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APELAÇÃO  CRIMINAL.  PORTE  ILEGAL  DE
ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO
DEFENSIVA.  NEGATIVA  DE  AUTORIA.
DEPOIMENTO  UNÍSSONO  DOS  POLICIAIS.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  RECURSO
IMPROVIDO. 

Mostrando-se firmes e coerentes os depoimentos
dos policiais que participaram da prisão do réu e
o  flagraram  portando  a  arma  de  fogo  de  uso
permitido,  sem  a  autorização  para  tal,  tais
elementos de convicção devem suplantar a mera
negativa  de  autoria,  pois  tais  depoimentos
merecem a mesma credibilidade dos testemunhos
em geral, somente podendo ser desprezados se
demonstrado, de modo concreto, que agiram sob
suspeição.  Enquanto  isso  não  ocorra,  se  não
defendem interesse próprio  ou escuso,  mas,  ao
contrário,  agem  em  defesa  da  sociedade,  a
palavra  deles  serve  como prova suficiente  para
informar o convencimento do julgador.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  NEGAR  PROVIMENTO AO  APELO,  NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta, à fl. 131 por  Emanoel

Araújo de Lacerda contra sentença de fls. 120/123v., proferida pelo Juízo de
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Direito  da 3ª  Vara  Regional  de Mangabeira, que, julgando  procedente  a

pretensão  punitiva  estatal,  o  condenou  nas  penas  do  art.  14,  da  Lei  nº

10.826/2003,  a  uma  reprimenda  de 02  (dois)  anos  e  10  (dez)  meses  de

reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo substituída por 02

(duas)  reprimendas  restritivas  de  direito,  além  de  10  (cinquenta)  dias-

multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do

fato, sendo a reprimenda substituída por 02 penas restritivas de direito.

Nas  razões  recursais  (fls.  144/161),  o  recorrente  pugna  pela

absolvição, alegando fragilidade no arcabouço probatório.

Em  contrarrazões  de  fls.  164/169,  requer  o  parquet que  seja

negado provimento ao recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no qual o ilustríssimo

Procuradora  José  Roseno  Neto  opinou  pelo  desprovimento  do  apelo  (fls.

172/176).

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo  ofereceu

denúncia em desfavor de Emanoel Araújo de Lacerda, dando-o como incurso

na  sanção  penal  do  artigo  15  do  Estatuto  do  Desarmamento (crime  de

disparo de arma de fogo).

Consta  na  denúncia  que,  no  dia  29/03/2013,  por  volta  das

1h30min, policiais militares foram solicitados para atender a uma ocorrência de

disparo de arma de fogo, no bairro do Geisel, ao que flagraram o denunciado

portando um revólver cal. 38, sem autorização para tal.

Desembargador João Benedito da Silva
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Conforme emerge dos autos,  no dia  e horário  em questão,  os

militares tomaram conhecimento, através de um popular, que disparos de arma

de fogo haviam sido efetuados próximo a determinado depósito de bebidas,

tendo aquela força policial se deslocado até o apontado local.

 

Ao chegarem no referido estabelecimento comercial, os agentes

de segurança foram informados de que um assalto  havia sido praticado há

poucos instantes; e que um indivíduo, o qual se dizia policial, havia realizado

disparos para o alto. Ato contínuo, os policiais realizaram buscas nas pessoas

que estavam no local e em veículos, instante em que encontram um revólver

cal.  38  e  05  estojos  de  munições  deflagradas  o  interior  do  automóvel  do

acusado.

Interrogado  pela  autoridade  policial,  o  indigitado  negou  que

tivesse  efetuado  disparos de  arma  de  fogo,  não  obstante,  assumiu  a

propriedade do artefato bélico apreendido no interior de seu veículo (fl. 08):

“(...) Que o interrogado disse que a arma apreendida
no interior do seu veículo, é de sua propriedade
[…]
que as  cápsulas  foram deflagradas há mais  de oito
dias,  quando encontrava-se na granja de um amigo;
que  naquela  ocasião,  diz  o  interrogado  que  não
efetuou nenhum disparo, portanto, sua arma não foi
retirada do interior de seu veículo (...)”

Aditamento  da  denúncia,  as  fls.  64/65,  no  qual  Ministério  o

Público pugnou pela condenação do acusado, nas penas do  art. 14, da Lei

10.826/03.

Durante a fase processual,  ao ser  interrogado pelo magistrado

primevo, o increpado, de forma contraditória ao que havia asseverado em sede

policial, negou a propriedade da arma apreendida no interior do seu automóvel

Desembargador João Benedito da Silva
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(mídia audiovisual – fl. 108). Na ocasião, o denunciado afirmou ter confessado

durante  a  fase  inquisitiva,  por  ter  se  sentido  pressionado  pela  autoridade

policial:

Que  estava  dentro  do  estabelecimento  comercial  o
qual foi assaltado; que também foi vítima do referido
assalto;  que  os  assaltantes  saíram  do  depósito  de
bebidas  enquanto  ele,  interrogado,  permaneceu  no
interior daquele estabelecimento comercial; que, logo
em seguida,  ouviu disparos de arma de fogo; que,
saiu do depósito de bebidas depois que os policiais já
haviam  chegado  ao  local,  que  os  policiais  pediram
para fazer uma busca no veículo do interrogado, tendo
o mesmo autorizado a realização da busca;  que os
agentes  de  segurança  encontraram  uma  arma  de
fogo no  interior  do  veículo;  que  o  denunciado
desconhece a natureza e a propriedade da arma de
fogo encontrada no interior do seu carro; que, ao ser
interrogado  pela  autoridade  policial,  inicialmente,  se
manteve  em  silêncio,  entretanto,  após  ser
pressionado,  assumiu a  propriedade  do  artefato
bélico.

Processado,  regularmente,  o  feito,  veio  o  Juízo  primevo a

condenar o  acusado  a uma pena de  02 (dois)  anos e 10 (dez)  meses de

reclusão, a ser cumprida em regime inicial  aberto, sendo substituída por 02

(duas) reprimendas restritivas de direito, além de 10 (cinquenta) dias-multa, à

razão  de  1/30  (um  trigésimo)  do  salário-mínimo  vigente  à  época  do  fato,

substituindo a reprimenda por 02 penas restritivas de direito.

Irresignado, o apelante veio suplicar a este Órgão Julgador  Ad

Quem para que a decisão vergastada seja reformada, de modo a absolvê-lo.

Para tal, aduz que o acervo probatório não possui elementos hábeis a ensejar

um decreto condenatório em seu desfavor.

Pois bem. Como visto, o recorrente, durante seu interrogatório ,

negou a autoria da prática delitiva em apreço, afirmando que desconhece a

arma de fogo que fora encontrada no interior de seu veículo.

Desembargador João Benedito da Silva
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De outro  lado,  em sentindo contrário  às alegações defensivas,

encontram-se as palavras dos policiais que participaram da prisão do acusado.

Ao depor em juízo  (mídia audiovisual – fl. 108), o policial militar

Claldemberg de Sousa Santos, relatou o seguinte:

Que estava fazendo rondas ostensivas no Bairro do
Geisel,  quando  foi  informado  por  um  popular  que
estavam sendo efetuados disparos de arma de fogo
próximo  a  determinado  estabelecimento  comercial;
que  se  dirigiram  à  apontada  localidade  e  tomaram
conhecimento de que havia sido praticado um assalto
no local; que passaram a realizar buscas pessoais nos
transeuntes que se encontravam naquele lugar,  bem
como  realizaram  buscas  em  alguns  veículos;  que
encontrou  um  revólver  dentro  do  veículo  do
acusado.

O referido depoimento foi corroborado pelo teor das afirmações

prestadas pelo militar Vilson de Souza Bezerra,  o qual asseverou, em juízo,

que o artefato bélico foi  localizado e apreendido no  interior do veículo do

acusado.

Desse modo, diante da divergência entre a fala do acusado e a

palavra dos policiais que realizaram sua prisão, tenho que esta última deve

prevalecer sobre a primeira.

É que a palavra firme e coerente de policiais é reconhecidamente

dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na

denúncia  sempre  que  isenta  de  qualquer  suspeita  e  em  harmonia  com  o

conjunto probatório.

Ademais,  o  valor  do  depoimento  testemunhal  de  servidores

policiais  –  especialmente  quando  prestado  em  juízo,  sob  a  garantia  do

Desembargador João Benedito da Silva
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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.

Neste sentido, trago os seguintes julgados:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  PROVAS  ROBUSTAS.  PALAVRA
DA  VÍTIMA.  DEPOIMENTOS  POLICIAIS.
VALORAÇÃO  DE  PROVAS.  LIVRE
CONVENCIMENTO  MOTIVADO.  RECURSO
DESPROVIDO. 1. As provas dos autos são suficientes
para embasar um Decreto condenatório pelo crime de
roubo simples (art. 157,.caput. , do Código Penal). 2. A
palavra  da  vítima,  em  crimes  contra  o  patrimônio,
quando  apresentada  de  maneira  firme  e  coerente,
reveste-se de importante força probatória, sendo apta
a embasar Decreto condenatório, quando confrontada
entre  si  e  pelas  demais  provas  dos  autos.  3.  Os
depoimentos  de  policiais,  no  desempenho  da
função pública, são dotados de relevante eficácia
probatória,  idôneos  a  embasar  o  Decreto
condenatório,  principalmente  quando
corroborados  em  juízo  e  em  plena  consonância
com as demais provas colacionadas aos autos. 4.
Pelo sistema de livre convencimento motivado, o
julgador  é  livre  na  formação  de  seu
convencimento,  não  estando  comprometido  por
qualquer critério de valoração da prova, podendo
optar livremente por aquela que lhe parecer mais
convincente. 5.  Recurso  desprovido.  (TJDF;  Rec
2015.03.1.013954-7;  Ac.  906.400;  Segunda  Turma
Criminal;  Rel.  Des.  Silvânio  Barbosa  dos  Santos;
DJDFTE 23/11/2015; Pág. 192). (Grifei).

Ademais,  há  de  se  destacar  que  o  recorrente  confessou a

propriedade da arma em sede policial.

Outrossim, sua versão defensiva, no sentido de que assumiu a

propriedade da arma, durante a fase inquisitiva, por ter se sentido pressionado,

não  nos  parece  verossímil,  pois,  na  ocasião,  o  mesmo  relatou,  de  forma

Desembargador João Benedito da Silva
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detalhada,  como  os  estojos  encontrados  em  seu  veículo  haviam  sido

deflagrados, precisando dia e local, afirmando que os havia deflagrado há mais

08 dias antes do fato, na granja de um amigo.

Assim, descabido o pleito absolutório.

Diante  do  exposto,  NEGO  PROVIMENTO ao  apelo,  devendo,

portanto, a sentença ser mantida em todos os seus termos.

É como voto.

                Presidiu o julgamento  o Excelentíssimo Senhor Desembargador

João  Benedito  da  Silva,  Decano  no  exercício  da  Presidência  da  Câmara

Criminal,  relator,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores

Desembargadores    Aluisio  Bezerra  Filho  (Juiz  de  Direito  com  jurisdição

limitada para substituir o Exmo. Sr. Des.   Luis Silvio Ramalho Junior) e  Carlos

Martins  Beltrão  Filho.  Ausente,  justificadamente,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Arnóbio  Alves  Teódosio.  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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