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APELAÇÃO  CRIMINAL.  PORTE  ILEGAL  DE
ARMA  DE  FOGO.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS  ATRAVÉS
DE  CONJUNTO  PROBATÓRIO  ROBUSTO.
DEPOIMENTOS POLICIAIS SOB O CRIVO DO
CONTRADITÓRIO  REVESTEM-SE  DE
INQUESTIONÁVEL  EFICÁCIA  PROBATÓRIA.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO. 

Se  o  conjunto  probatório  oferece  o  necessário
respaldo  para  a  versão  dos  fatos  trazida  na
exordial acusatória, a condenação é medida que
se impõe. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
uníssona  no  sentido  de  que  o  depoimento  de
policiais  é  plenamente  válido  como  meio  de
prova, hábil a embasar a condenação, mormente
quando não há nada nos autos que possa retirar
a credibilidade dos depoimentos prestados, como
é o caso dos autos. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em  NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS
TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal interposta  por  Iran  Silva  de

Araújo  (fl. 245) contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª vara criminal da

comarca da Capita (fls.232/240), que o condenou a uma pena de 02 (dois)

anos de reclusão,  em regime, inicialmente, aberto, e 10 (dez) dias-multa, a

razão de 1/30 do salário-mínimo,  pela prática delituosa insculpida  art. 14 da

Lei nº 10.826/03. 

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de

direitos  consistentes  em prestação de serviço  gratuito  à  entidade pública  e

prestação pecuniária equivalente a um salário-mínimo.

Em suas  razões recursais (fls. 252/256), a defesa do apelante

alegou insuficiência probatória,  vez que a condenação foi  baseada somente

nos depoimentos dos policiais.

O  Ministério  Público  apresentou  suas  contrarrazões (fls.

284/289), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em parecer da lavra da Douta Procuradora Maria Lurdelia Diniz

de Albuquerque Melo, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento da

apelação (fls. 301/305).

É o relatório.

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra

Iran Silva de Araújo, Alex da Silva Sousa, Everaldo Alves Delfino e Thiago

Hilário  da  Silva, dando-os  como incursos  nas  penas  do art.  14  da  Lei  nº

10.826/03.

Desembargador João Benedito da Silva
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Consta  na  exordial  acusatória  que,  em  06  de  abril  de  2013,

aproximadamente às 17 horas, no bairro de Mandacaru, os denunciados foram

presos  em  flagrante,  portando  ilegalmente  as  armas  de  fogo  e  munições,

conforme auto de apresentação e apreensão.

A denúncia informa que a Polícia Militar fazia rondas na Rua 12

de Agosto,  no bairro  de Mandacaru,  nesta Capital,  quando visualizaram 04

(quatro)  indivíduos  em  atitude  suspeita.  Por  ocasião  da  abordagem,  foi

encontrada na cintura do acusado Everaldo Delfino uma pistola 380,  marca

Taurus,  nº  74994,  cujo  carregador  continha  19  munições  intactas.  Com  o

denunciado Alex Sousa estava um revólver calibre 38, de inox. E os acusados

Iran de Araújo e Thiago da Silva portavam revólveres, calibre 38.

Processado regularmente o feito e encerrada a instrução criminal,

o douto Juiz  a quo, JULGOU PROCEDENTE a denúncia, para condenar os

denunciados  Iran  Silva  de  Araújo,  Alex  da  Silva  Sousa,  Everaldo  Alves

Delfino e Thiago Hilário da Silva nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Em  face  deste  decisum,  apenas  os  acusados  Iran  Silva  de

Araújo e Everaldo Alves Delfino interpuseram Apelação Criminal, no entanto,

diante do falecimento do segundo recorrente, o magistrado  a quo  decretou a

extinção da punibilidade (fls. 281/282)

Assim, passo a análise do recurso apresentado por Iran Silva de

Araújo.  Como  relatado,  o  apelante  pugna  pela  absolvição,  sustentando  a

ausência  de  provas  contundentes  para  um  édito  condenatório,  eis  que  a

condenação foi baseada somente nos depoimentos dos policiais militares.

Todavia, tenho que sem razão.

Inicialmente, a materialidade está devidamente comprovada por

meio do auto de apresentação e apreensão de fl. 16 e laudo de exame químico

Desembargador João Benedito da Silva
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metalográfico e eficiência de disparos de arma de fogo de fls. 171/175.

A autoria delitiva também restou demonstrada.

Ao ser interrogado, em juízo, o acusado, ora apelante, confessou

a prática delitiva. Vejamos:

“[...] Que é verdadeira a acusação que lhe é feita, que
adquiriu a arma no interior pelo preço de R$ 800,00;
que estava armado porque fora olhar um terreno que
havia invadido juntamente com outras pessoas […].”
(fls.201/203)

Os  demais  acusados,  Alex  da  Silva  Sousa,  Everaldo  Alves
Delfino  e  Thiago  Hilário  da  Silva,  também  confessaram  que  estavam
armados quando foram abordados pela guarnição.(fls. 204/212) 

Os  policiais  militares  que  participaram  da  prisão  em  flagrante

foram seguros ao afirmar, tanto na fase pré-processual (fls. 06 e 10) como

em juízo, que foi encontrada uma arma de fogo com o apelante, como se

infere dos depoimentos a seguir transcritos:

“[...]  Que  sua  guarnição  foi  acionada  pelo  CIOP
mediante informação de que ocorrera disparo de arma
de fogo no bairro de Mandacaru, mais precisamente
nas proximidades do campinho de futebol; que várias
viaturas foram ao local, mas nada foi encontrado; que
ao  se  retirar  passava  por  uma  rua  lateral  quando
visualizou os acusados; que fez abordagem e eles não
reagiram,  colocando  as  mãos  na  parede;  que  o
denunciado  que  usa  bigode  (Iran)  disse  que  todos
estavam  armados;  que  o  depoente  disse  para  não
reagir que seria tudo tranquilo; que um dos acusados
portava  pistola  380  e  três  portavam  cada  um  um
revólver; que não conhecia os acusados antes do fato
[...]”.  (Antônio  de  Pádua  M.  de  O.  Júnior,  esfera
judicial, fl. 195).

“[...]  Que a guarnição estava fazendo rondas no bairro
de Mandacaru; Que o CIOP havia informado sobre a
ocorrência de disparos no bairro esse depararam com
os acusados; que fizeram abordagem e constataram
que  todos  estavam  armados,  sendo  um  com  uma

Desembargador João Benedito da Silva
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pistola 380 e três com revólveres calibre 38; que não
conhecia os acusados antes do fato; que os acusados
disseram que usavam as armas para se defender e
informaram  que  as  adquiriram  na  feira  de  Oitizeiro;
Que quatro policiais participaram da abordagem; que
os acusados não esbouçaram qualquer reação e não
tentaram evadir-se  do  local;  Que  um  dos  acusados
disse logo que estavam todos aramados [...]”.  (José
Marcos Rodrigues Ferreira, esfera judicial, fl. 196). 

Assim,  a  alegação  de  que  os  depoimentos  prestados  pelos

policiais  que  participaram  da  prisão  não  têm  valor  probatório,  não  merece

prosperar, haja vista que, sendo o policial agente público no exercício de suas

funções,  as  suas  declarações  revestem-se  de  presunção  de  credibilidade,

mormente quando, no caso dos autos, inexiste elemento concreto que ponha

em  dúvida  as  informações  prestadas,  ou  de  que  as  testemunhas  tenham

interesse em prejudicar o agente.

Nesse sentido já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS
E  PORTE  ILEGAL DE  ARMA DE  FOGO  DE  USO
RESTRITO.  MERA  ALEGAÇÃO  DE  INOCÊNCIA.
ANÁLISE  DE PROVAS.  VIA ELEITA INADEQUADA.
HABEAS  CORPUS  NÃO  CONHECIDO.  1.  O
depoimento  de  policiais,  mormente  quando
corroborado pelas demais provas colhidas sob o
crivo  do  contraditório,  pode  ser  utilizado  como
meio probatório apto à fundamentar a condenação.
2.  Acolher  a  tese  de  inocência  defendida  pelo
Impetrante-Paciente,  desconstituindo  condenação
transitada  em  julgado  para  a  acusação  e  para  a
defesa, demandaria, necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável
na via eleita.  3.  Habeas corpus não conhecido.  (HC
195.200/SP,  Rel.  Ministra  LAURITA  VAZ,  QUINTA
TURMA,  julgado  em  24/04/2012,  DJe  03/05/2012)
(grifo nosso)

 A jurisprudência pátria segue nesse mesmo sentido:

RECURSO  DE  APELAÇÃO.  DIREITO  PENAL  E
PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Desembargador João Benedito da Silva



Processo nº 0005704-57.2013.815.2002

REALIZADA  SEM  A  PRESENÇA  DE
REPRESENTANTE  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
PREVIAMENTE  INTIMADO.  NULIDADE  RELATIVA.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR DE
NULIDADE  DO  PROCESSO  REJEITADA.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DO  CRIME  DE
TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA
DE  FOGO  E  CORRUPÇÃO  DE  MENORES
CARACTERIZADAS.  DEPOIMENTO  DE  POLICIAIS
QUE,  ALIADO  AS  DEMAIS  PROVAS  DOS  AUTOS,
SÃO IDÔNEOS PARA COMPROVAR A AUTORIA DO
ACUSADO  PELOS  DELITOS  EM  FOCO.
INTELIGÊNCIA  DA SÚMULA Nº  75  DESTE  TJPE.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  RECURSO
DESPROVIDO.  DECISÃO  UNÂNIME.  1.  De  acordo
com  a  jurisprudência  deste  Tribunal  e  do  STJ,  a
realização de audiência de instrução sem a presença
de  representante  do  Órgão  Ministerial,  constitui  ato
válido se tiver havido intimação prévia do Promotor de
Justiça.  Em  tais  hipóteses,  a  nulidade  é  relativa,
exigindo-se para o seu reconhecimento a oportuna e
comprovação  de  prejuízo.  Preliminar  rejeitada.  2.
Materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas
comprovadas  pela  prova  testemunhal  e  laudos
técnicos.  Negativa  de  autoria  que  não  encontra
respaldo  dentro  do  contexto  fático-probatório.  3.  A
jurisprudência  do Superior  Tribunal  de Justiça é
uníssona  no  sentido  de  que  o  depoimento  de
policiais é plenamente válido como meio de prova,
hábil a embasar a condenação, mormente quando
não  há  nada  nos  autos  que  possa  retirar  a
credibilidade dos depoimentos prestados, como é
o caso dos autos.  4.  Recurso  negado  provimento.
Decisão  unânime.  (TJPE;  APL  0056753-
04.2015.8.17.0001;  Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.
Des. Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo; Julg.
13/06/2017; DJEPE 19/07/2017) (grifo nosso)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  TRÁFICO  DE
DROGAS  (ART.  33,  CAPUT,  LEI  Nº  11.343/06)  E
PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO
PERMITIDO (ART. 14, LEI Nº 10.826/03). SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  RECURSO DEFENSIVO.  PLEITO
DE  ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA E
MATERIALIDADE  DEVIDAMENTE  COMPROVADAS
EM  RELAÇÃO  A  AMBOS  OS  DELITOS.
PRETENDIDO  AFASTAMENTO  DA  CAUSA
ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40,
INCISO  VI,  DA LEI  N.  11.343/06.  INVIABILIDADE.
ENVOLVIMENTO  DE  ADOLESCENTE  NO
COMÉRCIO  ILÍCITO  DE  ENTORPECENTES
CERTIFICADO PELAS PROVAS AMEALHADAS AOS

Desembargador João Benedito da Silva
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AUTOS.  SENTENÇA MANTIDA.  Havendo  prova  da
autoria e materialidade dos delitos de tráfico ilícito de
entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido,  deve  ser  mantida  a  condenação  do  réu,
sendo inviável o pretendido pleito absolutório. -O valor
do depoimento testemunhal dos policiais militares.
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.  -Demonstrado  que  a  dinâmica
delitiva envolveu adolescente, inafastável a aplicação
da causa especial de aumento descrita no artigo 40,
inciso  VI,  da  Lei  n.  11.343/06.  (TJMG;  APCR
1.0290.15.012757-6/001;  Rel.  Des.  Wanderley Paiva;
Julg. 04/07/2017; DJEMG 10/07/2017) (grifo nosso)

In casu, os depoimentos dos policiais, além de seguros e coesos,

restaram  corroborados  pelas  demais  provas  colhidas  sob  o  crivo  do

contraditório, podendo ser utilizado como meio probatório apto a fundamentar a

condenação. 

Assim,  a  sentença  condenatória  deve  ser  mantida  em  seus

próprios termos, eis que fundada em prova robusta. 

 

Com relação à dosimetria, registro que o juízo singular, na fixação

da pena aplicada,  analisou com ponderação as  circunstâncias atreladas ao

agente ao crime praticado, merecendo, portanto, confirmação neste grau de

jurisdição,  sem  qualquer  reparo,  inclusive  porque  estabelecida  no  patamar

mínimo legal.

Forte  nessas  razões, NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,  para

manter íntegra a condenação.

Oficie-se ao Juízo de Execuções, comunicando-se a decisão para

execução da pena. Após realização de audiência admonitória, comunicada pelo

juízo de Execuções ao Relator, expeça-se guia provisória.

Desembargador João Benedito da Silva
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É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Benedito da Silva, relator, e Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador

de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 17

(dezessete) dias do mês de abril de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


