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A C Ó R D Ã O 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000891-87.2015.815.0491 – Comarca de Uiraúna/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Ministério Público
APELADO: Marlon Henrique Dantas Fernandes
ADVOGADOS:  Hugo Abrantes Fernandes (OAB/PB 53090)  e Ozael da Costa Fernandes
(OAB/PB 5510)

APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE  USO  PERMITIDO.  ART.  14  DA  LEI  N°
10.826/2003.  SENTENÇA  ABSOLUTÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PUGNANDO PELA
CONDENAÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DELITIVAS
RESTARAM  DEMONSTRADAS.  INOCORRÊNCIA.
DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DE POLICIAIS.
ÚNICA  PROVA.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
DUVIDOSO E INSUBSISTENTE. MEROS INDÍCIOS.
INSUFICIÊNCIA  PARA  EMBASAR  A
CONDENAÇÃO.  INCIDÊNCIA  DO  PRINCÍPIO  IN
DUBIO PRO REO. IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO
DA ABSOLVIÇÃO. COM FUNDAMENTO NO ART.
386,  VII,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.
DESPROVIMENTO DO APELO

1.  Em  sede  de  condenação  criminal  é  necessária  a
formação do juízo de certeza sobre a ocorrência delitiva e
a sua autoria, pois a restrição do direito fundamental de
liberdade  de  um  indivíduo  exige  que  a  prolação  da
sentença  penal  condenatória  esteja  fundada  em  prova
segura e idônea, de maneira a justificar a legítima atuação
punitiva do estado.

2.  No  presente  caso,  vislumbra-se  que  não  há  provas
suficientes  nos  autos  que  demonstrem  a  efetiva
participação do apelado no crime em comento, impondo-
se, dessa forma, a manutenção da sentença absolutória,
notadamente  pela  incidência  do  princípio  in  dublo  pro
réu. 
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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, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do
relator.

RELATÓRIO

Perante  a  Comarca  de  Uiraúna/PB,  Marlon  Henrique  Dantas
Fernandes, devidamente  qualificado  nos  autos,  fora  denunciado  como  incurso  nas
penas  do  art.  14  da  Lei  10.826/03,  por  portar  arma  de  fogo  sem autorização  em
desacordo com a determinação legal ou regulamentar  (fls. 2-3).

Narra a inicial acusatória que, em 01 de dezembro de 2015, por
volta  das  19:00  horas,  no  Posto  de  Combustível,  localizado  no  município  de
Uiraúna/PB, a polícia realizava rondas, quando avistou o apelado, Marlon Henrique
Dantas Fernandes, ingerindo bebidas alcoólicas do lado de fora do bar, localizado no
Posto de Combustível “Pai Veinho”, com uma arma de fogo na cintura.

 A abordagem foi realizada, onde foi localizada a arma de fogo
tipo  revólver,  calibre  38,  numeração  422334,  marca  TAURUS,  com  05  (cinco)
munições aparentemente intactas, conforme Auto de Apreensão de fl. 05.

Concluída a instrução processual, foram oferecidas as alegações
finais pelo Ministério Público (fls. 57-58) e pela defesa (fls.60-62).

O Juiz sentenciante julgou improcedente a denúncia e absolveu o
acusado, nos termos do art. 386, II, do CPP, ao argumento de que não havia provas
suficientes para saber se a arma encontrada pertencia ao acusado. (fls. 64-65)

Inconformado, o Ministério Público apelou (fl. 68/v), almejando, em
suas  razões,  a  reforma  da  decisão  de  primeiro  grau,  para  condenar  o  réu,  Marlon
Henrique Sarmento, nas sanções do crime descrito no art. 14 da Lei nº 10.826/03. (fls.
70-72).

Inconformado, o Ministério Público apelou (fl. 68/v), almejando,
em suas razões. a reforma da decisão de primeiro grau, para condenar o réu, Marlon
Henrique Sarmento, nas sanções do crime descrito no art. 14 da Lei n° 10.826/03. (fls.
70-72). 
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Ofertadas  as  contrarrazões  (fls.77-78)  pelo  desprovimento  do
recurso. 

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça,  em parecer,
opinou pelo  desprovimento  do  apelo,  mantendo  a  sentença  guerreada  em todos  os
termos.  (fls. 86-89).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Ao analisar os pressupostos de admissibilidade e processamento
do recurso,  verifica-se que eles estão presentes,  sobretudo quanto aos  requisitos da
tempestividade, eis que interposto dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias  (art. 593,
caput, do CPP), e  adequação,  além não depender de preparo, por se tratar de ação
penal pública, em observância à Súmula n° 24 do TJPB.

Logo, conheço do apelo.

DO MÉRITO

Conforme  relatado,  o  Representante  do  Ministério  Público  da
Comarca de Uiraúna/PB, irresignado com a sentença absolutória de fls. 64-65, pleiteia
a  condenação do acusado,  ora  apelado,  por  entender  que a  materialidade  e  autoria
direcionam no sentido de apontá-lo como autor do delito previsto no art. 14 da Lei n°
10.826/03, considerando o depoimento do policial militar, afirmando, que o réu portava
arma  de  fogo,  razão  pela  qual  pede  a  reforma  da  decisão  com  a  consequente
condenação do apelado. 

Eis, em suma, os termos da pretensão ministerial, os quais não
merecem prosperar, consoante as razões adiante expendidas: 

O  magistrado  de  primeiro  grau  entendeu  que  o  caso  seria  de
absolvição por ausência de provas suficientes para uma condenação, porque analisando
as provas dos autos, verificou que os fatos narrados denúncia não foram confirmados
em sede de instrução criminal,  pois  havia uma enorme dúvida em saber  se a arma
encontrada realmente pertencia ao acusado, já que durante a instrução, nenhuma das
testemunhas confirmou ter visto a arma na cintura do réu, entretanto, afirmaram que
várias pessoas estavam na porta do bar, razão pela qual, absolveu o apelado. 
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A materialidade se extrai do Auto de Apreensão (fls. 10) e Laudo
de Eficiência e Disparos da arma apreendida (fls. 30/33). 

Contudo, em relação à autoria, as provas são insuficientes para
sustentar uma condenação. 

Do que se colhe dos autos verifica-se que as provas acostadas nos
autos, não conduzem de maneira clara no sentido de responsabilizar o ora apelado, eis
que os depoimentos testemunhais dos Policiais Militares, CD audiovisual, às fls. 55,
não são suficientes para sustentar a condenação do réu. 

Para tanto, tem-se que, apenas a atitude suspeita do apelado, não
poderia servir de apoio a uma condenação. 

Ademais, as testemunhas não afirmam ter visto a arma na posse
do réu. 

A  testemunha  Francisco  Paiva  afirmou  ser  o  arrendante  do
"BAR", informando não ter conhecimento de que o réu portasse arma de fogo. 

Por sua vez, a testemunha, Juciede Francisco, também disse não
ter conhecimento de que o réu andasse armado. 

Os  policiais  militares  confirmam  que  o  réu  foi  abordado  em
atitude suspeita, mas não puderam confirmar se viram a arma com o mesmo. 

Ademais,  todas  as  testemunhas  foram  unânimes  ao  dizer  que
haviam várias pessoas no local. 

Assim sendo, o acervo probatório, notadamente, os depoimentos
testemunhais,  foram  fracos  e  insuficientes  para  demonstrar  a  autoria  delitiva  do
apelado. 

Registre-se  ainda,  que  desde  o  início,  o  apelado  negou
veementemente a prática da infração, mantendo a mesma versão por ocasião do seu
interrogatório em juízo (fl. 55). 

Com efeito, entendo que deve ser mantida a absolvição, tendo em
vista que não se pode condenar sem a mais certeza quanto à autoria e a materialidade
de um crime, sob pena de estarmos cometendo injustiças ao aplicar a lei e fixar uma
pena. 
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Registre-se, ainda, que segundo o entendimento jurisprudencial,
na ausência de indícios seguros de que o réu realmente tenham praticado os fatos que
lhes foram imputados na exordial deve-se privilegiar o princípio do in dubio pro réu: 

A propósito: 

"59029409  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
QUALIFICADO.  PROVAS  INSUFICIENTES  DE
AUTORIA.  IN  DUBIO  PRO  RÉU.  RECURSO
IMPROVIDO. 1. De plano, entendo que as alegações
do  apelante  não  merecem  prosperar,  haja  vista  a
fragilidade do lastro probatório colacionado aos autos,
o que me leva a concluir  que vem a ser  acertado o
pleito absolutório. 2. Embora a materialidade do crime
em  tela  tenha  sido  comprovada  através  do  auto  de
prisão em flagrante, do laudo de exame de corpo de
delito (fl. 52), bem como dos depoimentos colhidos na
audiência  de  instrução,  não  há  lastro  probatório
suficiente  para  embasar  a  condenação  do  apelado.
Apesar  de  constar  dos  autos  declaração  da  vítima
afirmando  que  o  recorrido  foi  o  autor  do  crime,
convém sopesar referida declaração, pois, além disto,
não há  outro  fato  que  evidencie  o  envolvimento  do
apelado no crime em tela. 3. Dessa forma, é evidente
que absolvição do acusado deve prevalecer,  frente  a
fragilidade  probatória.  Além  de  tudo,  apesar  de  a
jurisprudência entender que as declarações da vítima,
bem  como  dos  policiais,  podem  resultar  na
condenação,  estas  devem ser  coerentes com o lastro
probatório, o que não vem a ser o caso na situação em
tela, o que resulta, portanto, na absolvição do apelado.
4.  Assim,  diante  do  acervo  probatório,  há  que  se
manter  o  decisium censurado,  ante  de  ausência  de
provas  robustas  e  incontestes  da  participação  do
apelado no aludido evento. 5. Recurso a que se nega
provimento. (TJPI; ACr 2015.0001.000253-0; Primeira
Câmara  Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Francisco
Antônio  Paes  Landim Filho;  DJPI  10/06/2015;  Pág.
11)". "APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 12 DA LEI
10.826/03.  POSSE  ILEGAL  DE  MUNIÇÕES  DE
USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE.
RECURSO  PROVIDO.  I.  Inexistindo  provas
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produzidas sob o crivo do contraditório,  de  forma a
confirmar  que  o  agente  possuía  em  sua  residência
munições de uso permitido, deve ser modificada a r.
sentença  combatida,  para  decretar  a  sua  absolvição,
por insuficiência de provas. 2. Recurso provido. (TJ-
MG - APR: 10433103205830001 MG, Relator: Paulo
Calmon  Nogueira  da  Gama,  Data  de  Julgamento:
27/03/2014,  Câmaras  Criminais  /  7'  CÂMARA
CRIMINAL, Data de Publicação: 04/04/2014)." 

"7019380 - PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO
157, §2°; I E II, DO CP E ARTIGO 16 DA LEI N°
10.826/2003. CONCURSO MATERIAL.
DESCABIMENTO.  APREENSÃO  DA ARMA,  EM
PODER  DO  AGENTE,  LOGO  APÓS  O  ROUBO
PRATICADO  COM  O  SEU  EMPREGO.
CONTEXTO  FÁTICO  ÚNICO.  PRINCIPIO  DA
CONSUNÇÃO.  ABSORÇÃO  DO  PORTE  ILEGAL
DE  ARMA  PELO  CRIME  PATRIMONIAL.
PRECEDENTES  STF.  ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.  APELO
MINISTERIAL PELA CONDENAÇÃO.
DESPROVIMENTO.  FALTA  DE  PROVAS  A
ENSEJAR  A  CONDENAÇÃO.  INCIDÊNCIA  DO
PRINCÍPIO  IN DUBIO PRO REO. IMPOSITIVA A
MANUTENÇÃO  DA  ABSOLVIÇÃO,  COM
FUNDAMENTO NO ART.  386,  VIL DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  PENAL.  APELO  DESPROVIDO
EM  DISSONÂNCIA  COM  O  PARECER  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO GRADUADO. I. A posse de
arma de fogo, logo após a execução de roubo com o
seu emprego,  não constitui  crime autônomo previsto
no art.  16, da Lei n° 10.826/03, por se encontrar na
linha de desdobramento do crime patrimonial. 2. Em
sede de condenação criminal é necessária a formação
do juízo de certeza sobre a ocorrência delitiva e a sua
autoria,  pois  a  restrição  do  direito  fundamental  de
liberdade  de  um indivíduo  exige  que  a  prolação  da
sentença penal condenatória esteja fundada em prova
segura  e  idônea,  de  maneira  a  justificar  a  legítima
atuação  punitiva  do  estado.  2.  No  presente  caso,
vislumbra-se que não há provas suficientes nos autos
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que demonstrem a efetiva participação dos apelados no
crime  em  comento,  impondo-se,  dessa  forma,  a
manutenção da sentença absolutória, notadamente pela
incidência  do  princípio in  dublo  pro reu  3.  Recurso
desprovido.  4.  Sentença  mantida.  (TJRR;  ACr
0010.15.003831-2;  Rel.  Des.  Leonardo  Cupello
DJERR 28/03/2016; Pág. 28)".  

"86281904  -  APELAÇÃO.  Roubo  circunstanciado
Artigo 157, § 20, incisos I, II e V do Código Penal.
Ausência de indícios seguros de que os réus realmente
tenham praticado os fatos que lhes foram imputados na
exordial.  O Direito  Penal  não opera em conjecturas,
devendo-se privilegiar o princípio do in dubio pro reu.
Absolvição por falta de provas. Necessidade. Sentença
mantida.  APELO  NÃO  PROVIDO.  (TJSP;  APL
0006453-34.2010.8.26.0269;  Ac.  8983949;
Itapetininga; Terceira Câmara Criminal Extraordinária;
Re1 Des. Silmar Fernandes; Julg. 13/11/2015; DJESP
30/11/2015)". 

Assim tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal:

"PENAL  e  PROCESSUAL  PENAL  -  Apelação
criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
c/c corrupção de menores.  Preliminar de ausência de
materialidade do delito. Rejeição. Auto de apresentação
e  apreensão  juntado  ao  acervo  probatório.  Mérito.
Autoria.  Ausência  de  provas  da  participação  da
apelante nos crimes narrados na denúncia. Depoimento
de declarante isolado do conjunto probatório. Dúvidas
que impõem a absolvição, nos termos do art. 386, V, do
Código de Processo Penal. Absolvição. Provimento do
apelo. A palavra de urna única testemunha/declarante,
isolada dos demais elementos de provas constantes no
caderno processual, são insuficientes para fundamentar
uma condenação, devendo-se, no caso, atrair  ao caso
concreto  o  principio  do  in  dubio  pro  reo.(TJPB  -
ACORDÃO/DECI SÃO Processo N°
00008578920128150371,  Câmara  Especializada
Criminal, Relator DES. LUIZ SILVIO R. JÚNIOR, j.
em 16-02-2016)" 
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"56041825  -  PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO
CRIMINAL.  ESTATUTO  DO  DESARMAMENTO.
DISPAROS  DE  ARMA  DE  FOGO  EM  VIA
PÚBLICA.  FRAGILIDADE  DO  CONJUNTO
PROBATÓRIO.  CARACTERIZAÇÃO.  IN  DUBIO
PRO  REU.  ABSOLVIÇÃO.  PROVIMENTO.  A
condenação  deve  estar  pautada  na  prova  da
materialidade  e  da  autoria  delitivas,  de  sorte  que  a
fragilidade  do  conjunto  probatório  quanto  a  essa
certeza probatória implica na absolvição do denunciado
(in  dubio  pro  réu).  (TJPB;  ACr  023.2009.002598-
4/001; Câmara Especializada  Criminal;  Rel.
Juiz  Conv.  Marcos  William  de  Oliveira;  DJPB
10/09/2012; Pág. 9)".

 Pelo  exposto,  nego  provimento  ao  recurso,  mantendo  a
absolvição do réu Marlon Henrique Dantas Fernandes, nos termos da sentença. 

É o meu voto. 

Presidiu  o  julgamento,  com  voto;  dele  participando,  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara
Criminal,  além  de  mim,  relator,  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Márcio
Murilo da Cunha Ramos, revisor.

Presente  à  sessão  de  julgamento  a  Excelentíssima  Senhora
Doutora Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora 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 17
(dezessete) dias do mês de agosto ano de 2017.

João Pessoa, 21 de agosto de 2017

     Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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