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ARMA – PORTE – USO RESTRITO – EXISTÊNCIA DE LAUDO QUE 

CONSIGNE A CATEGORIA JURÍDICA DO ARTEFATO – 

DESNECESSIDADE .  

Para a caracterização do crime de porte ilegal de arma de fogo de 

uso restrito, previsto no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03, basta 

que o laudo descreva a arma cujas características correspondam 

àquelas previstas no artigo 16 do Decreto nº. 3.665/2000, mostrando-

se desnecessária a afirmação, pelo perito, de que se trata de artefato 

de uso restrito.  
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE 

DA EGRÉGIA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

  

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

autos da Apelação criminal nº 0019500-97.2016.8.26.0032, da 

Comarca de Colina, em que figura como acusado DOUGLAS MODESTO 

RODRIGUES, vem perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 

105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal e no artigo 1.029 do 

Código de Processo Civil, interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, contra o acórdão de fls.1448/1455, 

pelos seguintes motivos: 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS  

 

DOUGLAS MODESTO RODRIGUES foi denunciado, por 

incurso no artigo 33, caput, da Lei º 11.343/06 e no artigo 16, caput, da 

Lei nº 10.826/03, porque no dia 06 de outubro de 2016, na cidade de 

Araçatuba, guardava, para fins de tráfico, 40,77 gramas de Cannabis sativa, 

bem assim porque possuía e ocultava, sem autorização e em desacordo 
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com determinação legal e regulamentar, uma pistola calibre 9 milímetros, 

de uso restrito, da marca Canik, municiada com 15 projéteis. 

 

Após regular tramitação processual, o Juízo da 3ª Vara 

Criminal da Comarca de Araçatuba condenou o acusado, (i) por infração 

ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 06 anos, 09 meses e 

20 dias de reclusão, em regime semiaberto, e de multa de 680 diárias, com 

valor unitário mínimo; (ii) por incurso no artigo 16, caput, da Lei nº 

10.826/03, às penas de 04 anos e 01 mês de reclusão, em regime aberto, e 

de multa de 12 diárias, no piso. Estabeleceu-se o regime fechado para o 

início do cumprimento da pena total de 10 anos, 10 meses e 20 dias de 

reclusão (fls.462/465). 

 

O acusado apelou em busca de absolvição por falta de 

provas em relação a ambos os delitos e, subsidiariamente, de 

desclassificação do crime de tráfico para o crime de posse de droga para 

consumo pessoal e, ainda, de fixação das bases nos respectivos patamares 

mínimos (fls.494/502). 

 

As contrarrazões de apelação foram apresentadas a fls. 

507/519. 

 

O Douto Procurador de Justiça manifestou-se pelo 

desprovimento do recurso (fls.569/574). 
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A Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal, todavia, em 

votação unânime, deu provimento aos reclamos, para desclassificar a 

conduta relativa ao porte de arma para o crime do artigo 14 da Lei nº 

10.826/03, fixando as penas referentes a esse delito em 02 anos, 08 meses 

e 20 dias de reclusão, e em multa de 12 diárias, no menor valor unitário 

(fls.582/585). 

 

 Assim se justificou a desclassificação operada: “Por fim, em 

relação à arma de fogo tem-se que o laudo de fls. 211 atestou a sua eficácia 

para a realização de disparos, todavia não consignou se o artefato é de uso 

restrito ou permitido, o que impõe a desclassificação da referida conduta 

para a prevista no art. 14 da Lei de Armas.” (fls.584). 

 

Eis, na íntegra, o teor do acórdão recorrido: 
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Embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público 

foram assim rejeitados: 
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Verifica-se que o Tribunal Estadual, não obstante tenha 

reconhecido que o acusado possuía e guardava pistola de calibre 9 mm, 

eficaz para a realização de disparos, optou por desclassificar a conduta do 

crime do artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03 (posse ou porte ilegal de 

arma de fogo de uso restrito) para o crime do artigo 14 da Lei nº 10.826/03 

(porte ilegal de arma de fogo de uso permitido),  apenas porque o laudo 

pericial de exame do artefato não faz menção expressa a tratar-se de arma 

de uso restrito.  

 

Foram os seguintes os fundamentos apresentados pela 

Douta Turma Julgadora:  

I. “Por fim, em relação à arma de fogo tem-se que o laudo de 

fls. 211 atestou a sua eficácia para a realização de disparos, todavia não 

consignou se o artefato é de uso restrito ou permitido, o que impõe a 

desclassificação da referida conduta para a prevista no art. 14 da Lei de 

Armas.” (fls.584) 

 

II. “o laudo de fls.211, não obstante tivesse descrito as 

características da arma apreendida, deixou de classificá-la como sendo de 

uso permitido ou restrito, não se podendo, a meu ver, extrair tal 

característica a partir da simples leitura do Decreto 3.665/00 que, de forma 

apenas exemplificativa, menciona alguns tipos de armamento.” (fls.07 do 

procedimento relativo aos embargos de declaração). 
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Ao exigir formalidade não prevista em lei para manter a 

condenação do acusado pelo crime de porte ilegal de arma de uso restrito, 

a Corte Paulista contrariou o artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03, 

autorizando a interposição do presente recurso especial com fulcro no 

artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, a fim de que prevaleça 

o seguinte entendimento jurídico: Para a caracterização do crime de 

porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16, 

caput, da Lei nº 10.826/03, basta que o laudo descreva arma cujas 

características correspondam àquelas previstas no artigo 16 do 

Decreto nº 3.665/2000, mostrando-se desnecessária a afirmação, pelo 

perito, de que se trata de artefato de uso restrito. 

 

 

3 - CONTRARIEDADE AO ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. 

Dispõe a Lei 10.826/03: 
 

“Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito 

 

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, 

ter em depósito, transportar, ceder, ainda que 

gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob 

sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição 

de uso proibido ou restrito, sem autorização e em 

desacordo com determinação legal ou regulamentar: 

 

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.” 

 

 

Os elementos admitidos como provados pelas instâncias 

ordinárias permitem concluir, sem necessidade de reexame da prova, 
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que estão presentes, na conduta do recorrido, todos os elementos do tipo 

incriminador pela qual o acusado foi condenado em primeiro grau de 

jurisdição. 

 

 

Como é de trivial conhecimento, o crime do artigo 16, caput, 

da Lei nº 10.826/03 é norma penal em branco que delega à autoridade 

executiva a definição do que é “arma de uso restrito”. 

 

O Decreto nº 3.665/2000, que deu nova redação ao 

Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), 

estabelece, em seu artigo 16, III, de forma clara, que são de uso restrito 

“armas de fogo curtas, cuja munição comum tenha, na saída do cano, energia 

superior a (trezentas libras-pé ou quatrocentos e sete Joules e suas munições, 

como por exemplo, os calibres .357 Magnum, 9 Luger, .38 Super Auto, .40 

S&W, .44 SPL, .44 Magnum, .45 Colt e .45 Auto;” 

 

O Tribunal recorrido, de outro lado, não divergiu da 

conclusão de que os artefatos apreendidos são 01 pistola calibre 9 

milímetros (Luger) e 15 cartuchos íntegros de calibre 9 mm Luger, em 

consonância com o exame pericial juntado a fls.211, que evidencia serem 

essas as características da arma e dos projéteis: 
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Ocorre que por considerar imprescindível, para a 

caracterização do crime do artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03, que o 

laudo pericial apontasse não apenas as características e natureza da 

arma, mas que consignasse sua classificação jurídica (se de uso restrito 

ou não), o Tribunal Paulista, desacertadamente, decretou a 

desclassificação da conduta. 

 

Não há dúvida de que, para constatar a subsunção da 

conduta de portar determinada arma ao tipo incriminador em exame, é 

necessário que, em primeiro lugar, identifique-se a natureza do artefato 

(aferição das características materiais do objeto, sob a ótica descritiva), 
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para, em seguida, verificar se aquele específico armamento corresponde a 

uma das definições constantes do ato regulador da norma penal 

(enquadramento jurídico). 

 

Apenas para a primeira tarefa – exame do objeto e 

identificação de suas características - é que o juiz necessita do concurso do 

perito, pois para a operação mental ulterior não se exige conhecimento 

técnico ou científico específico, mas mero domínio dos signos linguísticos. 

 

Daí porque se revela ilegal e desnecessária a exigência, 

estabelecida no aresto recorrido, de que do laudo pericial, além de 

identificar as características, calibre e natureza da arma, informe se o 

objeto é ou não de uso restrito, já que essa conclusão jurídica é estranha à 

função do perito.  

   

Sobre o tema, convém recordar a docência de FERNANDO 

DA COSTA TOURINHO FILHO: “Entende-se por perícia o exame procedido 

por pessoa que tenha determinados conhecimentos técnicos, científicos, 

artísticos ou experiência qualificada acerca dos fatos, circunstâncias ou 

condições pessoais inerentes ao fato punível, a fim de comprová-los” 

(Processo Penal, vol. 3, Saraiva, 2011, 33ª ed., pág. 275). 

 

Redobra a correção da conclusão de que é desnecessária a 

apreciação, pelo perito responsável pela elaboração do laudo, de matéria 

de índole jurídico-normativa – cuidar-se ou não de artefato de uso restrito 

-  a circunstância de que o artigo 473, §2º, do Código de Processo Civil, 
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aplicável ao presente caso por força do disposto no artigo 3º do Código de 

Processo Penal, dispõe que “é vedado ao perito ultrapassar os limites de 

sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia.” 

 

Averbe-se, ainda, que o argumento utilizado pelo Tribunal 

recorrido, no sentido de que o rol do artigo 16, III, do Decreto 3.665/2000 

é meramente exemplificativo, malgrado verdadeiro, não legitima a 

desclassificação operada. 

 

Isso porque, a circunstância de não se tratar de rol taxativo 

tem como consequência a possibilidade de ampliação do universo de 

armas de uso restrito, para abarcar, nessa definição, instrumentos não 

mencionados expressamente no decreto, desde que com características 

técnicas similares, sem que se possa, no entanto, excluir-se da classificação 

controvertida artefatos expressamente designados como de uso restrito. 

 

 Não é demais registrar que o Egrégio Superior Tribunal de 

Justiça já proclamou, em diversas ocasiões, que armas e munições calibre 

9 mm são de uso restrito:  

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E 
POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ART. 312 DO CPP. 
PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 
RECURSO NÃO PROVIDO. 
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em 
assinalar que a determinação de segregar o réu deve 
efetivar-se apenas se indicada, em dados concretos dos 
autos, a necessidade da cautela (periculum libertatis), à luz 
do disposto no art. 312 do CPP. 
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2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos 
no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a 
garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade 
concreta da conduta delitiva, ao destacar que foi 
apreendida grande quantidade de insumos para 
preparação de substâncias entorpecentes, bem como 
registros de nomes e telefones, a denotar a 
habitualidade da mercancia ilícita, além de munição 
calibre 9 mm, cujo uso é restrito. 
3. Recurso não provido. 
(RHC 73.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 
SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 18/11/2016) 
 
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE OU 
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO VERSUS 
MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. 
EMENDATIO LIBELLI. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA NE 
REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 
1. O réu se defende dos fatos que são descritos na peça 
acusatória - e apurados na instrução criminal -, e não da 
capitulação jurídica dada na denúncia ou na queixa. Por tal 
razão, desde que respeitados os limites do art. 617 do 
Código de Processo Penal, a adequação típica da conduta 
pode ser alterada tanto pela sentença quanto em segundo 
grau, conforme previsão do art. 383, caput, do Código de 
Processo Penal. 
2. A Corte estadual deixou de aplicar o instituto da 
emendatio libelli e absolveu o ora recorrido quanto à 
imputação descrita na denúncia relativa à posse e guarda de 
7 cartuchos íntegros de munição, calibre 9 mm, de uso 
restrito, sem autorização e em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar. O afastamento da majorante, no 
entanto, não se deu por negativa do fato ou de sua autoria - 
caso em que a conduta, obviamente, não poderia ser 
sopesada, de nenhuma forma, em desfavor do réu -, mas 
apenas em razão da controvérsia instaurada a respeito do 
seu enquadramento jurídico. 
3. Embora reconhecida, pela Corte de origem, a 
impossibilidade de aplicação da majorante prevista no 
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inciso IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 - visto que 
munição, isoladamente, não deve ser entendida como arma 
de fogo e nem como qualquer outro processo de intimidação 
difusa ou coletiva -, é inequívoca a conclusão de que a 
conduta perpetrada pelo réu (de possuir e guardar 
munições calibre 9 mm, de uso restrito) não desapareceu, 
tampouco deixou de ser penalmente relevante. 
4. Uma vez evidenciado que, em 14/1/2012, o ora 
recorrido possuía e guardava 7 cartuchos íntegros de 
munição do calibre de uso restrito 9 mm, própria para 
pistola, sem autorização e em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar - fato esse descrito 
desde a denúncia e devidamente comprovado ao longo 
da fase instrutória -, deve ser corrigida a imputação 
para condenar o réu pela prática do crime previsto no 
art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003. 
5. Recurso especial provido, nos termos do voto do relator. 
(REsp 1486755/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 
SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) 
 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL 
DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE 
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA 
FORMAÇÃO DA CULPA. QUESTÃO NÃO DEBATIDA NA 
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SEGREGAÇÃO 
FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO 
DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE 
ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES 
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS 
CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E 
INADEQUAÇÃO. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 
RECLAMO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, 
IMPROVIDO. 
1. A tese de excesso de prazo não foi alvo de deliberação pela 
autoridade apontada como coatora no aresto impugnado, o 
que impede o seu exame diretamente por este Sodalício, sob 
pena de se incidir em indevida supressão de instância. 
Precedentes. 
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2. Não há ilegalidade na ordenação e manutenção da prisão 
preventiva quando demonstrado, com base em fatores 
concretos, que a medida se mostra necessária, dada a 
gravidade diferenciada da conduta incriminada. 
3. Caso em que o recorrente foi surpreendido portando 
elevadíssima quantidade de munição para armamentos 
de uso restrito - 525 projeteis calibre 9 mm e 275 
projeteis calibre .40 -, na companhia da corré, em uma 
estação de trens suburbanos, sendo que ao ser abordado 
por policiais, tentou empreender fuga, elementos que, 
somados, denotam a reprovabilidade diferenciada da 
conduta perpetrada, autorizando a sua manutenção no 
cárcere antecipadamente. 
4. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o 
condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há 
nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua 
necessidade, consoante ocorre in casu. 
5. Demonstrada a imprescindibilidade da preventiva diante 
da reprovabilidade diferenciada da conduta perpetrada, 
resta clara a inaplicabilidade das medidas cautelares 
diversas da prisão, uma vez que a sua aplicação não se 
mostraria adequada e nem suficiente para preservar a 
ordem pública. 
6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, 
improvido. 
(RHC 71.487/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/06/2016) 
 
 
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO 
PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE 
USO RESTRITO. ATIPICIDADE. ARTEFATO DESMUNICIADO. 
NÃO CONFIGURAÇÃO. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. 
MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMAMENTO. 
CONDUTA TÍPICA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO 
DEMONSTRADA. REGIME PRISIONAL INICIAL. 
ABRANDAMENTO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. ORDEM 
CONCEDIDA EM MENOR EXTENSÃO. 
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1. Em relação ao porte de arma de fogo desmuniciada, esta 
Corte Superior uniformizou o entendimento - alinhado à 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - de que o tipo 
penal em apreço é de perigo abstrato. Precedentes. 
2. Não há falar em atipicidade material da conduta atribuída 
à acusada Renata de Souza Garcia, porque o simples fato de 
possuir, sob sua guarda, arma (dois revólveres com 
numeração suprimida) à margem do controle estatal - 
artefato que mesmo desmuniciado possui potencial de 
intimidação e reduz o nível de segurança coletiva exigido 
pelo legislador - caracteriza o tipo penal previsto no art. 16, 
parágrafo único, I, do Estatuto do Desarmamento, 
principalmente porque o bem jurídico tutelado pela norma 
penal não é a incolumidade física de outrem, mas a 
segurança pública e a paz social, efetivamente violadas. 
3. No que tange à posse de munições desacompanhadas do 
artefato capaz de dispará-las, a Sexta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 
1.699.710/MS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 
e do AgInt no REsp n. 1.704.234/RS, Rel. Ministro Sebastião 
Reis Júnior, alinhou-se ao entendimento da Segunda Turma 
do Supremo Tribunal Federal e passou a reconhecer a 
atipicidade material da conduta (princípio da 
insignificância) em situações específicas de ínfima 
quantidade de munição, aliada à ausência do artefato capaz 
de disparar o projétil, que denote a incapacidade de gerar 
perigo à incolumidade pública. 
4. A situação dos autos é diversa, pois a ré Vanessa da 
Silva Castro e um dos corréus guardavam em sua 
residência, além de 17 munições de uso restrito (9 mm), 
cerca de 20 kg de maconha, divididos em 24 tabletes. 
Assim, a moldura fática é clara ao demonstrar situação em 
que, a despeito de não haver sido apreendido armamento na 
residência da paciente, os materiais ilícitos localizados em 
sua moradia permitem verificar a potencial lesividade de 
sua conduta, a justificar a condenação pela posse ilegal das 
munições de uso restrito. 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

  Apelação criminal nº 0000540-54.2016.8.26.0142 

22 

5. Uma vez reconhecida, incidentalmente, a 
inconstitucionalidade do óbice contido no § 1º do art. 2º da 
Lei n. 8.072/1990 (STF, HC n. 
111.840/ES, DJe 17/12/2013), a escolha do regime inicial 
de cumprimento de pena deve levar em consideração a 
quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de 
circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais 
peculiaridades do caso concreto (por exemplo, a 
quantidade, a natureza e/ou a diversidade de drogas 
apreendidas), para que, então, seja fixado o regime 
carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção 
e a repressão do delito perpetrado, nos termos do art. 33 e 
parágrafos do Código Penal - com observância também ao 
disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 
6. Quanto à paciente Renata de Souza Garcia, as penas-base 
para os dois crimes pelos quais foi condenada (tráfico de 
drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito) foram 
impostas no mínimo legal e a reprimenda a ela 
definitivamente imposta não é superior a 8 anos de 
reclusão. Além disso, a Corte estadual deixou de mencionar 
elementos concretos dos autos para evidenciar a elevada 
periculosidade da acusada ou a acentuada reprovabilidade 
de sua conduta, de modo que o regime semiaberto é o mais 
adequado para a prevenção e a repressão dos delitos 
praticados, nos termos do art. 
33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal. 
7. No que toca ao réu Romário Silva Gomes, a pena-base, 
pelo crime de tráfico de drogas, foi estabelecida acima do 
mínimo legal, diante da valoração negativa das 
circunstâncias do delito (quantidade de droga apreendida - 
cerca de 81 kg de maconha). Assim, nota-se a indicação de 
circunstância concreta a evidenciar a maior gravidade da 
conduta por ele perpetrada, a justificar a imposição do 
modo mais gravoso, consoante disposto no art. 33, § 3º, do 
Código Penal. 
8. Ordem concedida, em menor extensão, a fim de fixar o 
regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena 
imposta à paciente Renata de Souza Garcia. 
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(HC 447.071/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 
SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 29/08/2018) 

 

 Caracterizada, portanto, a violação, por parte do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, ao disposto no artigo 16, caput, da Lei nº 

10.826/03.  

 

4 - PEDIDO DE REFORMA 

 Diante do exposto, aguarda o Ministério Público do Estado 

de São Paulo o deferimento do processamento do presente recurso 

especial por essa Egrégia Presidência e a remessa dos autos ao Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, para conhecimento e provimento, em 

ordem a afastar a desclassificação operada em segundo grau de jurisdição 

no tocante ao crime de porte ilegal de arma, restabelecendo a condenação 

do acusado DOUGLAS MODESTO RODRIGUES por prática do crime do 

artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03 e restaurando as penas aplicadas pelo 

juízo de primeira instância. 

São Paulo, 11 de dezembro de 2018. 

 

JOÃO ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES 
PROCURADOR DE JUSTIÇA 

 
 

Alexandre Cebrian Araújo Reis 
Promotor de Justiça designado 


