  de direito,  nas
modalidades de  prestação de serviços à comunidade (art. 46 do CP) e  limitação de
fim de semana (CP, art. 48), ambas pelo mesmo período da pena privativa de liberdade,
cuja regulação ficará a cargo do juízo das execuções penais competente.



Ante  o  exposto,  DOU  PARCIAL  PROVIMENTO  AO
APELO para redimensionar a reprimenda definitiva para 2 (dois) anos de reclusão e
10  (dez)  dias  multa, substituindo  a  pena  privativa  de  liberdade  por  02  (duas)
restritivas de direito, nas modalidades de prestação de serviços à comunidade e de
limitação de fim de semana,  cuja  regulamentação  específica  restará  afeta  ao juízo
executório competente.

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  João  Benedito  da  Silva,  decano  do  exercício  da  Presidência  da
Câmara  Criminal  e  relator,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos, relator, Arnóbio Alves Teodósio
(com  jurisdição  limitada),  revisor,  e  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador). Ausente justificadamente
o Desembargador 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, 3 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


