
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000135-23.2009.815.0351 - 2ª Vara da Comarca de
Sapé
RELATOR : Dr. Carlos Antônio Sarmento  Juiz convocado para substituir o
Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE : Edielson batista de Souza
ADVOGADO : Natanael Gomes de Arruda
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE  E
AUTORIA  INQUESTIONÁVEIS. CONFISSÃO
EXTERNADA  NO  MOMENTO  DA  PRISÃO  EM
FLAGRANTE.  RETRATAÇÃO  EM  JUÍZO.
IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO POR TESTEMUNHAS
OUVIDAS EM JUÍZO. DESPROVIMENTO DO APELO.

- É válida a condenação baseada na confissão externada pelo
réu  no  momento  de  sua  prisão  em  flagrante,  notadamente
quando  essa  confissão  extrajudicial  foi  corroborada  pelos
depoimentos testemunhais colhidos em Juízo.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO.
EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo Sr.
Edielson  batista  de  Souza, vulgo  “DIELSON”,  através da qual se insurge contra
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sapé, que julgou procedente
denúncia ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, condenando-lhe a pena
de 2 anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento
de  20  (vinte)  dias-multa.  A pena  corporal  deixou  de  ser  substituída  por  ser  o  réu
reincidente.

Exsurge da peça inicial acusatória (fls. 02/04) que, no dia 20 de
janeiro de 2009, pela manhã, policiais militares abordaram o inculpado no bar “Carlos



Bar”, localizado no centro da cidade de Sobrado/PB, e, ao revistarem-no, encontraram
em seu poder uma arma de fogo tipo revólver, calibre 38, marca Taurus, numeração
1031479,  com cinco munições.  De acordo com os  Policiais,  o  mesmo não  possuía
autorização para o porte, pelo que foi preso em flagrante delito e conduzido à delegacia,
sendo posteriormente denunciado nas iras do art. 14, Lei nº 10.826/03.

Recebida a denúncia em 04/06/2009 (fl. 22), o réu foi
regularmente citado (fl. 23), apresentando defesa às fls. 24/25. 

Finda a instrução processual, o denunciado foi condenado nas
penas já mencionadas anteriormente (sentença de fls. 88/89-v, da lavra da MM. Juíza de
Direito Érica Virgínia Pontes da Costa e Silva). 

Inconformado, o réu interpôs apelação criminal (fl. 93),
pleiteando, através das razões de fls. 94/98, a absolvição, ao argumento genérico de que
inexistem provas concretas aptas a fundamentar o decreto condenatório. Afirma que o
uso da arma se justificava na necessidade de se viabilizar sua própria segurança, já que
mora em uma Zona Rural  perigosa e o Estado é falho no seu mister de fornecer a
segurança necessária aos seus cidadãos. 

Em contrarrazões, o Parquet rebate os argumentos defensivos e
pugna pela manutenção do decisum recorrido (fls. 101/106).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do insigne Dr.
José Roseno Neto  –  Procurador de Justiça –, manifestou-se pelo desprovimento do
apelo (fls. 112/115).

É o relatório. 

VOTO:

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos para a sua
admissão.

Ausentes preliminares, arguidas ou apreciáveis de ofício, passo à
análise do mérito. 

Importante frisar, inicialmente, que, no caso em comento, a
materialidade,  bem  como  a  autoria, são  irrefutáveis,  conforme  auto  de  prisão  em
flagrante  (fls.  06/09)  e  auto  de  apreensão  e  apresentação  (fls.13),  bem  como
depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual, fls. 49, 69/70, dos
autos, a despeito da alegação genérica de carência de suporte probatório para formação
de um édito condenatório, senão, vejamos:

Compulsando o caderno processual, depreende-se que as provas
coligidas aos presentes autos demonstram que o réu, além de portar a arma de fogo
encontrada  na  revista  pessoal  realizada  pelos  policiais,  confessou  a  propriedade  do
artefato, argumentando que possuía muitos inimigos, morava em uma zona rural muito
perigosa, que havia adquirido o artefato em uma feira de troca na cidade de João Pessoa
e já havia sido preso e processado pela prática de outro crime. 

Além  dos  testemunhos  uníssonos  do  policial  Renato



Alessandro Alves  (fls. 06 e 49), que procedeu à prisão em flagrante do apelante, há as
declarações de JOSÉ CARLOS FELICIANO, proprietário do bar onde foi localizado o
réu, fls. 07 e 68, que afirmam que o recorrente portava o revólver descrito na inicial
quando da abordagem e revista pessoal, conforme:

Depoimentos do PM Renato Alessandro Alves:

Esfera  Policial:  “Que  faz  a  apresentação  do  réu  EDIELSON
BATISTA DE SOUZA, o qual foi preso por porte ilegal de arma; que
na manhã de hoje estava fazendo rondas na cidade de Sobrado, em
companhia de colegas de farda, tendo se dirigido ao estabelecimento
comercial  chamado  “Carlos  Bar”,  localizado  no  centro  daquela
cidade, onde foi feito uma revista nas pessoas que ali estavam, tendo
sido encontrado em poder do indivíduo EDIELSON, UM REVÓLVER
DA MARCA TAURUS,  CALIBRE '38',  COM CINCO MUNIÇÕES,
oportunidade  em que  a  arma foi  apreendida,  o  referido  indivíduo
recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia para as
formalidades legais; [...]” (fl.06)

Esfera  Judicial:  “[...]  que  estava  empreendendo  rondas  no
estabelecimento  'Carlos  Bar',  localizado  na  cidade  de  Sobrado,
quando encontraram em poder do acusado um revólver; que não se
recorda qual o calibre da arma de fogo; que o acusado portava um
revólver em sua cintura; que se tratou de uma abordagem normal e
não havia notícias  de que esse  acusado estaria utilizando a arma
para  qualquer  furto;  que  o  acusado  é  suspeito  de  assalto  e  há
denúncias que o envolvem em práticas criminosas[...]”. (fl.49)

Depoimentos de José Carlos Feliciano:

Esfera  Policial:  “Que  na  manhã  de  hoje  estava  em  seu
estabelecimento  comercial  localizado  no  centro  de  Sobrado,
atendendo aos fregueses, quando compareceu ao local uma equipe de
policiais militares e fez uma revista nos presentes, encontrando em
poder de um rapaz conhecido por DIELSON uma arma tipo revólver;
que a arma foi  apreendida,  DIELSON recebeu voz de prisão e foi
conduzido à Delegacia [...]”.(fl.07)
Esfera Judicial: “[...] que confirma o depoimento prestado à fl. 07 e
lido  nesta  oportunidade;  que  o  acusado  se  encontrava  em  seu
estabelecimento, no dia de sua prisão, quando foi preso em flagrante;
que quando a polícia chegou ao local fez a revista nas pessoas que
estavam em seu bar, tendo encontrado o acusado portando uma arma
de fogo, tipo revólver; que não sabe dizer se a arma estava municiada
(…); que no dia do fato não avistou em nenhum momento o policial
Adailton; que não tem conhecimento que no dia do fato o policial
Adailton estava fazendo negócio com o réu [...]”. 

Outrossim, a versão sustentada pela defesa, de que o réu havia
recebido a  arma do policial  Adailton,  com quem intentava trocar  uma moto de sua
propriedade pela arma do militar, não se sustenta por qualquer elemento de prova. Ao
contrário, contrasta frontalmente com os depoimentos testemunhais colhidos, bem como
sua primeva versão, dada na Delegacia, de que a mesma teria sido adquirida há algum
tempo, em uma feira de troca na cidade de João Pessoa. Sequer há nos autos qualquer
documento  que  comprove  ter  sido  proprietário  da  referida  moto,  algum dia,  o  que
desmerece a credibilidade de seus argumentos, em face do que mais há acostado aos
autos.



Destarte,  apenas  uma  única  prova  salvaria  o  réu  de  uma
condenação, à vista do que foi apurado na investigação judicial: a comprovação de que
possuía a autorização legal para o porte da arma de fogo de uso permitido consigo
apreendida, ônus do qual não se desincumbiu a defesa. Não socorre ao réu o argumento
de que precisa do artefato para patrocinar sua própria segurança, vez que vai contra a
ratio da lei que criminaliza a referida conduta. Ademais, está-se a tutelar a incolumidade
pública e a paz social, a qual se sobrepõe ao exercício de direito individual alegado pelo
defendente.

Assim, diferentemente do que foi alegado nas razões recursais,
há nos autos provas aptas a fundamentar a condenação, já que a confissão externada
pelo réu,  no momento de sua prisão,  foi  corroborada pelas testemunhas ouvidas em
Juízo. Sobre o tema, destaca-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: verbis,

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO.  CRIME  DE  ROUBO.  PEDIDO  DE  OITIVA  DE
TESTEMUNHA.  INTEMPESTIVIDADE.  AUTORIA.  CONFISSÃO
INQUISITORIAL  POSTERIORMENTE  RETRATADA  EM  JUÍZO.
COMPROVAÇÃO  POR  TESTEMUNHAS.  IMPOSSIBILIDADE  DE
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  CRIME  DE  RECEPTAÇÃO.
EMPREGO  DE  ARMA  DE  FOGO.  DESNECESSIDADE  DE
APREENSÃO  E  PERÍCIA.  DOSIMETRIA.  QUANTIDADE  DE
CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO.  SÚMULA  443  DO  STJ.  1.  A  jurisprudência  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  acompanhando  a  orientação  da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido
de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de
recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia
constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Esta Corte possui
entendimento de que não há constrangimento ilegal no indeferimento
do  pedido  de  oitiva  de  testemunha  feito  intempestivamente.  3.  É
plenamente  possível  a  condenação  baseada  em  confissão
extrajudicial retratada em juízo, desde que corroborada por outros
depoimentos  colhidos  na fase instrutória. 4.  A Terceira Seção do
STJ,  no  julgamento  dos  EREsp  n.  961.863/RS,  pacificou  o
entendimento  de  serem  dispensáveis  a  apreensão  da  arma  e  a
realização de exame pericial para que incida o aumento na pena por
uso de arma em roubo, quando existirem nos autos outros elementos
probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime.
5. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de
roubo  circunstanciado  exige  fundamentação  concreta,  não  sendo
suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de
majorantes". Inteligência da Súmula 443 do STJ. 6. Habeas corpus
não conhecido.  Ordem concedida  de  ofício.  (STJ,  HC 173.216/SP,
Rel.  Ministro GURGEL DE FARIA,  QUINTA TURMA,  julgado em
16/12/2014, DJe 02/02/2015)     

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria
de Justiça, NEGO  PROVIMENTO AO APELO,  mantendo incólume os termos da
sentença prolatada pelo Juízo monocrático. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor



Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, decano no exercício da Presidência, dele
Participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Antônio Sarmento
(juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha
Ramos)  e  Marcos  William de  Oliveira  (juiz  de  Direito  convocado,  com jurisdição
limitada, para substituir o Exmo. Des. Joás de Brito Pereira Filho), revisor e Luiz Sílvio
Ramalho Júnior.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor  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, 06 de dezembro de 2016.

                                                       Carlos Antônio Sarmento
            juiz convocado


