
  
                                        PODER JUDICIÁRIO                                      

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

ACÓRDÃO                                                                                                                            
Apelação Criminal n. 0000406-77.2010.815.0551
RELATOR: Des. João Benedito da Silva
ORIGEM: comarca de Remígio
APELANTE: César Antônio da Silva
DEFENSOR: Ana Paula Miranda dos Santos
APELADO:   Justiça Pública Estadual                                                                               

APELAÇÃO  CRIMNAL.  CRIMES  DE  PORTE
ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO
PERMITIDO  E  CORRUPÇÃO  ATIVA.
SENTENÇA.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO
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QUE  SE  IMPÕE  QUANTO  AO  CRIME  DE
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PROVAS.  MANUTENÇÃO  DA  CONDENAÇÃO
POR  PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO.
DOSIMETRIA.  OBSERVÂNCIA  DOS
PARÂMETROS  LEGAIS.  APELO  PROVIDO
PARCIALMENTE.

Não tendo nenhum dos agentes policiais ouvidos,
sob o crivo do contraditório, recebido a proposta
de vantagem indevida para omitir-se da prática do
ato  de  prisão  em flagrante,  nem presenciado  o
instante  que,  supostamente,  se  praticou  o
suborno,  não há  como se  condenar  o  réu  pela
prática  tendo  por  base,  tão  somente,  em
comentários escutados, uma vez que o princípio
do “in dubio pro reo” rege o processo penal.

Sendo  a  pena-base  estipulada  em  patamar
suficiente para a reprovação dos atos delitivos, e
em  perfeita  harmonia  com  os  princípios  da
proporcionalidade e razoabilidade, não há de ser
procedido qualquer redimensionamento.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima

identificados;
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ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da

Paraíba,  por  unanimidade,   em  DAR PROVIMENTO PARCIAL AO  APELO

PARA ABSOLVER O RÉU DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA, PREVISTO

NO ART. 33 DO CP, RESTANDO A PENA DE 02 (DOIS) ANOS E 09 (NOVE)

MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO, POR SER REINCIDENTE,

EM RELAÇÃO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA, NOS TERMOS DO

VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação Criminal (fl.  393)  interposta  por César

Antônio da Silva face a sentença de fls. 381/385v, proferida pelo  Juízo de

Direito da comarca de Remígio, que julgando  parcialmente procedente a

pretensão punitiva estatal,  condenou-o a uma pena de  03 (três) anos e 03

(três)  meses  de  reclusão  e  23  (vinte  e  três)  dias-multa  pelo  crime  de

corrupção ativa (art. 333 do CP) e 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de

reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa pelo crime capitulado no art. 14 da

Lei  n.  10.826/03,  as  quais  somada,  face  o  reconhecimento  do  concurso

material,  resultou  em  uma  pena  de  06  (seis)  anos  de  reclusão,  a  ser

cumprida no regime, inicial, fechado, e 46 (quarenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 397/400), o Apelante pleiteou sua

absolvição face a insuficiência de provas concretas e seguras uma vez que a

materialidade dos crimes a ele imputados não restou, a seu ver, provada nos

autos. Caso esse não seja o entendimento adotado, pediu que, ao menos, seja

procedida a redução da pena. 

Contra-arrazoando (fls. 404/409), o Representante do Ministério

Público a quo pugnou pela manutenção in totum da sentença objurgada.

A douta Procuradoria  de Justiça,  por  intermédio do Procurador

Desembargador João Benedito da Silva
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Francisco Sagres Macedo Vieira,  exarou parecer,  de fls.  433/444,  opinando

pelo provimento parcial para que, mantendo-se a condenação, seja reformada

a pena aplicada.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia em  desfavor  de  Ednaldo  Ferreira  de  Araújo  (“Naldinho  de

Solânea”) e César Antônio da Silva (“César Cabrobó”, “César Negão” ou

“César “Gordo”), dando-os como incursos nas sanções penais do art. 14 da

Lei n. 10.826/03 e art. 333 do Código Penal c/c art. 69 do Código Penal, por,

no dia 02 de junho de 2010, terem sido presos em flagrante portando arma de

fogo  de  uso  permitido,  sem  autorização  legal,  assim  como  por,  ao  serem

levados para a Delegacia, terem eles tentado negociar sua liberação com os

agentes  policiais,  oferecendo  aos  mesmos  um  veículo  automotor,  a  arma

apreendida e a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais).

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

parcialmente  procedente a  pretensão  punitiva  estatal,  condenando  César

Antônio da Silva – ora Apelante - a uma pena de  03 (três) anos e 03 (três)

meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa pelo crime de corrupção

ativa (art. 333 do CP) e 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 23

(vinte  e  três)  dias-multa  pelo  crime  capitulado  no  art.  14  da  Lei  n.

10.826/03,  as  quais  somada,  face  o  reconhecimento  do  concurso  material,

resultou em uma pena de  06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida no

regime, inicialmente, fechado, e 46 (quarenta e seis) dias-multa.

Irresignado,  veio  o  réu  César  Antônio  da  Silva a  recorrer,

pleiteando,  em suas  razões,  sua  absolvição  face  a  insuficiência  de  provas

concretas e seguras, uma vez que a materialidade dos crimes a ele imputados

Desembargador João Benedito da Silva
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não restou provada, ou, caso esse não seja o entendimento adotado, que, ao

menos, seja procedida a redução da pena. 

A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso

permitido restou  suficientemente  demonstrada  por  intermédio  do  auto  de

apreensão e apresentação de fl. 18 e laudo de eficiência de tiros em arma de

fogo de fls. 58/62.

Por sua vez, a materialidade do crime de corrupção ativa restou

comprovada mediante as declarações dos agentes policiais, confirmadas sob o

crivo do contraditório. Além do mais, não foi apresentada pela defesa nenhuma

prova de parcialidade do relatado, não havendo sinais de incriminação gratuita

por parte deles. Vejamos:

O policial  civil  Vernaldo Costa  de Ataíde,  quando do auto de

prisão em flagrante, descreveu:

[…]  que  o  motivo  da  prisão  se  deu  por  causa  de
informações colhidas pelos policiais  deste município,
dando conta de que haveria uma quadrilha que estaria
se preparando para assaltar a Agência do Banco do
Brasil  deste  município;  que,  na  noite  de  ontem,
02/06/2010,  por  volta  das  19h30,  o  condutor,
juntamente com outros policiais, realizando diligências
neste município, abordaram os conduzidos dentro de
um  veículo  automóvel  celta  super,  placa  HPO5573,
chassi  9BGRD48XD3G202152,  ano  fab/mod
2003/2003,  cor  vermelha,  registrado  em  nome  de
Edvaldo Ribeiro de Almeida,  no acostamento da BR
104,  próximo  ao  limite  dos  municípios  de
Esperança/Remígio,  ainda  neste  município;  que
durante  a  abordagem  os  conduzidos  se  mostraram
contraditórios  a  respeito  do  que  estariam  fazendo
àquela hora, naquele local, além de um deles (Josuel)
estar  sem  documentos  pessoais;  que  havia  uma
terceira  pessoa  junto  com  os  conduzidos  o  qual
evadiu-se do local  antes  dos policiais  pararem para
realizarem a abordagem; que até o momento não foi
possível  identificar  essa  terceira  pessoa;  que
trouxeram os conduzidos até esta Delegacia, voltaram
ao local da abordagem e encontraram, jogado ao

Desembargador João Benedito da Silva
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lado  da  rodovia,  um  revólver  calibre  38,  marca
taurus, com a seguinte numeração 152536, tambor
com  capacidade  para  seis  tiros,  cabo  madre
pérola,  cor  branca,  carregado  com  cinco
munições;  que  após  serem  interrogados  nesta
Delegacia,  o  Josuel  informou  que  havia  sido
recrutado,  juntamente  com  Ednaldo  e  a  terceira
pessoa que se evadiu do local antes da abordagem
policial,  por  uma pessoa que está  preso em um
presídio,  não  informando  o  nome  desta  pessoa,
para  se  reunirem  em  uma  boate  na  cidade  de
Solânea e lá arquitetarem todo o plano de assalto à
Agência  do  Banco  do  Brasil  deste  município  de
Remígio/PB. Que o Josuel também informou que
Ednaldo  havia  recebido  a  quantia  de  R$1.000,00
(um mil reais), havia dividido entre os três e havia
levado a arma e entregue a ele (Josuel); que ainda
segundo o Josuel,  o Ednaldo é quem estava com o
veículo  Celta  e  havia  ido  até  a  cidade  de Campina
Grande/PB buscá-lo juntamente com a terceira pessoa
para seguirem até Solânea; que o Josuel informou
ainda  que  quando  viu  a  viatura  policial  se
aproximando  decidiu  jogar  a  arma  ao  lado  da
rodovia para não ser preso. (fl. 07) (grifei)

Em  Juízo  (mídia  digital  de  fl.  450),  confirmou  a  versão

supramencionada,  esclareceu que o  réu César,  disse  se chamar Josuel  no

momento de sua prisão em flagrante, e que ele assumiu ser proprietário da

arma  de  fogo,  que  foi  jogada  para  fora  do  veículo  no  momento  em  que

avistaram a viatura policial.

Quanto  ao  suborno,  relatou  que  não  estava  presente  no

momento, mas estava na Delegacia e soube que esse fato realmente ocorreu.

Disse que eles teriam oferecido uma quantia em dinheiro e um veículo.

O mesmo foi  dito  pelo SD PM  Ismael Silva  Santos na esfera

policial (fl. 09) e em sede judicial (mídia digital de fl. 450), afirmando, nessa

oportunidade,  que  não  estava  presente  no  momento  do  suborno  mas  que

tomou conhecimento de que ele teria, realmente, ocorrido, não se recordando

quem o fez, nem o que foi oferecido.

Desembargador João Benedito da Silva
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Confirmou que a arma de fogo foi encontrada entre o matagal e o

acostamento.

Somente  o  SD  PM  Márcio  Leandro  Alves  de  Carvalho

relatou a ocorrência de corrupção ativa, quando da esfera extrajudicial:

Que  na  data  de  ontem,  02.06.2010,  por  volta  das
19h30,  foram  presos  Ednaldo  Ferreira  de  Araújo  e
Josuel  Antônio  da  Silva;  que  havia  uma  terceira
pessoa junto com os conduzidos o qual evadiu-se do
local  antes  dos  policiais  pararem  para  realizarem  a
abordagem; que o motivo da prisão se deu por causa
de  informações  colhidas  pelos  policiais  deste
município, dando conta de que haveria uma quadrilha
que estaria se preparando para assaltar a Agência do
Banco do Brasil deste Município; que o depoente não
estava presente no momento da primeira abordagem,
diz que apoiou o Delegado de Polícia juntamente com
os  agentes  na  tentativa  de  localizar  o  terceiro
participante;  que  nesta  Delegacia  de  Polícia  os
conduzidos  tentaram  subornar  os  policiais
oferecendo  a  quantia  de  R$4.000,00  (quatro  mil
reais),  o  carro  e  a  arma apreendida;  que  a  todo
momento ambos os conduzidos, principalmente o
Ednaldo  Ferreira  de  Araújo,  insistiam  tentando
subornar  os  policiais  na  tentativa  de  se  verem
livres do flagrante. (fl. 10) (grifei)

Em  Juízo  (mídia  digital  de  fl.  450),  ratificou  a  versão

supramencionada  e  disse  que  a  arma de  fogo  (com munição)  estava  com

César, uma vez que ele teria assim assumido, não sabendo quem a adquiriu,

mas afirma que ela  foi  encontrada no mato.  Confirmou,  ainda,  o fato deles

terem  tentado  subornar  os  policiais,  negociando  a  liberação.  Que  na  sala

estavam os dois réus, mas que partiu dos dois, não tendo presenciado o ato

diretamente, uma vez que somente estava na mesma sala.

O Delegado da Polícia Civil  Lamartine Lacerda, quando ouvido

em Juízo (mídia digital de fl. 450), descreveu que na abordagem eles disseram

que o veículo estava quebrado, mas, ao testarem o carro, viram que não. Além

do mais,  coincidiu  com a informação de que um veículo,  de  cor  vermelha,

Desembargador João Benedito da Silva
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estava  rodando  pela  cidade.  Recordou  que  César  –  que,  inicialmente,  se

apresentou  como  Josué  -  disse  que  estava  com a  arma  de  fogo,  que  foi

repassada por Ednaldo.

Quanto  à  propina,  afirmou  que  o  agente  Duarte  estava

conversando com César, tentando obter mais informações, na frente de seu

gabinete, quando o agente foi  até ele dizendo que o réu teria oferecido um

carro, a arma apreendida e a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais).

O réu César Antônio da Silva – ora Apelante – teria confessado

perante a autoridade policial:

Que  manteve  contato  com  Marcone,  através  de
ligação  telefônica,  nesta  última  semana,  o  qual
combinou com o interrogado para que o mesmo fosse
até a cidade de Solânea/PB, e que quando chegasse
lá iriam combinar uma “parada” de assalto no valor de
R$300.000,00  (trezentos  mil  reais);  que  informa  o
interrogado que quando Marcone manteve contato por
telefone  com  o  mesmo  disse  que  este  havia  sido
recomendado por um amigo do interrogado de nome
Júnior, residente em Cabrodó, o qual “caiu” na cidade
de  Natal  com  entorpecentes  do  tipo  maconha;  que
informa  o  interrogado  de  que  antes  de  receber  a
ligação do Marcone, seu amigo Júnior disse que “um
sangue bom” iria lhe procurar para fazer uma “parada”
e que o interrogado deixasse “algum”, se referindo a
dinheiro, para o mesmo; que o Júnior lhe informou que
havia conhecido o Marcone quando de sua prisão na
cidade  de  Natal,  porém  não  disse  por  qual  motivo
Marcone  fora  preso;  que  há  cerca  de  cinco  dias,
Marcone voltou a lhe telefonar, desta vez informando
de que estava mandando um “boy” e que quando este
chegasse em Campina Grande ligaria para o mesmo;
que há cerca de dois dias o “boy” identificado como
sendo Ednaldo, ligou para o interrogado e combinaram
de  se  encontrar  em  um  bar  às  margens  do  Açude
Velho, encontro este ocorrido ontem, 02/06/2010, por
volta  das  18h30;  que  quando  Ednaldo  chegou  para
pegar o interrogado já havia no banco de trás um outro
passageiro, pessoa esta identificada pelo interrogado
como “Neguinho”, o qual já o havia visto na cidade de
Cabrobó, onde o interrogado reside, porém não sabe
informar o nome dele; que quando entrou no carro, um

Desembargador João Benedito da Silva
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veículo celta, cor vermelha, o Ednaldo entregou ao
interrogado  um  revólver,  calibre  38,  com  cinco
munições, de cabo branco; que quando já estavam a
caminho da cidade de Solânea/PB Ednaldo recebera
uma ligação e disse para o interrogado e Neguinho de
que a ordem era para deixá-lo no cabaré de Solânea,
localizado  no  trevo  que  dá  acesso  à  cidade  de
Cacimba  de  Dentro/PB;  que  quando  estavam
passando por este município de Remígio/PB, o celta
quebrou, nesse momento passou uma viatura policial
que os abordaram; que o “Neguinho” conseguiu se
“embrenhar” no mato e fugiu e o interrogado ainda
conseguiu jogar o revólver que estava no meio do
mato; que informa o interrogado que quando chegava
à  cidade  de  Campina  Grande  ficava  hospedado  na
casa de uma mulher conhecida por Jucicleide, a qual é
garota  de  programa  e  reside  nas  proximidades  do
bairro Zé Pinheiro, não sabendo informar o endereço
mas sabe chegar lá e quando não está na casa dela o
interrogado fica hospedado em um hotel na saída de
Campina Grande, nas proximidades do Serrotão, não
sabendo informar o endereço, mas sabe chegar até o
local;  que  o  objetivo  da  ida  do  interrogado
juntamente  com  neguinho  para  a  cidade  de
Solânea era para participar de um assalto, porém,
só iria  saber  dos detalhes no local;  que no mês de
maio  participou  juntamente  com  um  galego,  não
sabendo informar o nome, diz que o mesmo mora em
Natal/RN, de um assalto a um comerciante dono de
um bar ao lado do asfalto que dá acesso ao município
de  Barra  de  Santa  Rosa/PB,  ocasião  em  que
roubaram a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais),
aparelhos celulares, máquina fotográfica digital, entre
outros  objetos;  que  o  interrogado  não  apresenta
documento  algum,  às  vezes  diz  chamar-se  Josuel
Antônio  da Silva,  às vezes,  César  Antônio  da Silva.
(fls. 14/15).

No entanto, sob o crivo do contraditório (mídia digital de fl. 318),

negou ter praticado o crime que lhe foi  imputado e afirmou que os policiais

pediram R$10.000,00 (dez mil reais) a ele para não prendê-lo.

Já  o  corréu  Ednaldo  Ferreira  de  Araújo negou  qualquer

participação no ocorrido em seu interrogatório extrajudicial:

Que ontem, 02.06.2010, por volta das 17h00, estava

Desembargador João Benedito da Silva
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bebendo em um bar na cidade de Solânea/PB quando
uma rapaz de cor morena, aparentando ter cerca de
30 anos de idade, o qual disse chamar-se Vando ou
Evandro,  se  aproximou  e  passou  a  beber  com  o
interrogado; que esse Vando, vendo que o interrogado
estava com um veículo Celta, ofereceu a quantia de
R$600,00  (seiscentos  reais)  para  que  o  interrogado
fosse  até  a  cidade  de  Campina  Grande/PB  buscar
“dois meninos”, informando que um estaria esperando
no contorno da entrada de Campina Grande/PB e o
outro no Açude; que o Vando lhe entregou a quantia
de R$1.000,00 (um mil reais) dizendo que R$600,00
(seiscentos  reais)  seriam  para  o  interrogado  e  os
outros R$400,00 (quatrocentos) para entregar metade
a  cada  um  dos  “meninos”;  que  foi  até  Campina
Grande/PB,  pegou  os  meninos  e,  na  volta,  quando
chegava neste município de Remígio, seu veículo deu
problema;  que  parou  no  acostamento  da  rodovia  e
quando  estava  verificando  a  água  do  motor  avistou
uma viatura policial; que de imediato um dos meninos
(não  sabendo  informar  o  nome  […])  saiu  correndo
“mato a dentro”; que os policiais fizeram a abordagem
e em seguida conduziu o interrogado, juntamente com
Josuel, até esta Delegacia; que não está envolvido em
nenhum plano para assaltar a Agência Bancária deste
município; que não iria participar de nenhuma reunião
em  uma  boate  na  cidade  de  Solânea/PB  a  fim  de
arquitetar o assalto; que não recebeu nenhuma arma
do Vando para entregar ao Josuel; que trabalha como
mototaxista  no  município  de  Solânea/PB;  que  seu
ponto de trabalho fica localizado na praça sete; que
geralmente faz viagens apenas pelo município; que já
fez viagens para a cidade de Cacimba de Dentro/PB;
que a última vez que esteve em Cabimba de Dentro
faz mais de 06 (seis)  meses;  que não participou de
nenhuma  ação  criminosa  naquele  município  de
Cacimba  de  Dentro;  que  não  conhece  alguém  no
município  de  Cacimba  de  Dentro;  que  não  tem
envolvimento  com  o  assalto  ao  caixa  eletrônico  do
Banco do Brasil de Cacimba de Dentro. (fl. 11)

Mantendo  a  negativa  em sede  de  interrogatório  judicial  (mídia

digital  de  fl.  308).  Aliás,  nesse  instante  afirmou  que  os  agentes  policiais  o

agrediram muito e que efetuaram sua prisão com a finalidade de imputar-lhe a

prática de assalto de banco de Cacimba de Dentro, e como não conseguiram

provas  para  tanto,  acusaram-lhe  de  corrupção.  Nega  que  no  momento  da

prisão estivesse de posse de alguma arma de fogo ou que tenha oferecido

Desembargador João Benedito da Silva
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vantagem monetária a eles.

A testemunha  Braz Morroni  (mídia digital  de fl.  224) confirmou

que o réu Ednaldo Ferreira de Araújo apresentava escoriações leves na região

das  costas  e  que  ele  teria  aludido  que  tinha  sido  agredido  pelos  agentes

policiais. 

José  Neves  Ferreira (mídia  digital  de  fl.  224),  testemunha

arrolada pela defesa de César Antônio, em nada auxiliou para o deslinde da

causa. O mesmo há de ser dito quanto às declarações de  Geralda Soares,

Ozana Silva,  Severino Farias  e Verônica dos Santos  (mídia digital  de fl.

283), testemunhas arroladas pela Defesa do réu Ednaldo.

A par de todo o exposto, vê-se que, quanto ao crime de  porte

ilegal  de  arma  de  fogo  de  uso  permitido,  a  materialidade  restou

suficientemente  demonstrada  por  intermédio  do  auto  de  apreensão  e

apresentação de fl. 18 e do laudo de eficiência de tiros em arma de fogo de fls.

58/63.

Por sua vez, a autoria se fez comprovada pela confissão do réu –

ora Apelante – na fase extrajudicial, associada às declarações uníssonas dos

policiais,  em  ambas  as  esferas,  de  que  o  citado  réu  teria  assumido  não

somente ser detentor da arma mas, também, que teria jogado-a pela janela do

veículo ao avistar a viatura policial em sua direção. Não há, assim, qualquer

dívida da ocorrência do delito.

Em contrapartida, no que concerne ao crime de corrupção ativa,

observo inexistir provas suficientes para a condenação do Apelante.

Vê-se que na fase extrajudicial somente o PM  Márcio Leandro

Alves de Carvalho relatou a ocorrência da corrupção ativa. Por sua vez, na

esfera judicial, nenhum dos agentes policiais ouvidos presenciou o momento da
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prática da ação de oferecer quantia em dinheiro ao policial Duarte, tendo todos

apenas tomado conhecimento do ocorrido.

Soma-se que no auto de apreensão e apresentação (fl. 18) não

há menção a qualquer quantia em dinheiro em posse dos réus no momento da

prisão em flagrante. Sendo o exato valor, supostamente, proposto, observado

no auto de reconhecimento de fl.  19, quando a vítima  Antônio Ferreira da

Silva  disse reconhecer Ednaldo Ferreira de Araújo e César Antônio da Silva

como sendo os autores do roubo, realizado no dia 20.05.2010, no qual teve

subtraída  a  quantia  de  R$4.000,00,  três  aparelhos  celulares,  entre  outros

objetos. Tendo, inclusive, reconhecido o aparelho celular que estava em poder

do réu César como sendo seu.

Aliás, ao contrário do que consta na sentença, exatamente à fl.

383, quando em Juízo (mídia digital de fl. 450), o Delegado Lamartine Lacerda

não disse que o acusado César  teria  lhe oferecido vantagens em troca da

soltura dos acusados, mas, sim, que:

[…]  questionado  se  em  algum  momento  Ednaldo
tentou  oferecer-lhe  alguma  propina,  ele  negou  […]
disse que o agente Duarte estava conversando com
César,  tentando  colher  mais  algumas  informações,
isso na frente de seu gabinete, e o agente o chamou
dizendo: “Doutor, ele está oferecendo aqui um carro, a
arma  que  foi  apreendida  e  R$4.000,00,  que  eles
disseram que tem ai,  que é só ir  para Solânea que
eles  dão  os  R$4.000,00  para  o  senhor”;  que,
imediatamente, ele disse ao réu que isso ia complicar
bastante a sua situação (a partir do minuto 31:10)

O citado agente Duarte não foi  ouvido,  nem na esfera policial,

nem na judicial.

Nesse  norte,  não  se  está  a  negar  a  validade  da  palavra  dos

policiais, no entanto, não tendo nenhum dos ouvidos recebido a proposta, nem

presenciado o ato, não há como se condenar o réu pela prática tendo por base,

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal n. 0000406-77.2010.815.0551

tão somente, comentários escutados, uma vez que o princípio do “in dubio pro

reo” rege o processo penal.

Logo, se mostra imperiosa a reforma da sentença para absolver

o réu das sanções penais do artigo 333 do Código Penal.

Passo à análise da dosimetria do crime do artigo 14 da Lei  n.

10.826/03:

Da leitura da dosimetria, vê-se que o magistrado primevo avaliou

e fundamentou corretamente todas circunstâncias judiciais, sendo a pena-base

estipulada  em patamar  suficiente  para  a  reprovação  dos  atos  delitivos  (06

meses acima do mínimo legal), não merecendo qualquer redimensionamento

eis  que  delineada  de  acordo  com  o  princípio  da  razoabilidade  e

proporcionalidade.

Conclui-se,  assim,  que  a  decisão  encontra-se  amplamente

fundamentada, lastreada no conteúdo probatório, tendo a pena sido dosada de

modo  correto,  observando-se  o  critério  trifásico  estipulado  no  artigo  68  do

Código Penal  e respeitando o artigo 93,  IX  da Constituição Federal,  sendo

perfeitamente justa e suficiente às circunstâncias judiciais consideradas. 

Por fim, há de ser mantido como regime inicial de cumprimento da

pena o fechado eis que verificada a existência de circunstância concreta que

permite a adoção de regime mais gravoso (reincidência).

Forte  em  tais  razões,  dou  provimento  parcial  ao  apelo  tão

somente para absolver o apelante César Antônio da Silva das sanções penais

do artigo 333 do Código Penal, ante o que dispõe o artigo 386, VII do Código

Processual Penal, restando a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de

reclusão, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, a ser cumprida no regime,

inicial, fechado, por ser reincidente.
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Expeça-se Guia de Execução Provisória.

É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele

participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da

Silva, relator, e  Aluisio Bezerra Filho (Juiz de Direito com jurisdição limitada

para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.    Luis  Silvio  Ramalho  Junior).  Ausentes,

justificadamente,   Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e  Márcio  Murilo  da  Cunha

Ramos.  Presente  à  Sessão  o  Exmo.  Dr.  Rodrigues  Marques  da  Nóbrega,

Promotor 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 01 (primeiro) dia do mês de agosto do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR
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