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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0000621-14.2016.815.0011 –  1ª  Vara
Criminal da Comarca de Campina Grande

RELATOR : O Exmo. Dr. Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito
convocado para substituir o Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio)
APELANTE : Wamberton Santos de Medeiros
ADVOGADAS : Betânia Marinho de Souza e Marluce Gonçalves da Rocha
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE
MUNIÇÃO. Conduta prevista no art. 14 da Lei nº
10.826/2003. Absolvição. Fragilidade  de  provas.
Ocorrência. Inteligência do inciso VI do art. 386 do
CPP.  Provimento do apelo.

-  Muito  embora  tenha  sido  comprovada  a
materialidade criminosa, havendo fundadas dúvidas
acerca da autoria delitiva,  resultante da fragilidade
das provas, é de se declarar a absolvição do acusado
pelo princípio in dubio pro reo.

Vistos, relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO,
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em desarmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante  a  1ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de  Campina
Grande,  Wamberton Santos  de Medeiros foi  denunciado como incurso na
sanção do art. 14 da Lei 10.826/03.

Assim  historiou  a  peça  vestibular  acusatória  de  fls.
02/03:

“...Conforme  descrito  nos  inclusos  autos
inquisitoriais, no dia 21 de janeiro de 2016, na Rua
Almeida Barreto, nesta cidade, o denunciado acima
qualificado,  portava  09  (nove)  munições  de  uso
permitido,  sem  autorização  e  em  desacordo  com
determinação legal ou regulamentar.
Ocorre que, no dia e local supracitados, uma equipe
da  CPTRAN  efetuava  uma  blitz  de  rotina  na  Rua
Almeida  Barreto,  quando,  via  amostragem,
abordaram  o  acusado  que  conduzia  o  veículo
RENAULT/MASTER BUS 15 DCI (PLACA MZA 7248). A
priori,  fora  apenas  constatado  que  o  veículo
encontrava-se  com  o  licenciamento  atrasado,  e
assim, em razão da irregularidade administrativa, o
automóvel foi apreendido e encaminhado para a 1ª
CIRETRAN  para as devidas providências.
Conquanto, um dos funcionários da 1ª CIRETRANM o
Sr. Osmar Reginaldo do Carmo do Santos, efetuou
uma  vistoria  no  veículo  apreendido  e  dentro  dele
encontrou  09  (nove)  munições  ogivais,  calibre  38,
aparentemente  intactas,  ora artefato  que estava  à
disposição  do  acusado  (vide  Auto  de  Apreensão  e
Apresentação de fl. ).

Denúncia recebida no dia 20 de junho de 2016 (fl. 49).

Finda  a  instrução  criminal,  o  douto  julgador  “a  quo”
proferiu sentença (fls. 75/77v) , condenando o réu Wamberton Santos de
Medeiros, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto,
e 30 (trinta) dias-multa,, no valor unitário   de 1/30 (um trinta avos) do
salário  mínimo,  vigente  à  época do fato,  por  infração ao art.  14  da Lei
10.826/2003, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por duas
restritivas  de  direitos,  consistente  em prestação  de  serviços  gratuitos  à
comunidade e pena pecuniária, no valor de 04 (quatro) salários-mínimos.
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Irresignado,  apelou,  o  réu  (fl.  83).  Em  suas  razões,
expostas às fls. 84/88, pugna pelo pleito absolutório invocando o brocardo
jurídico “in dubio pro reo”.

Na  oportunidade,  o  Ministério  Público  Estadual
apresentou suas contrarrazões (fls.  91/96),  rogando pela  manutenção da
condenação imposta.

Neste grau de jurisdição,  e  instada a se pronunciar,  a
douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Procurador, Dr.
José Marcos  Navarro Serrando,  opinou pelo  desprovimento do apelo (fls.
102/105). 

É o relatório.

VOTO: Exmo. Dr. MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
(Relator)

Prima facie, cumpre ressaltar que os requisitos essenciais
de admissibilidade do recurso encontram-se devidamente preenchidos. 

Conforme alhures relatado, o apelante nega a autoria
delitiva, ao tempo em que pugna por sua absolvição, ad argumentum
insuficiência probatória.

Com razão a defesa. 

No decorrer da instrução processual,  verificou-se que a
materialidade  do  delito  foi  devidamente  comprovada  através  do  auto  de
apresentação e apreensão (fl. 08) e pelas fotografias das nove munições no
porta-luvas do veículo (fls. 25/27), contudo, no tocante à autoria delitiva, a
mesma não restou demonstrada de forma inequívoca nos autos. 

Diante do cotejo dos depoimentos testemunhais,  é fácil
perceber divergências entre as informações transmitidas nos autos, senão
vejamos:

“Afirma o depoente que é vigilante da 1ª CIRETRAN
a cerca de um ano; (…) Que afirma o depoente que
recebeu o veículo do vigilante JEFFERSON JARDEL
RUFINO, este estava saindo do plantão, sendo que
antes  de  receber  o  citado  veículo,  na
companhia do vigilante JEFFERSON e de mais
um  vigilante  do  mesmo  órgão  identificado
como  sendo  ANTONIO  NUNES  DE  SENA,
passaram  fazer  uma  inspeção  no  referido
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veículo,  para  recebê-lo,  ocasião  em  que
JEFFERSON encontrou uma cartela contendo as
munições de revolver  38 em referência; Que,
afirma o depoente que logo após recebeu o veículo
de JEFFERSON  e as munições para em seguida fazer
registrar no livro próprio os vigilantes, oportunidade
em  que  se  deslocou  até  ANA  PAULO  e  assim,
fazendo  a  entrega  do  veículo  e  das  munições
apreendidas;(...)”   (Testemunha  inquisitorial,
Osmar  Reginaldo  do  Carmo  dos  Santos,  fls.
32/33) Grifo meu. 

Já a testemunha, Jocélio Gomes do Nascimento, quando
indagado em juízo, relata que fez a vistoria e não foi encontrado nem uma
munição  no  veículo,  apenas  documentos  no  porta-luvas,  local  este
posteriormente e supostamente, foram encontradas as munições no pátio do
Detran, consoante se vê em seu depoimento pelo sistema audiovisual (DVD,
fl. 59).

Ora,  são  evidentes  as  versões  contraditórias
apresentadas neste caderno processual sobre o fato das munições estarem
ou não no porta-luvas do carro do apelante. 

Portanto,  não  há  provas  concretas  de que o  apelante
cometeu o delito tipificado no art. 14 da Lei n° 10.826/2003, vez que os
depoimentos  testemunhais  não  se  mostraram  aptos  a  provar  a  autoria
delitiva daquele, o que existem são meras conjecturas.

Assim, mesmo havendo indícios de que o réu possa ter
cometido os delitos em tela, há de se ressaltar que uma condenação penal
exige  prova  certa  e  segura,  não  havendo  lugar  para  indícios  ou  meras
possibilidades.  Sobre o assunto, com propriedade, preleciona Júlio Fabbrini
Mirabete: 

"Para  que  o  juiz  declare  a  existência  da
responsabilidade  criminal  e  imponha  sanção
penal a uma determinada pessoa, é necessário
que adquira a certeza de que foi cometido um
ilícito penal e que seja ela a autora. Para isso
deve  convencer-se  de  que  são  verdadeiros
determinados  fatos,  chegando  à  verdade
quando  a  idéia  que  forma em sua  mente  se
ajusta  perfeitamente  com  a  realidade  dos
fatos. Da apuração dessa verdade trata a instrução,
fase  do  processo  em  que  as  partes  procuram
demonstrar  o  que  objetivam,  sobretudo  para
demonstrar  ao juiz  a  veracidade ou  falsidade da
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imputação  feita  ao  réu  e  das  circunstâncias  que
possam influir no julgamento da responsabilidade e
na individualização das penas.   Essa demonstração
que  deve  gerar  no  juiz  a  convicção  de  que
necessita para o seu pronunciamento é o que
constitui  a  prova.     Nesse  sentido,  ela  se
constitui  em  atividade  probatória,  isto  é,  no
conjunto de atos praticados pelas partes, por
terceiros (testemunhas  ,    peritos etc.  ) e até pelo
juiz para averiguar a verdade e formar a convicção
deste último. Atendendo-se ao resultado obtido,
ou ao menos tentado, 'provar' é produzir um
estado de certeza, na consciência e mente do
juiz, para sua convicção, a respeito da existência
ou  inexistência  de  um  fato,  ou  da  verdade  ou
falsidade de uma afirmação sobre uma situação de
fato,  que  se  considera  de  interesse  para  uma
decisão judicial ou a solução de um processo." ( In:
Processo Penal.   Ed. Atlas. 15ª ed.  2003, p.
270/271). Assinalei.

Assim, e considerando a insuficiência de provas para a
prolação  de  um  édito  condenatório,  diante  dos  elementos  probatórios
constantes nos autos, deve o réu ser absolvido, na forma do artigo 386, VI,
do Código de Processo Penal, verbis:

“Art.  386.  O juiz  absolverá o réu, mencionando a
causa na parte dispositiva, desde que reconheça:
(...)
VI - não existir prova suficiente para a condenação.”

Dessa  forma,  voto  pelo  provimento  do  apelo,  em
dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara
Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Marcos William de Oliveira (Juiz convocado, com
jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves
Teodósio), João Benedito da Silva, revisor, e Carlos Martins Beltrão
Filho. 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Álvaro
Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.
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Sala  de  Sessões  "Des.  Manoel  Taigy  de  Queiroz
Mello Filho" da Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em
João Pessoa, 27 de julho de 2017.
 

Dr. Marcos William de Oliveira
Juiz de Direito Convocado

Relator
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