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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0124946-44.2012.815.2002 – 7ª Vara Criminal
da Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Anderson de Souza Nascimento (Defensor Público André Luiz Pessoa
de Carvalho) 
APELADO: Ministério Público do Estado da Paraíba

PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO
PERMITIDO.  FLAGRANTE.  APREENSÃO  DE
MUNIÇÕES.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
INDUVIDOSAS.  CONDENAÇÃO.  APELO.
INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.  DEPOIMENTO  DE
POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE
DO  CONJUNTO  PROBATÓRIO  NÃO  DEMONSTRADO.
REDUÇÃO  DA  PENA.  DESCABIMENTO.  SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade e autoria delitiva, ante
aos  elementos  de  prova  colhidos  nos  autos,  e
inexistindo respaldo para as  alegações produzidas
no  recurso,  impõe-se  manter  a  condenação,  em
todos os seus termos.

O  juiz  dispõe  de  seu  livre  convencimento,
consubstanciado  com  as  provas  carreadas  aos
autos,  para  embasar  a  condenação  do  acusado,
sobretudo  quando  inexiste  no  caderno  processual
prova da alegada fragilidade do conjunto probatório
e a decisão é coerente com as provas colhidas no
curso da ação penal.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal, acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  a  unanimidade,  NEGAR  PROVIMENTO  ao  recurso  para
manter integralmente a condenação imposta, em harmonia com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

O Representante do Ministério Público, com assento na Sétima
Vara Criminal da Capital/PB, denunciou ANDERSON SOUZA DO NASCIMENTO,
como incurso nas penas do art. 14 da Lei 10.826/2003, em razão deste ter, no
dia 04/12/2012 por volta das 11h30, sido preso em flagrante quando pulava um
muro, portando duas munições calibre 38.
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Na esfera policial, o acusado sequer depôs, por está sonolento
devido a mistura de álcool e drogas (fl. 08).

Denúncia recebida em 01/07/2013 (fls. 104).

A  defesa  alegou  inocência  e  requereu  a  absolvição  ou  a
fixação da pena mínima (fls. 108/109).

Termo de audiência para oitiva testemunhal e interrogatório
de fls. 116/120.

Alegações finais pelo Ministério Público (fls. 122/124), e pela
defesa (fls. 125/126).

Antecedentes criminais (fls. 126/128).

Em  seguida,  foi  proferida  a  sentença  de  fls.  129/133,
condenando o réu ANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO, como incurso no art. 14
da Lei 10.826/2003, a pena definitiva de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de
reclusão  a  ser  cumprido,  inicialmente,  em  regime  semiaberto,  além  de  19
(dezenove) dias-multa a base de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
delituoso. Concedeu o direito do acusado apelar em liberdade.

Tempestivamente,  o  denunciado  apelou  do  decisum,
pugnando  pela  reforma  para  absolvê-lo  da  imputação,  ou  reduzir  a  pena
imputada (fls. 134 e 142/147).

Nas  contrarrazões,  o  Ministério  Público  requer  o
desprovimento recursal (fls. 149/151). 

A douta Procuradoria de Justiça, instada a se pronunciar no
feito, opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 153/156).

É o que se tem a relatar.

V O T O

Aduz o apelante, em suas razões recursais, que as provas são
frágeis  e  insuficientes  para  condená-lo,  alegando  inexistir  provas  de  está
portando tais munições, eis que não estava armado quando da apreensão pelos
policiais,  não  sendo  possível  condenar  alguém  por  meros  indícios,  sem  a
comprovação efetiva de sua autoria.

Pois bem!

Analisando detidamente todo o caderno processual, verifica-
se que o acusado sequer pôde ser ouvido na esfera policial, em razão de não
conseguir discernir nada, por está alcoolizado e drogado, por conseguinte, em
estado de sonolência.

Nas  declarações  prestadas,  ainda  na  esfera  policial,  os
condutores  foram  uníssonos  em  afirmar  que  o  acusado  saiu  correndo  da
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residência de Josineide Elias da Silva, conhecida por “Zamore”, pulando o muro
de trás,  deixando cair  duas munições,  embora não tivesse portando qualquer
arma de fogo (fls. 06/07).

Os policiais, naquele momento, se dirigiram a casa de Zamore
em virtude de informações sobre seu possível assassinato, naquele dia, local e
hora.

Já nas declarações da mulher denominada de Zamore, esta
afirmou que reside na Cracolândia, no Bairro do Varadouro nesta Capital, e que
naquela tarde: “uma equipe da policia civil esteve na residência da declarante, e
na  ocasião  o  namorado  da  declarante,  conhecido  por  ANDERSON  fugiu  da
abordagem; QUE a declarante permitiu a entrada da polícia em sua residência e
na  ocasião  ANDERSON  pulou  o  muro  para  fugir  dos  policiais;  QUE  foram
encontradas duas munições no chão da área de serviço, local onde fica o muro
que  ANDERSON  pulou  com  a  chegada  da  polícia;  QUE  não  chegou  a  ver
ANDERSON  armado;  (…)  QUE  após  perseguição  ANDERSON  foi  localizado  e
preso; QUE ANDERSON tem passagem pela polícia pelo crime de furto;” (fl. 11).

Em  juízo,  só  foram  ouvidas  como  testemunhas  os  dois
policiais,  ambos confirmando as declarações feitas no inquérito.

No interrogatório do acusado, em juízo, esta afirmou que saiu
correndo quando os policiais bateram na porta, pensando que seriam pessoas que
pretendiam matá-lo, por ter sido ameaçado por várias vezes pelos traficantes.
Disse que não portava arma, o que foi confirmado pelos condutores, tampouco
munição, “que as duas únicas munições encontradas estavam no chão do terraço
de  Zamore;  que  este  tiroteio  ocorreu  um  dia  antes  e  foi  presenciado  pelo
interrogado; que não era companheiro de Zamore, apenas a conhecia do bairro e
costumava dormir lá; (…) que nunca teve arma; que, não sabe quem foi a pessoa
que deixou as munições caírem no terraço de Zamore; que as munições não
caíram  do  bolso  do  interrogado;  que  no  momento  de  sua  prisão  estava
embriagado e drogado; que se recorda em ter ido à delegacia, que teve notícias
de que Zamore veio a falecer durante o parto (…)” (fl. 119).

Diante disso, é importante considerar que as provas apontam
o acusado como detentor das munições encontradas, no momento do flagrante,
de modo que ainda que os únicos depoimentos tenham sido dos policiais que
conduziram o acusado à delegacia, o juiz tem seu livre convencimento firmado
perante os fatos narrados no caderno processual.

O acusado já é um réu contumaz, partindo-se do princípio que
seus  antecedentes  criminais  apresentam duas condenações,  além de diversas
prisões em flagrante. Soma-se, a isso, o fato de o réu encontrar-se na residência
de  uma  traficante  confesso,  conforme  declarações  prestadas  as  fls.  11/12,
ameaçada  de  morte,  e  que  por  tal  motivo  os  policiais  estavam  no  local,  e
efetuaram a prisão em flagrante do denunciado.

A tese levantada pela defesa de que as provas são frágeis não
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merece amparo legal, até porque, o próprio acusado, em seu interrogatório, não
foi  capaz  de  demonstrar  de  forma  cabal  que  as  munições  não  eram  sua,
tampouco, afirmou a quem poderia ser atribuída tal autoria.

A  prova  não  é  frágil,  muito  pelo  contrário,  é  de  muita
importância  para  a  apuração  dos  fatos,  o  que levou  o  douto  magistrado,  ao
proferir  sua  decisão,  firmando  seu  livre  convencimento  que  ensejou  na
condenação do réu.

A meu ver,  a materialidade e autoria delitiva encontram-se
devidamente demonstradas nos autos, não havendo qualquer dúvida sobre como
ocorreu o fato. Isso é incontroverso, diante do auto de prisão em flagrante (fl. 06
e seguintes), apresentação e apreensão de fl. 10.

No caso em disceptação, se todas as provas levam a crer que
o apelante foi flagrado com duas munições durante a operação policial, não há
como se acolher a tese levantada pela defesa, máxime quando não resta dúvida
nos autos sua conduta delitiva.

Ainda que não haja prova contundente sobre a propriedade
das munições, estas foram apreendidas no local onde foi encontrado o apelante,
imputando  a  este  a  total  responsabilidade  dos  objetos  do  crime,  conforme
declarações constantes na esfera policial.

Em casos análogos, assim vem decidindo a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. Porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença.
Condenação.   Irresignação  defensiva.  Apelo.  Insuficiência
probatória para um juízo de certeza. Negativa de autoria.
Depoimento harmônico prestado por policiais que atuaram
no  flagrante.  Validade.  Contato  direto  do  juiz  com  as
provas. Melhores condições de aferir  as circunstâncias do
caso concreto.  Manutenção da sentença objurgada. Apelo
desprovido.  Os  depoimentos  prestados  por  policiais,  no
desempenho  da  função  pública,  são  dotados  de
credibilidade  e  confiabilidade,  sendo,  portanto,  idôneos  a
embasar um decreto condenatório, ainda mais quando em
consonância com as demais provas colhidas, em especial o
auto  de apresentação  e  apreensão.  Deve-se  dar  especial
valor ao contato direto que o julgador primevo teve com as
testemunhas  e  o  réu,  detendo  maiores  subsídios  para
sopesar  as  versões  apresentadas.  (TJPB  -  ACÓRDÃO  do
Processo  Nº  00009996520128150251,  Câmara
Especializada  Criminal,  Relator  DES  JOAO  BENEDITO  DA
SILVA , j. Em 25-09-2014).

RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  POSSE  DE
MUNIÇÃO (ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003). AUSÊNCIA DE
TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE
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RECONHECIMENTO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. LESÃO À
SEGURANÇA PÚBLICA E À PAZ COLETIVA. 1. 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.
Não é possível a aplicação do princípio da insignificância à
posse ilegal de 7 (sete) munições, por se tratar de crime de
perigo abstrato, que visa a proteger a segurança pública e a
paz coletiva. Precedentes. (…) 1. O simples fato do agente
possuir munição sem autorização configura a conduta típica
prevista no artigo 14 da Lei 10.826/2003, por se tratar de
delito de mera conduta e de perigo abstrato, cujo objeto
imediato  é  a  segurança  coletiva.  2.  Havendo  provas  nos
autos  relativas  à  materialidade  do  crime  em  questão,
eventual  apreensão  de  munições  isoladas  não  o
descaracteriza,  pois  para  a  sua  configuração  basta  a
simples  posse  ou  guarda  sem autorização  da  autoridade
competente. (…) 1. No caso dos autos, a prisão encontra-se
justificada em razão do histórico criminal do recorrente, que
possui maus antecedentes, revelando a propensão à prática
delitiva, demonstrando a sua periculosidade social e a real
possibilidade  de  que,  solto,  volte  a  cometer  infrações
penais. (…) (RHC 51.071/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 22/10/2014).

(…) 3. "O depoimento de policiais pode servir de referência
ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas,
podendo  funcionar  como  meio  probatório  válido  para
fundamentar a condenação, mormente quando colhido em
juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia
com os demais elementos de prova" (STJ, HC n. 110.869,
Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 19.11.2009). 4. Recurso
não  provido.  (TJMG;  APCR 1.0051.13.000516-1/001;  Rel.
Des. Flávio Leite; Julg. 10/06/2014; DJEMG 24/06/2014).
Grifei.

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de droga. Depoimento dos
policiais.  Absolvição. Improcedência. O depoimento dos
policiais  que  apreendem  grande  quantidade  de
entorpecente na posse do réu, bem como uma balança
de  precisão  e  certa  quantia  em  dinheiro,  aliada  à
contradição  na  versão  apresentada  pelo  acusado,
autoriza  a  condenação  pelo  crime  de  tráfico  de
entorpecentes. (TJRO; APL 0008949-58.2013.8.22.0005;
Segunda  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Valdeci  Castellar
Citon; Julg. 11/06/2014; DJERO 25/06/2014; Pág. 84)
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Portanto,  a  condenação  do  recorrente  encontra-se
demasiadamente fundada, inclusive, no seu histórico criminal, o qual demonstra sua
propensão a reiteradas práticas delitivas, bem como a sua periculosidade social.

Assim,  inexistindo  fragilidade  no  acervo  probatório  e
considerando que a pena aplicada ao ora apelante foi  coerente com a pratica
delituosa, impõe-se manter a sentença atacada em todos os seus termos.

Ante todo o exposto, em harmonia com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se a sentença
condenatória inalterada.

É o meu voto.

Presidiu a Sessão de julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal,
dele  participando,  também,  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Carlos Martins Beltrão Filho (Relator) e Joás de Brito Pereira Filho (Revisor).

Presente  aos  trabalhos  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor
Manoel Henrique Serejo da Silva, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em João  Pessoa,  aos  12
(doze) dias do mês de Fevereiro do ano de 2015.

João Pessoa, 19 de Fevereiro de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
RELATOR
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