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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº  0000487-79.2010.815.0501 –  Comarca
de São Mamede/PB
RELATOR: Wolfram da Cunha Ramos, Juiz de Direito convocado para substituir o
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho.
APELANTE: Manoel Canuto Torres
ADVOGADO: Paulo César de Medeiros (OAB/PB 11.350)
APELADA: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL.  NULIDADE.  MUTATIO
LIBELLI. REJEIÇÃO. POSSE DE ARMA DE FOGO E
MAUS  TRATOS  DE  ANIMAIS.  AUSÊNCIA  DE
APREENSÃO  DA  ARMA  E  LAUDO  DE  CORPO
DELITO.CONDENAÇÃO  COM  BASE  EM
DEPOIMENTO  DO  DONO  DO  ANIMAL.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  PRECARIEDADE  DA  PROVA  A
AMPARAR  UMA  CONDENAÇÃO.  APLICAÇÃO  DO
PRINCÍPIO IND DUBIO PRO REU.  ABSOLVIÇÃO.
PROVIMENTO. 

Os delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei
nº 10.826/03 exigem a diferenciação dos tipos
de armamento para a sua configuração, isto é, se
de uso permitido ou de uso restrito, revelando-se
imprescindível a apreensão da arma de fogo para
averiguar  se  o  fato  descrito  na  exordial  se
subsume ao tipo  penal  indicado na capitulação
legal.

A prova dos autos resume-se ao depoimento do
dono do animal, contraposto pelo do acusado e
de seu irmão. Impossibilidade de estabelecer, no
caso,  o  que  verdadeiramente  ocorreu.  Dúvida
que se resolve em favor do acusado, em atenção
ao princípio in dubio pro reo.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA  a  Egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em dar  provimento  ao
apelo, em desarmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
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RELATÓRIO

Perante  a  Comarca  de  São  Mamede,  Manoel  Canuto
Torres, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso
nas sanções do art. 14 caput, da Lei n. 10.826/03 e art. 32, § 1º, da Lei
nº 9.605/1998, acusado de, no dia 22 de novembro de 2010, por volta
das 9h, portar, sem autorização legal, arma de fogo de uso permitido.
Consta ainda, que no mesmo dia e hora, Sebastião Neves dos Santos
estava cortando lenha na beira da estrada, quando surgiu o denunciado,
tendo este perguntado de quem era o “cachorro” que estava dentro de
sua propriedade. Ao receber a informação de que o animal pertencia a
Sebastião, o sentenciado desferiu dois tiros no cão, ceifando-lhe a vida.
Ao presenciar o fato, a vítima informou que comunicaria  à polícia, sendo
ameaçado pelo denunciado. (fls. 2-5).

Recebida a denúncia em 19 de agosto de 2011. (fls. 35)

Instruído  regularmente  o  processo  e  oferecidas  as
alegações finais pelas partes (fls. 70/75 e 77/87), a MM Juíza singular
julgou  procedente  a  pretensão  punitiva  do  Estado  para  condenar  o
denunciado, nos tipos previstos nos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e art.
32, § 1º, da Lei nº 9.605/1998, a uma pena definitiva de 02 (dois) anos
e 05 (cinco) meses de reclusão  e 90 (noventa) dias-multa  à razão de
1/30  (um trinta  avos)  do  salário-mínimo  vigente  à  época  dos  fatos.
Ainda,  fixou  o  regime  aberto  para  cumprimento  da  pena.  Fls.
88/91/verso)

Irresignado com o decisório adverso, o réu apelou (fls.
95/106).

Nas  suas  razões  recursais,  argui  implicitamente,
preliminarmente, o  “Nulidade processual”. Isto porque, ao condenar o
réu pelo artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, a Magistrada “procedeu
a emenda inicial  de ofício  nos  termos do  art.  383 do CPP,  quando a
titularidade da ação é de competência do Ministério Público”.

No mérito, aduz que as provas colhidas na instrução são
frágeis para fundamentar uma condenação. Não foi encontrada nenhuma
arma com o apelante. Outrossim, inexiste nos autos provas de como o
cachorro foi abatido. Pois, não se diligenciou para encontrar o corpo do
animal.

No seu entendimento, as provas ficaram no campo do
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“supostamente”, ferindo o que dispõe o art. 158 do Código de Processo
Penal.

Afirma,  ainda,  que  as  testemunhas  arroladas  são
parentes de Sebastião das Neves dos Santos, não possuindo credibilidade
para sustentar uma condenação.

Com isso, roga pela absolvição, sob o argumento de que
não cometeu nenhum crime.

Por fim, diz que a magistrada deveria ter aplicado o art.
44 do Código Penal. Sendo assim, alternativamente, postula, em caso de
manutenção da sentença, a substituição da pena privativa de direitos por
restritiva de liberdade.

Ofertadas as  contrarrazões ministeriais  (fls.  108/113),
seguiram os  autos,  já  nesta  Instância,  à  douta  Procuradoria-Geral  de
Justiça que, em parecer, opinou pela manutenção da sentença pelos seus
próprios fundamentos (fls. 118/121).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  precedendo  a  análise  do  mérito,  o
recorrente visa, em suma, à nulidade da sentença, em razão da juíza
desclassificar o tipo sem dar oportunidade para acusação e defesa falar
nos autos.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL

É entendimento assente que o réu se defende dos fatos
narrados na denúncia e não da capitulação dada ao crime. Assim, à luz
do art. 383, do CPP, é permitido ao juízo dar definição jurídica diversa
daquela que constar na denúncia.

A propósito, dispõe o art. 383 do CPP:

“Art. 383. O juiz poderá dar ao fato definição
diversa  da  que  constar  da  queixa  ou  da
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denúncia, ainda que, em conseqüência, tenha
de aplicar pena mais grave”.

A respeito do tema, o mestre Julio Fabbrini Mirabete, in
Código de Processo Penal Interpretado, Editora Atlas S.A., 11ª edição,
2003, p. 981, expende magistério irrepreensível. Vejamos:

“Conjuntamente com o princípio da correlação
vigora no processo penal o princípio juria novit
curia,  isto  é,  o  princípio  de  livre  dicção  do
direito – o juiz conhece o direito, o juiz cuida
do direito, consubstanciado na regra narra mihi
factum dabo tibi jus (narra-me o fato e te darei
o  direito).  Isso  significa  que  o  réu  não  se
defende  da  capitulação  dada  ao  crime  na
denúncia, mas sim da sua descrição fática, dos
fatos nela narrados.”

Da mesma forma:

“EMENTA: SENTENÇA.  EMENDATIO  LIBELLI.
OCORRÊNCIA.  INEXISTÊNCIA  DE  NULIDADE.
Para a aplicação do disposto no art.  383 do
Código de Processo Penal (emendatio libelli), é
necessário  que  o  novo  delito  e  suas
elementares  esteja  descrito  na  peça
acusatória.  É  consabido  que  o  acusado  se
defende de fatos e não da capitulação. Neste
caso, pode o juiz julgar o processo no estado
em que se encontra. Situação que aconteceu
na  hipótese  em  tela.  A  denúncia,
originalmente  por  tentativa  de  homicídio,
expressamente  fez  menção  à  ação  do
recorrente  de  efetuar  disparos  de  arma  de
fogo contra a residência  da vítima, tanto na
via pública e dentro da casa. Inexistência de
nulidade”.  (TJRS  –  Apelação  Criminal  n.
70012082293 – Rel. Des. Sylvio Baptista Neto
– Sétima Câmara Criminal - DJ 17.11.2005)

E ainda:

“HABEAS CORPUS.  SUBTRAÇÃO DE BENS DE
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QUATRO VÍTIMAS. TENTATIVA DE MATAR TRÊS
DELAS.  RÉU  DENUNCIADO  POR  TRÊS
TENTATIVAS  DE  LATROCÍNIO  E  UM  ROUBO.
CONDENAÇÃO  POR  QUATRO  TENTATIVAS  DE
LATROCÍNIO. MESMA DESCRIÇÃO DOS FATOS.
DEFINIÇÃO  JURÍDICA  DIVERSA.  EMENDATIO
LIBELLI. ART. 383 DO CPP. ORDEM DENEGADA.
1. Hipótese em que o paciente foi denunciado
por três tentativas de latrocínio e um roubo,
porque teria subtraído o patrimônio de quatro
pessoas, tentando matar três delas. Ao proferir
a  sentença,  o  magistrado  de  primeiro  grau,
analisando os mesmos fatos, o condenou por
quatro tentativas de latrocínio.
2. Se as circunstâncias dos delitos narradas na
denúncia  e  consideradas  na  sentença
condenatória  são  as  mesmas  (subtração  de
bens de quatro pessoas e tentativa de matar
três  delas),  mas  apenas  a  tipificação  dos
crimes foi alterada, a hipótese é de emendatio
libelli,  nos termos do art.  383 do Código de
Processo Penal, não de mutatio libelli (art. 384
do CPP).
3.  É  pacífica  a  jurisprudência  desta  Corte
Superior  de Justiça no sentido de que o réu
defende-se  dos  fatos  narrados  na  denúncia,
não da capitulação legal a eles atribuída pelo
Ministério Público.
4. Destaque-se que o Juiz de primeiro grau, ao
condenar  o  paciente  por  quatro  delitos  de
latrocínio, em concurso formal, aplicou a pena
de  um  deles  e  acresceu  1/6  (um  sexto),
mínimo previsto  no art.  70 do Código Penal.
Assim, não há interesse à Defesa em se avaliar
se foi correta a capitulação conferida aos fatos
pelo magistrado a quo, pois não resultaria no
abrandamento  da  reprimenda  imposta  ao
paciente.
5.  Ordem  denegada.  (HC  89.232/SP,  Rel.
Ministra  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,
SEXTA  TURMA,  julgado  em 31/08/2010,  DJe
13/09/2010)
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Portanto,  a  conduta  perpetrada  pelo  denunciado,
descrita na denúncia, configura, em tese, o crime previsto no art. 12 do
Estatuto do Desarmamento.

Com  efeito,  restando  devidamente  presentes  os
requisitos  autorizadores  da  emendatio  libelli  (art.  383,  CPP),  não
vislumbro  nenhuma  nulidade  da  sentença,  em  face  dos  fatos
suficientemente narrados na denúncia descreverem a conduta contida na
condenação.

Indubitavelmente,  sabe-se  que  em  direito  processual
penal,  é  de se observar as minúcias  do feito,  a fim de evitar futuras
alegações de nulidades.

Entrementes, no presente caso, não vislumbro nenhuma
nulidade.  Destarte,  o  trâmite  do processo  foi  regular  e  impassível  de
anulação, razão pela qual desacolho a preliminar. 

No mérito, a pretensão recursal consubstancia-se nos
moldes  da  contrariedade  à  sentença  condenatória  proferida  pela
magistrada singular, pugnando por sua reforma, no sentido da absolvição
do inculpado, ante a fragilidade do acervo probatório carreado aos autos
pela acusação, a dar ensejo a um decreto condenatório.

A verdade material a positivar a existência do delito, ao
meu sentir não encontra respaldo nas provas apresentadas.

Os depoimentos testemunhais não servem para manter
uma condenação. Para tanto, colaciono alguns trechos das testemunhas
de acusação, in verbis:

Jovino Martins dos Santos Neto (fls. 55):
“ (…) que também não confirma que já viu o
acusado armado, nem que o acusado era uma
pessoa  ignorante,  nem que  os  vizinhos  tem
medo de entrar na propriedade do réu; (...)”

Maria Aparecida da Silva Santos: (fls. 56):
“(…)  que  o  seu  irmão  relatou  que  não
conseguiu tirar foto pois o acusado tinha tirado
o animal do local; (…) que acha que apenas o
seu  irmão  e  o  acusado  viram  o  cachorro
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morto; (...)”.

José das Neves dos Santos: (fls. 57):
“(…) que só quem viu o cachorro morto foi seu
irmão; (...)”

In casu, as únicas provas são as palavras do dono do
animal que afirmou ter visto seu animal ser alvejado. Porém, não há nos
autos nenhuma prova concreta. Presunções e ilações não admitidas em
matéria criminal

Sobre o tema,  calha timbrar  a lição de Guilherme de
Souza Nucci:

"Na  relação  processual,  em caso  de  conflito
entre a inocência do réu - e sua liberdade - e o
direito-dever  do  Estado  de  punir,  havendo
dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor
do acusado. Exemplo disso está na previsão de
absolvição quando não existir prova suficiente
da imputação formulada (art. 386, VI, CPP)."
(NUCCI,  Guilherme  de  Souza.  Manual  de
Processo  Penal  e  Execução Penal.  2ª  edição.
São  Paulo:  Editora  Revista  dos  Tribunais,
2006)

No  meu entendimento,  não  há provas  suficientes  das
práticas delituosas. Não foi apreendida arma, tampouco, existiu exame
de corpo de delito na cena do crime. Há duas versões: a do apelante e o
da vítima. Porém, no Direito Penal, dizer e não provar é o mesmo que
não dizer. É o caso de se aplicar o princípio “in dubio pro reo”. 

Nesse sentido colaciono julgado do STJ:

“HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. PORTE ILEGAL
DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USOPERMITIDO.
ARTEFATO NÃO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE
DE  SE  AFERIRQUAL  O  TIPO  DE  ARMAMENTO
UTILIZADO.  AUSÊNCIA  DE  UM  DOS
ELEMENTOSCOMPONENTES  DA  DESCRIÇÃO
TÍPICA  DO  ART.  14  DA  LEI  N.
10.826/03.CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
EVIDENCIADO.  1.  Embora  a  via  do  habeas
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corpus não comporte análise valorativa acerca do
conjunto  probatório  produzido  no  curso  da
instrução criminal, a hipótese retratada nos autos
se  restringe  a  perquirir  a  validade  das  provas
utilizadas na fundamentação do édito repressivo
objurgado, procedimento que não encontra óbice
no seio do remédio constitucional. Precedentes.
2. Os delitos previstos nos arts. 12, 14 e 16
da Lei nº 10.826/06 exigem a diferenciação
dos  tipos  de  armamento  para  a  sua
configuração, isto é, se de uso permitido ou
de uso restrito, revelando-se imprescindível
a apreensão da arma de fogo para averiguar
se o fato descrito na exordial se subsume ao
tipo penal indicado na capitulação legal. 3.
Para  os  mencionados  crimes,  não  há  como  a
prova testemunhal, por si só, suprir a ausência
de apreensão do armamento, tendo em vista que
a análise das características das armas de fogo,
que as diferenciam em categorias distintas - de
uso  permitido  ou  uso  restrito  -  exige
conhecimento técnico. 4. Na hipótese dos autos,
não havendo apreensão da arma de fogo que o
paciente supostamente portava no dia da prática
delitiva – objeto material do crime em apreço -,
não se vislumbra que estejam presentes todos os
elementos  componentes  da  descrição  típica  do
art.  14  da  Lei  nº  10.826/03,  tampouco
comprovada a materialidade do delito  de porte
ilegal  de  arma  de  fogo  de  uso  permitido,  não
sendo permitida a presunção de que se tratava
de um artefato dotado destas características, em
respeito  ao  princípio  da  estrita  legalidade  que
vige no Direito Penal pátrio. DISPARO DE ARMA
DE  FOGO.  CRIME  QUE  DEIXA  VESTÍGIOS.
AUSÊNCIA DEEXAME DE CORPO DE DELITO. ART.
158 DO CPP. PROVA TESTEMUNHAL QUE PORSI
SÓ  NÃO  SUPRE  O  EXAME  PERICIAL.
INEXISTÊNCIA  DE  PROVAS
DAMATERIALIDADADE  DOS  DELITOS.
ABSOLVIÇÃO. ART. 396, INCISO II, CPP.ORDEM
CONCEDIDA.1. É certo que o crime previsto no
art. 15 da Lei nº 10.826/03 deixa vestígios, seja
por meio do fragmento descartado do projétil, ou
mesmo  pelos  resquícios  de  pólvora  que
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repousam sobre o corpo do agente, razão pela
qual  a  autoridade  policial,  logo  após  o
cometimento  da  infração,  deveria  ter  realizado
perícia no local dos fatos para coletar elementos
técnicos aptos a comprovar a materialidade do
delito em apreço, o que não foi determinado pelo
condutor do inquérito policial.2.  Além da arma
de  fogo  não  ter  sido  apreendida  -  cuja
perícia possibilitaria a verificação se houve
um disparo naquele momento -,as medidas
básicas  essenciais  à  comprovação  da
materialidade  do  delito  não  foram
observadas  pela  autoridade  policial,  ônus
que  lhe  cabia,  razão  pela  qual  não  se
vislumbra  a  existência  de  um  conjunto
probatório  apto  a  sustentar  a  condenação
do paciente pelo delito de disparo de arma
de  fogo.3.  Ordem  concedida  para  absolver  o
paciente,  nos  autos  da  Ação  Penal  nº
2006.029.003506-6,  da  Vara  Criminal  da
comarca de Magé/RJ,  dos delitos previstos nos
arts. 14 e 15 da Lei nº 10.826/03, nos termos do
art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
(STJ - HC: 186871 RJ 2010/0183253-0, Relator:
Ministro  JORGE  MUSSI,  Data  de  Julgamento:
19/05/2011,  T5  -  QUINTA  TURMA,  Data  de
Publicação: DJe 01/06/2011)”(grifei)

Por  outro  lado,  analisando,  atentamente,  a  sentença
guerreada, podemos concluir que, a prova dos maus tratos se resume as
palavras do dono do animal. Todavia, o delito em discussão deixa vestígio
que não pode ser suprido com simples palavras. Neste sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  MAUS-TRATOS  A
ANIMAL.  ART.  32  DA  LEI  Nº  9.605/98.
INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA  REFORMADA.  A  prova  dos
autos  resume-se  ao  depoimento  do  dono  do
animal, contraposto pelo do acusado e de seu
irmão. Impossibilidade de estabelecer, no caso,
o que verdadeiramente ocorreu. Dúvida que se
resolve em favor do acusado, em atenção ao
princípio  in  dubio  pro  reo.  Recurso  provido.
(TJRS;  Proc.  31660-65.2013.8.21.9000;
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Casca;  Turma  Recursal  Criminal;  Relª  Desª
Geneci Ribeiro de Campos; Julg. 24/02/2014;
DJERS 05/03/2014)

Ante todo o exposto, em desarmonia com o parecer da
douta Procuradoria-Geral de Justiça,  dou provimento ao apelo para
absolver o apelante.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento, o Desembargador Joás de Brito
Pereira,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  revisor,  com  voto,  dele
participando,  além  de  mim  Relator,  o  Desembargador  Arnóbio  Alves
Teodósio.

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo
Senhor Doutor José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Taigy  de  Queiroz  Melo
Filho” da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,
em João Pessoa, aos 11 (onze) dias do mês de setembro do ano de 2014.

João Pessoa, 12 de setembro de 2014

Wolfram da Cunha RamosWolfram da Cunha Ramos
Juiz de Direito convocadoJuiz de Direito convocado
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