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APELAÇÃO CRIMINAL. Porte ilegal de arma de 
fogo de uso permitido. Autoria e materialidade 
comprovadas.  Sentença.  Condenação. 
Irresignação  defensiva.  Apelo.  Insuficiência 
probatória para um juízo de certeza. Negativa 
de  autoria.  Depoimento  harmônico  prestado 
por  policiais  que  atuaram  no  flagrante. 
Validade.  Contato  direto  do  juiz  com  as 
provas.  Melhores  condições  de  aferir   as 
circunstâncias do caso concreto. Manutenção 
da sentença objurgada. Apelo desprovido.

Os  depoimentos  prestados  por  policiais,  no 
desempenho da função pública, são dotados de 
credibilidade  e  confiabilidade,  sendo,  portanto, 
idôneos  a  embasar  um  decreto  condenatório, 
ainda  mais  quando  em  consonância  com  as 
demais  provas colhidas,  em especial  o  auto  de 
apresentação e apreensão.

Deve-se dar especial valor ao contato direto que o 
julgador  primevo teve  com as testemunhas  e  o 
réu, detendo maiores subsídios para sopesar as 
versões apresentadas.

Vistos, relatados e discutidos esses 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.
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RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Criminal  (fl.  106),  tempestivamente, 

manejada por  Uiviclere  dos Santos  Silva face  a  sentença  de  fls.  96/102, 

proferida  pelo  Juízo  de  Direito  da  6ª  Vara  da  comarca  de  Patos,  que 

condenou-o a uma pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida no 
regime,  inicialmente,  aberto  e  10  (dez)  dias-multa pela  prática  do  crime 

delineado no artigo 14, caput da Lei n. 10.826/03. Em seguida a pena privativa 

de liberdade foi convertida em 02 (duas) restritivas de direito:  prestação de 
serviço gratuito à entidade pública e interdição temporária de direitos.

Em  sede  de  razões  recursais  (fls.  111/116),  requereu  o 

acolhimento de seu pedido de absolvição eis  que as provas carreadas aos 

autos não produzem a certeza necessária para concluir que a arma de fogo 

encontrada no local da diligência realmente a ele pertencesse, considerando 

que, a todo tempo, veio a negar a propriedade.

Contra-arrazoando (fls. 117/121),  o Representante do Ministério 

Público  a quo pugnou pela manutenção da sentença guerreada em todos os 

seus termos.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer, às fls. 120/128, 

opinando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu 

denúncia em desfavor de Uiviclere dos Santos Silva, dando-o como incurso 

nas  sanções  penais  do  artigo  14  da  Lei  n.  10.826/03 por,  no  dia  07  de 
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fevereiro de 2012, por volta das 23h, no estabelecimento do “Pezão”, no bairro 

do  Jatobá,  Patos/PB,  estar  portando  uma  bereta  6.35,  taurus,  com  oito 

munições  intactas,  sem  autorização  legal  para  tanto,  acarretando  em  sua 

prisão em flagrante.

Processado,  regularmente,  o  feito,  o  Juízo  primevo julgou 

procedente a denúncia, condenando o réu a uma pena de 02 (dois) anos de 
reclusão, a ser cumprida no regime, inicialmente, aberto e 10 (dez) dias-
multa pela prática do crime delineado no artigo 14, caput da Lei n. 10.826/03. 
Em seguida a pena privativa de liberdade foi convertida em 02 (duas) restritivas 

de direito:  prestação de serviço gratuito à entidade pública e interdição 
temporária de direitos.

Irresignado, o indigitado manejou recurso apelatório requerendo 

sua absolvição já que o conjunto probatório carreado aos autos não conduzia a 

certeza necessária para firmar um decreto condenatório.

Pois bem. A materialidade restou sobejamente demonstrada por 

intermédio do auto de apresentação e apreensão de fl. 06 e do laudo de exame 

de eficiência de disparos em arma de fogo e munição de fls. 29/30.

A cizânia do caso em epígrafe se resume a saber se a arma de 

fogo apreendida estaria ou não na posse do réu no momento do flagrante.

O Policial Militar Roberto Lustosa de Queiroz, no auto de prisão 

em flagrante, descreveu a operação policial do seguinte modo:

Que  hoje  por  volta  das  23:00h  recebeu  uma 
denúncia anônima com pedido de apoio da PC no 
intuito de deslocar-se juntamente com sua equipe até 
o  Bar  do  Pezão,  localizado  no  bairro  do  Jatobá, 
denúncia  esta  informando  que  um  indivíduo  estaria 
portando uma arma de fogo no referido bar; QUE ao 
chegar  no  local  abordou  as  pessoas  que  se 
encontravam e  com  o  acusado  UIVICLERE  DOS 
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SANTOS  SILVA foi  encontrado  uma  BERETA 6.35 
TAURUS Nº 90613 COM 08 MUNIÇÕES INTACTAS; 
QUE  o  acusado  fez  menção  de  se  desfazer  da 
referida  arma  jogando-a  no  chão  na  frente  do 
depoente  e  de  toda  guarnição;  QUE  não  foi 
indagado ao acusado onde o mesmo havia adquirido a 
referida arma […] (fl. 05) (grifei)

Em Juízo, afirmou:

Que participou da prisão do denunciado aqui presente; 
que se encontrava de serviço no dia do fato narrado 
na denúncia, quando recebeu uma denúncia que havia 
uma pessoa com atitude suspeita no estabelecimento 
“Bar do Pezão” no bairro do Jatobá, nesta cidade de 
Patos-PB;  que  diante  da  informação  dirigiu-se 
juntamente a com a sua guarnição até o local indicado; 
que  ao  chegar  no  local  foi  diretamente  junto  a 
pessoas indicada, que ao perceber a chegada dos 
policiais  se  desfez  da  arma; que  viu  quando  o 
acusado  tentou  se  desfazer  da  arma;  que  o 
acusado  não  assumiu  a  propriedade  da  arma 
apreendida; que não conhecia o acusado, mas tinha 
conhecimento de outras ocorrências envolvendo o réu, 
todavia não sabe informar qual tipo de crime; que a 
arma apreendida foi  uma “bereta”  citada quando da 
leitura da denúncia; que o réu não tinha autorização 
para portar arma nem a mesma era registrada […] que 
a abordagem foi feita apenas a pessoa do acusado 
porque  havia  uma  denúncia  de  que  o  mesmo 
portava arma de fogo; que a princípio a abordagem 
foi  diretamente a pessoa do acusado; que outras 
pessoas  não  foram  abordadas  porque,  com  a 
abordagem ao denunciado a arma foi encontrada; que 
apesar de as demais pessoas que estavam no local 
não  terem  sido  abordadas,  mas  ficaram  sob  o 
comando temporário  da polícia  enquanto a arma de 
fogo  foi  apreendida;  que  no  bar  havia  poucas 
pessoas; que a arma estava no chão no momento 
da apreensão, próximo aos pés do acusado; que a 
denúncia  anônima  citava  o  nome  do  acusado 
como a pessoa que portava a arma de fogo; que o 
depoente  não  conhecia  o  acusado  mas  outras 
pessoas que  participavam da  guarnição o  conhecia; 
que  o  acusado  não  esboçou  qualquer  reação.  (fls. 
64/65) (grifei)
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O PM Francisco Jerônimo de Medeiros Júnior corroborou, em 

ambas as searas, com a versão supramencionada:

Que  o  depoente  estava  com  o  comandante  da 
guarnição  SGT  LUSTOSA,  quando  recebeu  uma 
denúncia  anônima  com  pedido  de  apoio  da  PC  no 
intuito de deslocar-se juntamente com sua equipe até 
o  Bar  do  Pezão,  localizado  no  bairro  do  Jatobá, 
denúncia  esta  informando  que  um  indivíduo  estaria 
portando uma arma de fogo no referido bar; QUE ao 
chegar  no  local  abordou  as  pessoas  que  se 
encontravam  e  com  o  acusado  UIVICLERE  DOS 
SANTOS  SILVA foi  encontrado  uma  BERETA 6.35 
TAURUS Nº 90613 COM 08 MUNIÇÕES INTACTAS; 
QUE o acusado fez menção de se desfazer da referida 
arma jogando-a no chão na frente do depoente e de 
toda  guarnição;  QUE  não  foi  indagado  ao  acusado 
onde o mesmo havia adquirido a referida arma […] (fl. 
05)

Que participou da prisão do denunciado aqui presente; 
que se encontrava de serviço no dia do fato narrado 
na  denúncia,  quando  recebeu  uma  denúncia  ao  3º 
BPM desta cidade informando que no “Bar do Pezão” 
informando  [sic]  que  uma  pessoa  de  nome 
UIVICLERE encontrava-se portando uma arma de 
fogo; que diante da informações dirigiu-se, juntamente 
com  a  sua  guarnição  até  o  local  indicado;  que  ao 
chegar ao local,  viu o denunciado e quando este 
avistou  a  guarnição  da  polícia  militar,  tentou  se 
desfazer da arma jogando-a no chão;  que não se 
recorda  se  o  réu  assumiu  ser  proprietário  da  arma 
apreendida; que já conhecia o réu, todavia não sabe 
informar  nada  sobre  o  seu  comportamento;  que  o 
depoente ao chegar ao bar de Pezão já sabia que o 
acusado  aqui  presente  era  a  pessoa  a  quem  a 
denúncia tinha se referido; que como a denúncia 
se referia diretamente ao réu e considerando que 
ao  chegar  no  local  o  depoente  já  viu  o  réu  se 
desfazendo da  arma esse  foi  de pronto  rendido; 
que como  só existiam três policiais e já havia sido 
feita  a  prisão  do  acusado,  este  teira  de  ser 
imediatamente levado a Delegacia de Polícia para o 
procedimento  razão  pela  qual  não  foi  realizada  a 
revista das demais pessoas que se encontravam no 
local;  que em nenhum momento se apontou uma 
terceira  pessoa  como  proprietária  da  arma 
apreendida;  que  a  testemunha  ratifica  que 
presenciou  quando  o  réu  tentou  se  desfazer  da 
arma  que  se  encontrava  em  seu  poder.  (fl.  66) 
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(grifei)

O réu  Uiviclere dos Santos Silva  em seu interrogatório policial 

utilizou-se do seu direito de manter-se calado (fl. 08) e quando ouvido na esfera 

judicial, negou a autoria delitiva, apresentando uma nova versão do ocorrido, 

diametralmente diversa da retromencionada:

[…]  que viu  a  arma de fogo no chão ao lado da 
mesa onde o acusado estava sentado no bar do 
Pezão;  que  a  imputação  que  lhe  é  feita  não  é 
verdadeira; que não tem a quem atribuir nenhum dos 
fatos; que a polícia chegou ao local – Bar do Pezão – 
mandou que todos se levantassem e colocassem as 
mãos para  o alto, inclusive o interrogado; que nesse 
momento  alguém  dispensou  a  arma  no  chão, 
porém o interrogando não presenciou quem jogou 
a  arma  de  fogo  no  chão  perto  do  local  onde  o 
interrogando se encontrava; que não sabe declinar o 
nome  da  pessoa  denunciante,  afirma  que  ao  local 
chegaram seis  (06)  viaturas […]  que no bar  havia 
muitas  pessoas  e  mais  de  trinta  (30)  foram 
revistadas; que no momento em que a arma de fogo 
foi apreendida, o interrogando já estava de pé, como 
ordenou  a  polícia;  que  o  dono  do  bar  disse  ao 
interrogando que quando a  polícia  chegou,  algumas 
pessoas conseguiram sair do local e sequer pagaram 
a conta do que havia consumido. (fls. 71/73) (grifei)

A testemunha arrolada pela Defesa,  Sra. Geralda Ramalho de 
Sousa, que estava no referido bar no momento da prisão, apresentou a mesma 

versão proferida pelo indigitado:

Que conhece o acusado Uiviclere pois morava perto 
do bar onde o fato aconteceu e chegou a vê-lo no “Bar 
do  Pezão”;  que esteve  presente  no  dia  do  fato 
quando da abordagem ao acusado e a apreensão da 
arma de fogo;  que no bar havia muitas pessoas e 
não  pode  atribuir  a  propriedade  da  arma  ao 
acusado;  que  a  arma  foi  encontrada  debaixo  de 
uma mesa e não com o acusado; que o acusado 
negou a propriedade da arma e disse que e ele não 
pertencia;  que  a  polícia  fez  abordagem  a  outras 
pessoas que estavam no bar; que no momento da 
abordagem havia aglomeração de pessoas e tumulto; 
que  nunca  ouviu  comentários  de  que  o  acusado 
portasse arma de fogo; que o acusado ostenta bom 
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comportamento  na  localidade  onde  reside.  Que  no 
momento do fato descrito na denúncia a testemunha 
encontrava-se na calçada em frente a sua residência 
que fica ao lado do bar “colado”; que da calçada via 
todo o  movimento  do  bar;  que  o  acusado bebia  na 
calçada  da  casa  da  depoente;  que  a  arma  foi 
encontrava  em  baixo  da  mesa  em  que  se 
encontrava  o  acusado;  que  no  momento  da 
apreensão,  além do acusado,  encontrava-se uma 
mulher em companhia do acusado;  que quando a 
guarnição  da  polícia  militar  chegou  ao  local, 
determinou que todos se levantassem e colocassem 
as mãos na cabeça, assim também fez o réu; que no 
momento  da  apreensão o  réu  negou ser  de  sua 
propriedade a arma, todavia não informou a quem 
a mesma pertencia. Que apesar de afirmar que a 
arma se encontrava debaixo da mesa onde estava 
o  acusado,  a  depoente  não  presenciou  quem  a 
colocou deixado da mesa. (fls. 69/70)

Da leitura das declarações prestadas na seara judicial percebe-se 

a existência de duas versões contraditórias:

• versão policial: recebida denúncia anônima dando conta de que um 

indivíduo chamado Uiviclere estaria no “bar do Pezão” portando uma 

arma de fogo. Ao chegar ao local, os policiais (em número de três) viram 

o momento em que o réu jogou a res no chão, vindo a revistar somente 

ele, em razão do escasso número de agentes e de terem, de imediato, 

encontrado a pessoa indicada na denúncia. Afirmam que no local não se 

encontravam muitas pessoas;

• versão  da  defesa:  na  fatídica  noite,  havia  muitas  pessoas  no  bar 

quando  a  polícia  chegou  e  ordenou  que  todos  se  levantassem  e 

colocassem as mãos para cima, vindo,  em seguida,  a revistar  outras 

pessoas,  além  do  réu.  A  arma  de  fogo  não  estava  na  posse  do 

indigitado,  estando  localizada  debaixo  da  mesa  pois  um  terceiro 

desconhecido teria a jogado no chão ao avistar a polícia
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Ab initio, há de se asseverar que os depoimentos prestados por 

policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e 

confiabilidade, sendo, portanto, idôneos a embasar um decreto condenatório, 

ainda  mais  quando  em  consonância  com  as  demais  provas  colhidas,  em 

especial o auto de apresentação e apreensão.

Com  efeito,  cuida-se  de  preconceito  afirmar  que  todos  os 

servidores públicos têm interesse no deslinde da ação.

Recorda-se que o policial, como agente público que passou pelo 

crivo do exame de sua condição pessoal para ingresso no serviço público, goza 

de  presunção  de  idoneidade  moral  sendo,  pois,  sua  versão  desejável  no 

processo,  salvo se prova em contrário  houver  de sua lisura,  o que não foi 

demonstrado pelo recorrente.

Além do mais, é de ser ressaltado que em momento algum da 

instrução a defesa indicou qualquer ato suspeito dos policiais, não existindo, 

em verdade, nada a afastar a validade dos depoimentos por eles prestados, 

além do que, prova nenhuma produziu o apelante que os desmerecesse.

A propósito:

Os  depoimentos  dos  policiais  que  atuaram  nas 
investigações  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.  3.  Recurso não  provido. 
(TJMG -  APR:  10621130025730001  MG  ,  Relator: 
Eduardo  Brum,  Data  de  Julgamento:  04/06/2014, 
Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de 
Publicação: 10/06/2014)

Soma-se ao exposto que deve-se dar especial valor ao contato 
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direto  que  o  julgador  primevo teve  com as  testemunhas  e  o  réu,  detendo 

maiores subsídios para sopesar as versões apresentadas.

Nessa  esteia,  atentando  que  a  magistrada  a  quo prolatora  da 

sentença foi  também responsável  pela  instrução processual  (vide termo de 

audiência de instrução de fl. 74), privilegiando o princípio da identidade física 

do juiz, deve-se dar especial atenção a sua conclusão sobre os fatos:

A prova testemunhal  é  no sentido  de que a  milícia, 
após  receber  uma denúncia  que  havia  uma pessoa 
com atitude suspeita no “Bar do Pezão”, foi até o local 
indicado,  dirigindo-me,  diretamente,  até  a  pessoa 
indicada na denúncia, o réu em questão, este que, ao 
perceber  a  aproximação  dos  policiais,  tentou  se 
desfazer da arma.
[…]
Como  se  percebe,  o  denunciado  não  confessou  a 
autoria,  momento  em  que  aduziu  em  juízo 
desconhecer a origem da arma, sequer conhecimento 
de  que  ali  estava,  porém,  em  nenhum  momento, 
informou a  quem pertencia.  Sua versão encontra-se 
isolada  dos  depoimentos  da  testemunhas  arroladas 
pelo ministério  público,  essas que de maneira muito 
concorde, relatam bem a dinâmica de todo o evento.
Não  há  motivos  para  duvidar  da  palavra  das 
testemunhas, pois nenhum interesse teriam em falsear 
com  a  verdade  apontando  situação  inexistente  e 
incriminado  inocentes.  Não  se  pode  olvidar  que  os 
policiais  desempenham  funções  que  muitas  vezes 
colocam suas vidas em risco, além de ficarem sujeitos 
a represálias.
[…]
Portanto, concluo que o denunciado foi surpreendido 
pela  milícia  conduzindo  arma  de  fogo,  de  uso 
permitido,  sem  autorização  e  em  desacordo  com 
determinação legal ou regulamentar.
Nesse  norte,  resta  incabível  o  pleito  absolutório 
proposto  pela  defesa,  sendo,  portanto,  impositiva  a 
condenação. Razão pela qual, a denúncia prospera na 
sua autoria e materialidade. (fls. 98/100)

Logo,  apesar  da  negativa  do  réu,  existindo  testemunhas  que 

afirmam, categoricamente, que viram quando ele tentou se desfazer da arma 

de fogo, associado ao fato de que a denúncia anônima recebida mencionava 
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especificamente seu nome, e inexistindo subsídio probatório a corroborar com 

a versão de que um terceiro desconhecido é que tinha jogado a res no chão, 

deve a sentença condenatória ser mantida.

Neste  diapasão,  diante  dos  elementos  de  convicção  alhures 

referenciados,  concebo  pela  improcedência  dos  argumentos  absolutórios 

suscitados pela combativa defesa.

Forte em tais razões, julgo desprovido o apelo.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, 

Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do Relator, 

o Exmo. Sr. Des. Luis  Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins 

Beltrão Filho.  Presente à sessão o Exmo. Sr. Dr. Álvaro Cristino Pinto Gadelha 

Campos, Promotor de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de setembro do ano de 

2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR
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