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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0001264-85.2012.815.0051  –  2ª  Vara  da
Comarca de São João do Rio do Peixe
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho 
APELANTE: Laudemiro Fernandes de Almeida 
ADVOGADO: José Airton Gonçalves de Abrantes
APELADO: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA
DE  FOGO  DE  USO  PERMITIDO.  PRISÃO  EM
FLAGRANTE.  CONDENAÇÃO.  PEDIDO  DE
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE
E  AUTORIA  COMPROVADAS.  DESPROVIMENTO
DO RECURSO QUANTO A ESSE PONTO.   PENA
RESTRITIVA  DE  DIREITOS.  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS  À  COMUNIDADE  ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE  NESTA  INSTÂNCIA.
COMPETÊNCIA  DO  JUÍZO  DAS  EXECUÇÕES
PENAIS.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  NÃO
CONHECIMENTO.

1. Havendo provas de que o apelante portava
arma de fogo, resta demostrada a materialidade e
a autoria do crime, não havendo que se falar em
absolvição.

2.   Por  entender  que  seria  supressão  de  instância
examinar a irresignação, consistente na possibilidade ou
não de alterar as modalidades das penas restritivas de
direito, tenho por incabível o conhecimento do pedido. 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação
criminal acima identificados;

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso no
tocante ao pedido de absolvição e não conhecer do pleito de substituição da
pena restritiva de direitos.

RELATÓRIO

Perante  a 2ª  Vara  da  Comarca de São João do Rio  do
Peixe, Laudemiro Fernandes de Almeida, qualificado na inicial, foi denunciado
como incurso nas sanções do art. 14 da Lei 10.826/2003, por ter sido preso
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em flagrante quando portava um revólver calibre 38, Taurus, municiado com
06 (seis) projéteis intactos, sem a devida autorização. 

Narra  a  inicial  acusatória  que,  em 03  de  setembro  de
2012,  por volta  das 14h45min,  o  denunciado entrou nas dependências  da
agência do Banco do Brasil, localizada em São João do Rio do Peixe e deixou
sua bolsa na mesa do auto- atendimento. Em seguida, dirigiu-se ao setor de
caixa a atendimento pessoal.

Contudo,  funcionários  da  unidade  bancária,  por
considerarem que havia algo suspeito dentro da bolsa, chamaram a Polícia, de
modo  que  fora  encontrado  um  revólver  da  marca  Taurus  nº  2161660,
municiado com 6 (seis) cartuchos intactos e uma faca peixeira, conforme auto
de apresentação e apreensão, fls. 07. 

Concluída a instrução criminal e oferecidas alegações finais
pelo  Ministério  Público  (fls.  51/54)  e  pelo  denunciado  (fls.  55/57),  o
Magistrado  de  primeiro  grau  julgou  procedente  a  denúncia  para  condenar
Laudemiro Fernandes de Almeida como incurso nas penas do artigo 14 da Lei
10.826/2003, a uma pena definitiva 2 (dois) anos de reclusão, em regime
aberto, e 10 (dez) dias-multa, fls. 60/63.

A  pena  privativa  de  liberdade  foi  substituída  por  duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de
serviços à comunidade.

Inconformado, apelou o acusado (fls. 66) pugnando, em
suas  razões  recursais  (fls.  72/75)  pela  absolvição,  ante  a  insuficiência  de
provas para a condenação ou caso o entendimento seja diverso, para que a
pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade,
seja substituída por multa.

Após as contrarrazões ministeriais (fls.76/80), seguiram os
autos, já nessa instância, à Procuradoria-Geral de Justiça que, em parecer,
opinou pelo desprovimento da apelação (fls. 86/90).

É o relatório.

VOTO

1.Quanto ao pedido de absolvição:
O recorrente interpõe sua irresignação afirmando que não

há  provas  a  ensejar  uma  condenação,  sustentando  a  tese  de  que  os

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001264-85.2012.815.0051                           CMBF - Relator                                 2



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

depoimentos das testemunhas de acusação são dúbios no sentido de positivar
o porte ilegal de arma de fogo. 

Contudo,  o  que  se  observa  nos  autos  é  que  restou
devidamente  provada  a materialidade  e  a  autoria  do  ilícito,  de  forma
categórica  em  todo  conjunto  probatório,  desde  o  Auto  de  Apreensão  e
Apresentação (fl. 07), Laudo de Exame de Eficiência de Disparos em Arma de
Fogo (fls. 25-27) e depoimentos colhidos.

Nesse diapasão, vejamos o teor das declarações obtidas
durante a instrução criminal:

José  Batista  Sobrinho,  testemunha,  fls.  44:  “[...]
que o acusado tentou ingressar no Banco do Brasil,
deixando uma bolsa do lado de fora, porém, a porta
giratória  travou  por  conta  do  celular  então  em
posse do acusado; que o próprio acusado informou
ao segurança do banco que estava portando uma
arma  dentro  da  bolsa;  que  após  o  ocorrido,  o
servidor do banco acionou a polícia, momento em
que  o  depoente  constatou  o  porte  de  arma  por
parte  do  acusado.  […]  que  antes  de  fazer  a
apreensão  da  arma,   o  depoente  procurou  o
denunciado  e  indagou-lhe  se  a  referida  arma  de
fogo  pertencia-lhe,  tendo  ele  respondido
afirmativamente;  que  a  arma  de  fogo  estava
municiada;  que  na  bolsa  também se  encontrava
uma faca pertencente ao denunciado.” 

Oricélio de Sousa Lima, testemunha, fls. 45: “[...]
que o acusado tentou ingressar no Banco do Brasil,
deixando uma bolsa do lado de fora, porém, a porta
giratória  travou  por  conta  do  celular  então  em
posse do acusado; que o próprio acusado informou
ao depoente que estava portando uma arma dentro
da bolsa; que após o ocorrido, o gerente do banco
acionou  a  polícia,  momento  em  que  a  polícia
constatou o porte de arma por parte do acusado.
[…]  que presenciou  o  denunciado afirmar  para  o
policial militar que arma de fogo que se encontrava
no interior  da bolsa  lhe pertencia,  assim como a
faca;[...]” 

Dessarte,  o  substrato  probatório  a  autorizar  uma
condenação é concludente, inexistindo a alegada dubiedade no depoimento. A
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materialidade e a autoria atribuídas ao ora apelante são incontestes, uma vez
que conduzem à inexorável conclusão de sua responsabilidade, até dentre as
testemunhas está o policial que atuou no flagrante e seu depoimento é dotado
de confiabilidade e credibilidade.

Neste sentido, colaciono julgado desta Câmara Criminal:

“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/DECISÃO  do  Processo  Nº
00009996520128150251,  Câmara  Especializada
Criminal, Relator DES João Benedito da Silva, j. em
25-09-2014) 

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  Porte  ilegal  de  arma  de
fogo.  Materialidade  e  autoria  comprovadas.
Condenação. Pleito absolutório. Impossibilidade de
acolhimento.  Redução  da  pena.  Substituição  da
pena. Ré reincidente. Recurso desprovido. Impõe-
se  a  manutenção  da  condenação  quando  está
comprovada  nos  autos  a  materialidade  e  autoria
delitivas,  através  de  Auto  de  Apresentação  e
Apreensão e diante das provas testemunhais.  Na
fixação do regime inicial de cumprimento da pena,
sempre  serão  consideradas  as  circunstâncias
judiciais  para sua fixação,  independentemente do
quantum da pena, conforme determina o art. 33, 9
3° do CP, sendo que o 9 2°, alínea c do mesmo
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artigo permite a possibilidade de o réu condenado a
pena  igualou  inferior  a  quatro  anos,  iniciar  seu
cumprimento  em  regime  aberto,  se  não  for
reincidente. o art. 44, II do Codex, à princípio, não
permite a substituição da pena corporal por pena
restritiva  de direitos  se  o réu  for  reincidente em
crime  doloso.”  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00022238920128150331,  Câmara
criminal,  Relator Des. João Benedito da Silva ,  j.
em 15-05-2014) 

2.  Quanto  ao  pedido  de  substituição  da  pena  de
prestação de serviço à comunidade por multa:

O recorrente  alega  que  não  tem como  cumprir  a  pena
imposta, prestação de serviços à comunidade, pois trabalha com agricultura,
o que o faz trabalhar todos os dias, inclusive, aos sábado, de modo que não
teria como cumprir a reprimenda. 

O pleito não deve ser conhecido. 

Isso porque o pedido não foi ainda analisado pelo juízo das
execuções penais, tornando-se inviável a manifestação desta Corte sobre a
matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

A propósito, a jurisprudência:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO  QUALIFICADO.
ABUSO  DE  CONFIANÇA.  MANUTENÇÃO  DO
DECRETO  CONDENATÓRIO.  1.  MANUTENÇÃO  DO
DECRETO  CONDENATÓRIO.[...]  2.  PENA
RESTRITIVA  DE  DIREITOS.  REDUÇÃO  PRAZO
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  À  COMUNIDADE.
Insubsistente os motivos da defesa para a redução
do prazo de duração da prestação  de  serviços  à
comunidade, de que seria o réu trabalhador rural e,
por  isso,  o  lapso  temporal  prejudicaria  sua
subsistência.  Em seu interrogatório, o denunciado
afirmou  trabalhar  em  uma  fábrica  de  sapatos.
Ademais, eventuais ajustes no cumprimento de sua
reprimenda  deverão  ser  aferidos  pelo  Juízo  da
Execução Criminal. (...)” (TJRS - Apelação Crime Nº
70044508463 – Rel. Des. Dálvio Leite Dias Teixeira
– DJ: 28/11/2012) - grifei
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“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO  QUALIFICADO.  CONCURSO  DE  PESSOAS.
CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  COMPROVADAS.  FURTO  DE  USO  NÃO
DEMONSTRADO.  AUSÊNCIA  DE  CERTIDÃO  DE
NASCIMENTO  DO  MENOR.  PRESCINDIBILIDADE.
ALTERAÇÃO DE MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. [...] 4.
O  pedido  de  alteração  de  medida  restritiva  de
direito deve ser dirigido ao juízo da execução. 5.
Apelação parcialmente provida para reduzir a pena
aplicada”.  (TJDF - Rec 2011.06.1.011450-3 - Ac.
621.309  -  Rel.  Des.  João  Batista  –  DJ:
26/09/2012)

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  Homicídio  culposo  na
direção de veículo automotor [art. 302, caput, da
Lei nº 9.503/97]. Condenação em primeiro grau.
Irresignação  do  réu.  Pretendida  absolvição  pela
falta de culpa, in dubio pro reo e culpa exclusiva da
vítima.  Impossibilidade.  Materialidade  e  autoria
comprovadas nos autos. (…) Condenação mantida.
Pedido  de  alteração  do  cumprimento  da  pena
restritiva  de  direito.  Pedido  não  conhecido.
Competência  do  juízo  da  execução. Recurso
conhecido  em parte  e  desprovido”.  (TJSC -  ACR
2012.053517-7 - Relª Desª Subst. Cinthia Beatriz
da Silva Bittencourt Schaefer – DJ: 18/10/2012) -
grifei

Assim, por entender que seria supressão de instância examinar a
irresignação, consistente na possibilidade ou não de alterar as modalidades das penas
restritivas de direito, tenho por incabível o conhecimento do pedido. 

Ante  todo  o  exposto,  nego  provimento  ao  recurso
apelatório,  no  que  tange  ao  pedido  de  absolvição  e  não  conheço  do
recurso, na parte pertinente à substituição da pena restritiva de direitos. 

É como voto.
Presidiu o julgamento, com voto, o Excelentíssimo Senhor

Desembargador  João  Benedito  da  Silva,  dele  participando,  além  de  mim,
Relator, o Dr. Marcos William de Oliveira ( Juiz de Direito convocado, com
jurisdição limitada, para substituir  o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Márcio Murilo da Cunha Ramos), revisor.
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Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor  Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, aos 30 (trinta) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 30 de abril de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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