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APELAÇÃO  CRIMINAL.  PORTE  ILEGAL  DE
ARMA  DE  FOGO.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS  ATRAVÉS
DE  CONJUNTO  PROBATÓRIO  ROBUSTO.
DEPOIMENTOS  POLICIAIS  E  CONFISSÃO
ESPONTÂNEA  DO  RÉU.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO. 

Tendo  o  réu  confessado,  em seu  interrogatório
judicial, a autoria delitiva e estando a sua versão
em plena harmonia com aquela exposta em sede
inquisitorial  e  judicial  pelos  policiais  militares
responsáveis  pela  prisão,  a  condenação  é
medida que se impõe.

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.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Geraldo Cristiano

de Carvalho  (fl.  50)  contra  a  sentença  proferida  pelo  juízo  da  3ª  Vara  da
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comarca de Sapé (fls. 46/48), que o condenou a uma pena de 02 (dois) anos

de reclusão,  em regime aberto,  e 10 (dez) dias-multa,  a razão de 1/30 do

salário-mínimo, sendo substituída por uma restritiva de direitos,  pela prática

delituosa insculpida  art. 14 da Lei nº 10.826/03.  E o absolveu da imputação

prevista no art. 19 da LCP.

Em  suas  razões  recursais (fls.  53/54),  a  defesa  do  apelante

alega que não há provas suficientes para embasar o decreto condenatório.

O Ministério Público apresentou suas contrarrazões (fls. 55/58),

pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em parecer da lavra do insigne Procurador Dr. Francisco Sagres

Macedo  Vieira,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  desprovimento  da

apelação (fls. 63/69).

É o relatório.

V O T O

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra

Geraldo Cristiano de Carvalho, dando-o como incurso nas penas do art. 14

da Lei nº 10.826/03 e art. 19 do decreto-lei nº 3.688/41.

Consta na denúncia que, na manhã do dia 02 de Agosto de 2016,

em frente ao posto de saúde do Mutirão II, nesta cidade de Sapé, GERALDO

CRISTIANO DE CARVALHO, foi detido pela polícia portando arma de fogo e

munição,  de  uso  permitido,  sem  autorização  e  em  desacordo  com

determinação legal ou regulamentar, bem como, uma arma branca (faca).

A exordial acusatória informa que, na ocasião e no local dos fatos,

a  guarnição  da  Polícia  Militar,  enquanto  realizava  rondas  nesta  cidade,  foi
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informada que havia um indivíduo em frente ao posto de saúde do Mutirão II

em  atitude  suspeita  e  que  chegando  ao  local  abordaram  e  revistaram  o

denunciado,  encontrando  em posse  dele  um revólver  calibre  38  da  marca

Smith Wesson de nº 110122, com seis munições e uma faca peixeira de 12

polegadas.

Processado regularmente o feito e encerrada a instrução criminal,

o  douto Juiz  a quo,  JULGOU PROCEDENTE EM PARTE a denúncia,  para

condenar o denunciado nas sanções do  art. 14 da Lei nº 10.826/03,  a uma

pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, a

razão  de  1/30  do  salário-mínimo,  sendo  substituída  por  uma  restritiva  de

direitos. E absolvê-lo da imputação prevista no art. 19 da LCP.

Como  visto,  o  apelante  pugna  pela  absolvição,  sustentando  a

ausência de provas contundentes para um édito condenatório.

Todavia, tenho que sem razão.

Inicialmente, a materialidade está devidamente comprovada por

meio do auto de prisão em flagrante de fls. 04/07 e o auto de apreensão de fl.

09.

A autoria delitiva também restou demonstrada. 

Com efeito,  o  policial  militar  Welinton Galdino Pessoa Júnior

que participou da diligência foi seguro ao afirmar, tanto na fase inquisitiva como

em juízo, que foi  encontrada uma arma de fogo, tipo revólver calibre 38 da

marca  Smith  Wesson  de nº  110122,  municiado  e  uma faca peixeira  de  12

polegadas, com o apelante. Vejamos:

(...) na manhã de hoje o depoente realizando rondas
na Cidade de Sapé,  na vtr  5945,  juntamente com o
Soldado Ferreira, e o Patrulheiro Driésio,  quando foi

Desembargador João Benedito da Silva
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informado  via  COPOM  que  havia  um  indivíduo  em
frente ao Posto de Saúde do Mutirão II, nesta Cidade,
em  atitude  suspeita;  se  deslocou  até  o  local  e  lá
chegando  se  deparou  com  o  conduzido  GERALDO
CRISTIANO DE CARVALHO o qual ao ser abordado e
revistado  foi  encontrado  com  ele  na  cintura,  um
revólver  calibre  38  da  marca  Smith  Wesson  de  nº
110122, devidamente municiado e uma faca peixeira
de  12  polegadas;  ao  ser  interpelado  se  ele  tinha
inimigos ele afirmou que não tinha, mas que andava
com  armas  apenas  por  proteção  e  que  já  possuía
arma há muito tempo e que dificilmente andava com
ela; (...). (Depoimento na esfera policial, fl. 06).

(...)  que  foi  informado  pelo  COPOM  que  tinha  um
suspeito  em  frente  a  um  posto,  repassaram  as
características,  estava  com  um  blusão  e  próximo  a
uma motocicleta preta, realizaram a abordagem e foi
encontrado um revólver  na cintura  dele  e  uma faca
peixeira; (...). (Depoimento em juízo, mídia fl. 49).

O  apelante  Geraldo  Cristiano  de  Carvalho,  por  sua  vez,

confessa a prática delitiva, conforme transcrito a seguir:

(...) que é verdadeira a acusação, no dia do fato saiu
armado porque era madrugada e estava com sacos de
batata. Que já possuía a arma há muito tempo, que
trabalhava na usina, saía de casa de madrugada. Que
trabalhou  10  anos  na  usina  Miriri,  saía  de  casa  às
03:20 da manhã,  todos os dias,  que andava com a
arma  para  sua  defesa  (...).  (Depoimento  em  juízo,
mídia fl. 49).

Os  depoimentos  prestados  pelos  policiais  que  participaram  da

prisão têm valor probatório, 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.

A jurisprudência pátria segue nesse mesmo sentido:

RECURSO  DE  APELAÇÃO.  DIREITO  PENAL  E

Desembargador João Benedito da Silva
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PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
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)

Diante do exposto, vê-se a perfeita subsunção dos fatos ao tipo

penal definido no Estatuto do Desarmamento, não havendo motivos para se

sustentar  a  fragilidade  probatória  quando  o  próprio  réu  confessa  a  autoria

delitiva, e tal afirmação é corroborada por outras provas, entre elas o auto de

apreensão e as declarações dos policiais, motivo pelo qual a condenação é

medida que se impõe e, portanto, não merece nenhuma reforma a sentença

ora objurgada. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Forte  nessas  razões, NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,  para

manter íntegra a condenação.

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 24 (vinte

e quatro) dias do mês de abril de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


