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PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
NEGATIVA  DE  AUTORIA. ABSOLVIÇÃO
PERSEGUIDA.    IMPOSSIBILIDADE.  PROVA
TESTEMUNHAL  SUFICIENTE.  REDUÇÃO  DA
PENA BASE. PROVIMENTO PARCIAL.

No caso concreto ora analisado, não resta dúvida
que a prova testemunhal  é  firme no sentido de
apontar  a  materialidade  e  autoria  do  delito  de
porte ilegal de arma de fogo pelo réu. 

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
PARA AFASTAR A REINCIDÊNCIA E FIXAR A PENA EM 02 (DOIS) ANOS E
10 (DEZ) DIAS-MULTA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

R E L A T Ó R I O

Robson Oliveira de Souza foi  condenado pelo Juízo da 5ª Vara

da Comarca de Bayeux, a cumprir uma pena de 02 (dois) anos e 06 (seis)

meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 40 (quarenta) dias multa, em

razão da prática do delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03. Houve
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substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por  duas  penas  restritivas  de

direitos, com amparo no art. 44 do Código Penal (sentença de fls. 131/136).

A defesa interpôs o apelo de fls. 144, e nas razões de fls. 175/178

alega que o processo é pobre em indícios e contém contradições que levam à

dúvida acerca da autoria, impondo a absolvição do apelante.

Prossegue  asseverando  que  as  testemunhas  do  Ministério

Público  apresentaram  versões  contraditórias  para  o  mesmo  fato,  as  quais

divergem entre si,  não levando à plena certeza de que a arma encontrada

pertencia  efetivamente  ao  acusado.  Além  disso,  aduz  que  a  culpabilidade

ressoa leve, o réu não possui  antecedentes criminais e não houve maiores

consequências do crime.

Afirma também que há uma incógnita acerca da real propriedade

da  arma,  não  elidida  pela  prova  produzida  pela  acusação,  o  que  enseja  a

aplicação do consagrado princípio do  in  dubio pro reo,  com a consequente

absolvição do apelante. 

Alternativamente  pleiteia  a  redução  da  pena  imposta  para  o

mínimo legal.

Em contrarrazões ao recurso da defesa (fls. 181/182), o Ministério

Público se manifestou pelo improvimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do

recurso (fls. 185/191).

É o relatório. 

V O T O

Desembargador João Benedito da Silva
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Como visto, cuida-se de apelação criminal interposta por Robson

Oliveira de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca

de Bayeux (fls. 131/136), que o condenou a cumprir uma  pena de 02 (dois)

anos  e  06  (seis)  meses  de  reclusão,  em  regime  inicial  aberto,  e  40

(quarenta) dias multa, em razão da prática do delito previsto no artigo 14 da

Lei n. 10.826/03, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos,

consoante permite o art. 44 do Código Penal. 

Narra a denúncia que, “[...] no dia 19 de agosto de 2012, por volta

das 23hs, neste município e comarca de Bayeux-PB, após uma abordagem

policial,  o  ora  acusado  acima  mencionado  portava  na  cintura,  fora  de  sua

residência e da dependência de trabalho, sem registro e sem autorização da

autoridade competente, arma de fogo ou, melhor especificando, um revólver

marca Taurus, calibre 38, […].” (fls. 02/03)

A materialidade do delito está configurada pelo Auto de Prisão em

Flagrante de fls. 04/05, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 06, pelo

Laudo de Exame de Eficiência de Disparos em Arma de Fogo de fls. 59/62 e

pelos depoimentos testemunhais (Mídia de fls. 97).

Da análise atenta do caderno processual se extrai que o conjunto

probatório aponta a autoria delitiva, de forma segura, para o crime de porte

ilegal de arma de fogo por parte do apelante.

É que não há motivos para se desconsiderar os depoimentos dos

policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante, os quais confirmaram em

Juízo seus depoimentos. Thomas Edson de Carvalho, Segundo Tenente da

Polícia  Militar,  informou  ao  Juiz  que,  na  noite  do  fato,  estava  com  uma

guarnição  fazendo  ronda  no  “Campo  da  Sambra”  e  perceberam  que  uns

indivíduos que estavam num bar, ao virem a viatura da polícia, correram para

dentro de uma casa. Os policiais correram atrás e o patrulheiro SD Givanildo

Desembargador João Benedito da Silva
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viu quando o réu jogou uma arma de fogo embaixo de um fogão. Relata que no

momento da apreensão o réu confirmou que a arma era dele. 

Já  o  Soldado  PM  Everaldo  da  Silva  Patrício relatou  em

audiência que viu quando o réu correu e entrou numa casa, mas não viu o

exato momento em que ele jogou a arma de fogo embaixo do fogão da casa

(Mídia de fls. 97).

Por sua vez, o acusado nega que portava a arma de fogo. Alega

que sequer teria entrado na casa onde foi apreendida a arma, tendo os policiais

lhe imputado o porte da arma porque os demais, que entraram na casa, eram

menores de idade (Interrogatório – Mídia de fls. 112).

Não há contradição, como alega a Defesa, entre o depoimento

dos policiais  em Juízo e na delegacia,  quando do flagrante,  como se pode

apreender  dos  depoimentos  de  fls.  04/05.  Apenas  em  Juízo  os  policiais

contaram os fatos com mais riqueza de detalhes, sendo os depoimentos do

Auto de Prisão em Flagrante mais sucintos.

Não resta dúvida que a prova testemunhal é firme no sentido de

apontar a materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo

réu. Nada há que desabone os depoimentos dos policiais, nem logrou o réu

demonstrar que os mesmos fossem inimigos seus ou o quisessem prejudicar.

Enfim, a presunção de veracidade há de ser acolhida em favor da

autoridade  pública  policial,  que  age  no estrito  cumprimento  do  dever  legal,

enquanto o réu,  no afã de livrar-se de possível  punição, não tem qualquer

compromisso com a verdade.

Sobre tema, confira-se a segura orientação jurisprudencial:

Desembargador João Benedito da Silva
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APELAÇÃO  CRIMINAL.  FURTO  QUALIFICADO
TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
AUMENTO  DA  FRAÇÃO  DE  REDUÇÃO  PELA
TENTATIVA.  IMPOSSIBILIDADE.  PENA  JÁ
REDUZIDA  NA  FRAÇÃO  MÁXIMA  PREVISTA.
ABSOLVIÇÃO  QUANTO  AO  PORTE  DE  ARMA.
IMPOSSIBILIDADE.  PROVAS  SUFICIENTES  DE
AUTORIA E MATERIALIDADE.  DECLARAÇÕES DE
POLICIAIS.  CREDIBILIDADE.  HARMONIA  COM  O
CONTEXTO PROBATÓRIO. 
-Havendo  provas  suficientes  de  autoria  e
materialidade, mantém-se a condenação.
-O  valor  do  depoimento  testemunhal  de  servidores
policiais,  especialmente  quando  prestado  em  juízo,
sob  a  garantia  do  contraditório,  reveste-se  de
inquestionável  eficácia  probatória,  não  se  podendo
desqualificá-lo  pelo  só  fato  de  emanar  de  agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. […]  (TJMG.  Apelação  Criminal
1.0024.12.029724-7/001,  Relator(a):  Des.(a)  Doorgal
Andrada,  4ª  CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em
11/07/2014) Grifo nosso.

Sendo assim, entendo que, no presente caso, a materialidade e a

autoria  do  porte  ilegal  de  arma  restou  devidamente  comprovado  pelo

depoimento das testemunhas ministeriais.  Impossível,  portanto,  a absolvição

pleiteada. 

No  que  concerne  à  aplicação  da  pena,  a  sentença  foi  bem

lançada, em observância dos critérios fixados pelos arts. 59 e 68 do Código

Penal. No entanto, há um pequeno ajuste a ser observado. 

É  que  a  conduta  social  e  a  personalidade  do  réu  foram

consideradas  negativas  pelo  fato  de  o  acusado  responder  a  outras  ações

penais e ter afirmado o juiz ser ele reincidente. No entanto, dos Antecedentes

de fls. 128/130, extrai-se que o réu possui condenações anteriores apenas por

atos infracionais,  o que não pode ser  considerado em seu desfavor.  Sendo

assim, tais circunstâncias devem ser tidas como favoráveis ao apelante. Diante

disso, todas as circunstâncias judiciais passam a ficar positivas, o que enseja a

aplicação da pena no seu mínimo legal.

Desembargador João Benedito da Silva
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Sendo  assim,  considerando  serem  todas  as  circunstâncias

judiciais do art. 59 do Codex positivas, fixo a pena base em 2 (dois) anos de

reclusão e 10 (dez) dias multa, esta calculada à razão de 1/30 (um trigésimo)

do  salário  mínimo vigente  à  época  do fato.  E,  não  havendo circunstâncias

agravantes ou atenuantes, bem assim causas de aumento ou diminuição da

pena, torno-a definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Mantendo o regime inicial de cumprimento da pena aberto, tal qual fixado

na sentença.

Houve substituição da pena corporal por duas penas restritivas de

direitos,  a  qual  também mantenho da mesma forma que foi  consignada na

decisão condenatória.

Diante  de  todo  o  exposto,  DOU PROVIMENTO  PARCIAL  AO

RECURSO,  apenas para reduzir  a pena base, mantendo quanto ao mais a

decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

                Presidiu o julgamento  o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Arnóbio Alves Teodósio,  Presidente da Câmara Criminal,  dele participando os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da Silva, relator,

Carlos Martins Beltrão Filho e Márcio Murilo da Cunha Ramos.  Presente à

Sessão o Exmo. Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, aos 15 (quinze) dias do mês de agosto do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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