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ACORDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0001058-60.2013.815.0011 –  5ª  Vara
Criminal da Comarca de Campina Grande

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Emanuel Alves do Nascimento
ADVOGADO : Gilberto Aureliano de Lima
APELADO : Justiça Pública Estadual

APELAÇÃO CRIMINAL. Porte ilegal de arma de
fogo.  Artigos  14,  da  Lei  nº  10.826/2003.
Materialidade  e  autoria  reconhecidas.  Condenação.
Irresignação.  Preliminar.  Inépcia  da  denúncia.
Inocorrência.  Fatos  perfeitamente  delimitados.
Preclusão  do  tema.  Mérito.  Ausência  de  provas  da
autoria.  Confissão  que  deve  ser  desconsiderada.
Impossibilidade. Confissão clara e coesa com demais
elementos  probatórios  coligados.  Depoimento  dos
policiais  envolvidos  e  de  testemunha  da  acusação.
Manutenção da sentença. Rejeição da preliminar e
desprovimento do apelo.

–  Não  restou  comprovada  dificuldade  de
compreensão  dos  fatos  ou  prejuízo  à  defesa  em
virtude da narrativa contida na denúncia. Ademais,
esta  limitou-se  a  suscitar  a  nulidade  em  sede
recursal,  não  tendo  se  manifestado  em  momento
oportuno, de tal sorte que a pretensão de nulidade
do feito, por esta vertente, inépcia da peça pórtica,
encontra-se  fulminada  pela  preclusão.  Rejeito  a
preliminar de nulidade.

– Resta, insofismavelmente, provado que o réu foi o
autor do delito apurado nos autos, não havendo que
se  falar  em  qualquer  demérito  às  confissões



prostradas,  colhidas  com isenção  e  imparcialidade,
inclusive,  na  presença  da  defesa  técnica  e  no
exercício do contraditório e ampla defesa.

– As provas coligadas não lhe isentam de culpa ou
dolo,  já  que o recorrente  afirma em sua confissão
que comprou a arma e dela se utilizou no dia em que
foi  apreendida  sob  sua  posse,  inclusive
demonstrando arrependimento pelo ato delituoso, o
que foi dito até mesmo para a sua testemunha de
defesa, antes da audiência e de forma privada.

–  Os depoimentos  dos  policiais  envolvidos  em sua
apreensão,  foram ricos  e  detalhados,  não podendo
serem  vistos  com  ressalva  simplesmente  pelo
exercício da atividade miliciana, sendo merecedores
de fé, na medida em que provêm de agentes públicos
no exercício de suas atribuições, mormente quando
estão em consonância  com o restante  do conjunto
probatório,  como  ocorre  no  caso  dos  autos,
especialmente se oportunizado o contraditório, como
na espécie dos autos.

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  REJEITAR  A  PRELIMINAR
AVENTADA E,  NO MÉRITO,  CONHECER E  NEGAR PROVIMENTO AO
APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal, à fl. 127, do réu Emanuel
Alves  do  Nascimento,  irresignado  com  a  sentença  de  fls.  121/123,  que
julgou  procedente  a  denúncia,  para  condená-lo  como  incurso  nas
penalidades do art. 14, da Lei nº 10.826/2003, a uma pena de 02 (anos)
anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-
multa, no valor unitário de um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à
época do crime.

Preenchidos  os  requisitos  legais,  substituiu  a  pena
privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito, consistentes
na prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na razão de
01 (uma) hora de trabalho por dia de condenação, e limitação de finais de
semana.

Concedido o direito de apelar em liberdade.



Registrou-se a decretação de extinção de punibilidade do
codenunciado Giovanni Aires Soares, porquanto veio a falecer no curso da
ação.

Razões do apelo, nas fls. 153/164, aduz-se a inépcia da
denúncia, tendo em vista que não detalha a ação criminosa supostamente
perpetrada por ele, pedindo a anulação de plano do feito.

Outrossim, inobstante a “estranha” confissão do réu, os
elementos probatórios apontariam a sua inocência, porquanto não existem
provas de dolo ou culpa de sua parte.

Por tais razões, pede absolvição, com fulcro no art. 386,
IV e VI, do Código de Processo Penal.

Contrarrazões, às fls. 165/167, no qual o  parquet do 1º
Grau roga que seja negado provimento ao recurso apelatório.

Nesta  2ª  Instância,  o  representante  ministerial,  Exmo.
Procurador de Justiça, Álvaro Gadelha Campos, em parecer de fls. 173/178,
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO:  O  Exmo.  Des.  ARNÓBIO  ALVES  TEODÓSIO
(Relator)

Conheço  do  apelo,  porquanto  tempestivo,  cabível  e
adequado. 

Aduz-se, inicialmente,  a inépcia da denúncia,  tendo em
vista que a peça pórtica ministerial não detalharia a suposta ação delituosa
do réu, pedindo a anulação de plano do feito.

Vejamos, então, os termos da denúncia, nas fls. 02/04,
na  qual  se  atribuía  condutas  delituosas  praticadas  pelo  ora  recorrente  e
Giovanni Aires Soares, hoje falecido (ver certidão de óbito na fl. 108):

“(...)
Das  investigações  que  embasam  a  presente  peça,
verifica-se que no dia 12 de janeiro de 2013, por volta
das  16h:30min,  no  bairro  do  Santo  Antônio,  EMANUEL
ALVES  DO  NASCIMENTO  E  GIOVANNI  AIRES  SOARES
"portavam,  ainda  que  gratuitamente,  arma  de  fogo,
acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização
e  em  desacordo  com  determinação  legal  ou
regulamentar". 
Conforme apurado, os policiais militares estavam fazendo
uma ronda no bairro do Santo Antônio, quando avistaram
os acusados em atitude suspeita, momento em que estes



largaram  no  chão  as  armas  que  estavam  portando  e
tentaram fugir da policia. 
No  entanto,  os  policiais  conseguiram  rendê-los,  e
apreenderam as armas jogadas,  sendo uma espingarda
calibre 46 e outra calibre 20, esta pertencente à Giovanni
Soares e aquela à Emanuel Alves. 
Indagados  sobre  a  procedência  das  armas,  Emanuel
confessou o porte da arma e Giovanni alegou não saber
de onde havia surgido a arma apreendida. 
Assim,  as  autorias  e  materialidades estão comprovadas
pelas provas carreadas nos autos. 
Ante  o  exposto,  encontram-se  EMANUEL  ALVES  DO
NASCIMMENTO  E  GIOVANNI  AIRES  SOARES,  por  suas
condutas dolosas, incursos nas penas do art. 14 da lei 10.
826/03,…”

Pois bem. Não vejo dificuldades em delimitar a conduta
do  então  denunciado,  na  medida  em a  denúncia  é  clara  em narrar  que
abordado por policiais, na companhia de Giovanni, o réu e o codenunciado
largaram no chão armas de fogo que estavam portando e empreenderam
fuga, mas logo foram capturados pelos milicianos.

Logo, não restou comprovada dificuldade de compreensão
dos fatos ou prejuízo à defesa em virtude da narrativa contida na denúncia.

Ademais,  a  defesa  limitou-se  a  suscitar  a  nulidade em
sede recursal, não tendo se manifestado em momento oportuno, de tal sorte
que a pretensão de nulidade do feito, por esta vertente, inépcia da denúncia,
encontra-se fulminada pela preclusão. 

Portanto, não demonstrado o efeito prejuízo ao acusado,
bem  como  não  alegada  a  questão  em  momento  oportuno,  rejeito  a
preliminar de nulidade.

No mérito, aduz o apelante que, inobstante a “estranha”
confissão dos autos, os elementos probatórios apontariam a sua inocência,
porquanto inexistem provas de dolo ou culpa de sua parte.

Por tais razões, pede absolvição, com fulcro no art. 386,
IV e VI, do Código de Processo Penal.

Vejamos o que foi coletado na esfera policial:

“QUE:  o  condutor  estava  de  rondas  na  tarde  de  hoje,
quando ao passar no Bairro de Santo Antônio, próximo ao
Campo de futebol, observou que vinham dois elementos,
onde estes ao notarem a presença da polícia soltou algo
no  chão;  Que,  o  condutor  de  pronto  abordou  os  dois
elementos e nas imediações destes estavam no chão duas
armas de cano longo, sendo uma espingarda calibre 36,
que havia sido solta por EMMANUEL e a outra calibre 20
que  havia  sido  solta  por  GIOVANNI;  Que,  as  armas
estavam sem munição, pois os mesmos haviam efetuado



disparos na prainha, onde estavam tomando banho; Que,
deu  voz  de  prisão  aos  dois  elementos  e  conduziu  os
mesmos ao Plantão Centralizado desta 2ª DRPC, sendo
apresentados a  autoridade policial  para às  providências
cabíveis.” (Policial  Militar  Francisco de Assis  da
Silva Costa, à fl. 06)

“QUE: o depciente encontrava-se de serviço na tarde de
hoje,  realizando  rondas  nesta  cidade  juntamente  com
outros  Policiais,  quando  ao  passar  no  Bairro  de  Santo
Antonio,  próximo  ao  Campo  de  futebol,  verificou  que
passavam dois elementos, sendo que estes ao notarem a
presença da policia Militar soltou algum objeto no chão;
Que,  imediatamente  o  depoente  juntamente  com  os
outros  PMs  abordaram  os  dois  elementos  e  nas
imediações destes encontraram duas armas de cano longo
no chão, sendo uma espingarda calibre 36, que havia sido
solta por EMMANUEL e outra calibre 20, que havia sido
solta por GIOVANNI; Que, afirma o depoente que as duas
armas estavam sem munição, já que os mesmos haviam
efetuado disparos no local onde estavam tomando banho;
Que, foi dada voz de prisão aos dois elementos, que não
esboçaram  reação,  sendo  os  mesmos  conduzidos  ao
Plantão Centralizado desta 2ª DRPC, para às providências
cabíveis.” (Policial  Militar  João Batista  Mota  do
Rei Júnior, à fl. 07)

Confissão do réu/apelante na esfera policial (fl. 08):

“QUE: o acusado por  volta das .16:00 horas vinha em
companhia de um outro rapaz conhecido por GIOVANNI,
quando vinham de um banho, e fora abordado pela Policia
Militar; Que, o acusado vinha trazendo uma arma de cano
logo calibre 36, mas não sabe se GIOVANNI trazia a outra
arma;  Que,  confirma que a  Polícia  Militar  apreendeu a
espingarda calibre 36 de posse do ora conduzido, mas a
outra arma não sabe se estava com JIOVANNI; Que, o
acusado nunca foi preso ou processado; Que, o acusado
está ciente que a sua Fiança foi arbitrada no valor de R$
678,00 (seiscentos e setenta e oito reais)” 

O relatório de ocorrência policial militar, à fl. 16, assim
registrou o fato:

“POR VOLTA DAS 16H30 QUANDO A VIATURA DA FORÇA
TÁTICA  EFETUAVA  RONDAS  E  ABORDAGENS  PELO
BAIRRO, DEPAROU-SE COM DOIS INDIVIDUOS QUE AO
PERCEBER A  PRESENÇA DA GUARNIÇÃO,  JOGARAM AS
ARMAS,  QUE  VINHAM  DE  UM  SITIO  PROXIMO  APÓS
EFETUAREM DISPAROS, A GU FEZ A ABORDAGEM DANDO
VOZ  DE  PRISÃO  AOS  MESMOS,  CONDUZINDO-OS  A
CENTRAL  DE  POLICIA  ONDE  FORAM  NTREGUES  À
AUTORIDADE  POLICIAL  COMPETENTE  EM  PERFEITO
ESTADO FÍSICO NO HORÁRIO DAS 18H35 DE HOJE PELO



FATO  DA  GUARNIÇÃO  TER  IDO  A  RESIDENCIAS  DOS
MESMOS  PEGAR  A  SUA  DOCUMENTAÇÃO  POIS  ELES
ESTAVAM SEM ELAS, EM SEGUIDA FOI LAVRADO O AUTO
DE PRISÃO EM FLAGRANTE”

Quando da instrução criminal, conforme conteúdo do DVD
de fl. 104, o Policial Francisco de Assis da Silva confirma integralmente o
que havia falado perante o delegado.

Não obstante isto, a testemunha da defesa Ivan de Assis
Souza,  também  na  mesma  audiência  de  instrução,  aos  06min50  do
supramencionado DVD, afirma que, em conversa com o jovem acusado, o
qual conhecia a muito tempo, teria ouvido deste que estaria arrependido do
porte ilegal.

Na mesma mídia digital encontramos o interrogatório do
réu, no qual confirma o porte ilegal e diz que comprou a espingarda como
sendo de desporto, apenas para atirar em lazer, e que, no dia da apreensão,
havia  deflagrado  02  (duas)  munições  com  os  demais  colegas,  no  local
conhecido como prainha.

Assim, como prova da materialidade, basta dizer que o
auto de apreensão e apresentação, de fl. 17, registrou a entrega de “duas
espingardas, sendo uma marca BOITO, calibre 36, n° 08683, pertencente a
EMANUEL ALVES DO NASCIMENTO e outra marca BOITO, calibre 20, n° 27T,
pertencente  ao  conduzido  GIOVANNI  AIRES  BARBOSA”,  as  quais,  após
exame pericial de eficiência de tiros (laudo de fls. 40/44), mostram-se aptas
a produzirem disparos. 

Quanto a autoria, resta, insofismavelmente, provado que
o réu foi o autor do delito apurado nos autos, não havendo que se falar em
qualquer  demérito  às  confissões  prostradas,  colhidas  com  isenção  e
imparcialidade, inclusive, na presença da defesa técnica e no exercício do
contraditório e ampla defesa.

As provas coligadas não lhe isentam de culpa ou dolo, já
que o recorrente, afirma em sua confissão,’’ que comprou a arma e dela se
utilizou no dia em que foi apreendida sob sua posse, inclusive demonstrando
arrependimento pelo ato delituoso, o que foi dito até mesmo para a sua
testemunha de defesa, antes da audiência e de forma privada.

Converge nesse entendimento:

“(…) 2. O porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo
abstrato e de mera conduta, mostrando-se prescindível a
demonstração de perigo concreto. Precedentes. Na esteira
do entendimento dos Tribunais, em especial o Supremo
Tribunal Federal, não são inconstitucionais os crimes de
perigo  abstrato,  a  exemplo  daqueles  previstos  na  Lei
10.826/03, que teve sua constitucionalidade assentada na
ADI 3.112/DF. 3. Não houve dúvida que a arma de fogo
apreendida estava na posse do acusado, levando-se em



conta o relato fidedigno apresentado pelos policiais que
participaram  da  prisão.  (...)” (Apelação  Crime  Nº
70075137885,  Quarta  Câmara  Criminal,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio Cesar
Finger, Julgado em 08/02/2018)

“APELAÇÃO  CRIMINAL  -  PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  DE
FOGO COM NUMERAÇÃO DE SÉRIE SUPRIMIDA (ART. 16,
PARÁGRAFO  ÚNICO,  INC.  IV,  DA  LEI  10.826/03)  -
PRELIMINAR  -  ATIPICIDADE  DO  FATO  -  NÃO
OCORRÊNCIA - DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO
ABSTRATO. PRELIMINAR REJEITADA. O delito previsto no
art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei 10.826/03 é de
mera conduta e de perigo abstrato, justamente porque o
Legislador não exigiu - para a sua configuração - a efetiva
exposição  de  outrem  a  situação  de  risco,  residindo  a
lesividade da conduta proscrita justamente no "dano em
potencial" que poderia advir com a utilização do artefato
que o agente mantém ao seu alcance, em desacordo com
determinação  legal  e  regulamentar.  MÉRITO  -
ABSOLVIÇÃO  -  IMPOSSIBILIDADE  -  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  COMPROVADAS  -  CONFISSÃO  JUDICIAL  DO
ACUSADO QUE SE ENCONTRA EM CONSONCONDENAÇÃO
MANTIDA - FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL. RECURSO
NÃO  PROVIDO.  01.  Comprovadas  a  materialidade  e  a
autoria dos delitos imputados ao acusado, não há que se
falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo,
ao revés, ser mantido o édito condenatório proferido pelo
MM.  Juiz  Singular.  02.  Os  testemunhos  de  Policiais,
quando não contraditados, são plenamente idôneos, não
havendo motivo algum para desmerecê-los, porque não é
razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante,
da veracidade  de  seus  depoimentos,  sobretudo quando
condizentes  com as demais provas coligidas  aos  autos.
(Des.  Rubens  Gabriel  Soares).  (...)”  (TJMG  -
Apelação  Criminal   1.0024.14.010936-4/001,
Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6ª
CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em
28/11/2017,  publicação  da  súmula  em
13/12/2017)

Por  fim,  ademais  de  todo  cotejo  probatório,  os
depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em
que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, mormente
quando estão em consonância com o restante do conjunto probatório, como
ocorre no caso dos autos.

E,  em consonância com as demais  provas colhidas nos
autos,  merecem credibilidade,  mormente se oportunizado o contraditório,
como  in  casu.  Nessas  situações,  é  dever  da  parte  trazer  as  evidências
necessárias para macular os depoimentos prestados por agentes públicos, o
que não aconteceu à espécie.



Nesse sentido:

“Os  depoimentos  dos  policiais  envolvidos  nas
diligências devem ser analisados como os de qualquer
outra pessoa. Não se imagina que, sendo o policial uma
pessoa idônea e sem qualquer animosidade específica
contra  o  agente,  vá  a  juízo  mentir,  acusando
falsamente  um  inocente.” (Apelação  Crime  Nº
70076410190,  Primeira  Câmara  Criminal,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Sylvio
Baptista Neto, Julgado em 21/02/2018)

“Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos
na  prisão  do  réu,  desde  que  harmônicos  com  o
contexto  probatório  e  não  maculados  por  interesses
particulares, são idôneos para embasar a condenação.”
(TJMG -  Apelação Criminal  1.0431.16.001572-
0/001, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier,
5ª  CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em
23/01/2018,  publicação  da  súmula  em
29/01/2018)

Logo, sem sucesso o pleito absolutório.

Por todo exposto, REJEITO A PRELIMINAR AVENTADA
E,  NO  MÉRITO,  CONHEÇO  E  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,  em
harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor Desembargador João Benedito da Silva, decano no exercício
da  Presidência  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Arnóbio  Alves
Teodósio,  relator,  e  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito
convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de  Desembargador),
revisor. Ausente justificadamente o Desembargador Carlos Martins
Beltrão Filho. 

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 03 de maio de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR




