
PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0019236-30.2015.815.2002 –  3ª Vara Criminal  da
Capital
RELATOR: Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado, com jurisdição limitada, para
substituir o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos)
APELANTE: José Ronaldo Bezerra
ADVOGADO: Everson Coelho de Lima e Antônio Weryk F. Guilherme
APELADO: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003
(POSSE  ILEGAL  DE  MUNIÇÃO).  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  SUPOSTA
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS  PARA UMA SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  ARGUMENTO  INFUNDADO.
CONJUNTO PROBATÓRIO BASTANTE A RESPALDAR
A CONDENAÇÃO DO RÉU. DESPROVIMENTO.

-  A  condenação  é  medida  que  se  impõe  quando  as  provas
produzidas  evidenciam  que  o  recorrente  praticou  o  crime
previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos
termos do voto do relator, em desarmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante  a  3ª  Vara  Criminal  da  Capital,  o  Ministério  Público
ofereceu  denúncia  contra  José  Ronaldo  Bezerra,  conhecido  por  “Negão”,
incursionando-o no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Narra a exordial, que, no dia 23 de setembro de 2015, por volta
das  09  horas,  policiais  militares  deram  cumprimento  a  um  mandado  de  busca  e
apreensão  domiciliar  na  residência  do  denunciado;  que,  após  revistas,  foram
encontradas três munições calibre 38 no interior de um armário da cozinha, além de
objetos  (balança  de  precisão,  cadernos,  etc.)  que,  possivelmente,  são  destinados  à
comercialização de drogas ilícitas.

Em sentença de fls. 121/125, a Juíza Graziela Queiroga Gadelha
de Sousa julgou procedente a denúncia, condenando o acusado a uma pena de 01 (um)



ano de detenção,  em regime inicial  aberto,  e 10 (dez) dias-multa,  no valor de um
salário-mínimo vigente à época dos fatos,  substituindo  a pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.
Concedeu ainda ao réu o direito de apelar em liberdade. 

Irresignado,  o  denunciado  interpôs  Apelação  a  esta  Corte,
alegando, em síntese, insuficiência de provas para a condenação (fls. 136/140).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela
manutenção da sentença (fls. 142/143).

A Procuradoria de Justiça, em parecer do ilustre Procurador de
Justiça Francisco Sagres Macedo Vieira, às fls. 146/150, opinou pelo não conhecimento
do apelo, face a sua intempestividade. 

É o relatório.
VOTO:

De  início,  conheço  do  apelo,  uma  vez  que  presentes  os
requisitos de admissibilidade recursal, especialmente, a tempestividade.

Com  efeito,  não  obstante  o  parecer  ministerial  pela
intempestividade  do  recurso,  sob  o  argumento  de  que  o  réu  teria  sido  intimado da
sentença  condenatória  em  23/05/2017  (fl.  129v)  e  só  interposto  a  apelação  em
30/05/2017,  observa-se  que,  na  realidade,  expedido  mandado  de  intimação  para  o
acusado,  este  não  fora  intimado  em  tal  data,  conforme  mandado  de  fl.  129v,  não
havendo que se falar, portanto, em intempestividade. 

Centra-se o apelo na alegação de insuficiência de provas para a
condenação.

 
Procedendo-se a um exame das provas coligidas aos autos, com

o fulcro de averiguar sua suficiência para demonstrar a autoria do apelante quanto ao
crime em questão, bem como a materialidade delitiva, constata-se que os elementos de
convicção, ao contrário do alegado nas razões do apelo, são suficientes para sustentar
uma sentença desfavorável.

O delito em epígrafe está assim tipificado:

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou muni-
ção, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamen-
tar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local
de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimen-
to ou empresa:
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

 
A  materialidade  da  infração  em  comento  encontra-se

demonstrada pelo auto de apresentação e apreensão de fl. 10.

A prova testemunhal, por sua vez, é firme e segura em apontar a
responsabilidade do apelante quanto ao crime.



Paulo  Webster  de  Sousa Alves,  conforme mídia  de  fl.  105  e
sentença, disse que o autor do fato é o acusado; que o réu assumiu a propriedade das
munições; que encontrou três munições em um armário da residência do acusado e que
este não tinha autorização legal para possuí-las; que o acusado já foi preso portando
uma espingarda calibre 12 e por tráfico de drogas.

No mesmo sentido é o testemunho de Isoylle Cássio Pereira dos
Santos,  consoante  mídia  de  fl.  111  e  sentença,  o  qual,  ainda,  acrescentou  que  o
denunciado teria informado que já possuiu arma de fogo e tinha esquecido as munições
no local.

Na  esfera  policial  (fl.  08),  o  recorrente  confessou  o  delito,
afirmando que comprou as munições de uma pessoa desconhecida, com a finalidade de
revendê-las.

Assim,  considerando  o conjunto de provas e indícios
desfavoráveis ao acusado, recolhidos ao longo da instrução e não desconstituídos pela
defesa, e a fragilidade das explicações do réu, observa-se que a sentença condenatória
era  mesmo  a  medida  que  se  impunha,  conduzindo  ao  não  acolhimento  do  pleito
absolutório.

Diante do exposto, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz
convocado,  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.  Márcio
Murilo  da  Cunha  Ramos),  relator, Arnóbio  Alves  Teodósio  (1º  vogal)  e  Marcos
William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador, 2º vogal).

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 Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 17 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz de Direito convocado/Relator


