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ACÓRDÃO
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PENAL.  Apelação  criminal.  Crimes  contra  a  incolumidade
pública.  Porte  ilegal  de  arma  de  fogo  de  uso  permitido.
Transportar no interior do veículo. Crimes de mera conduta e
de perigo abstrato. Comprovação. Desprovimento do recurso.

-  Restando  provada  a  ausência  de  autorização  legal  para
transportar  arma  de  fogo,  demonstrada  se  encontra  a
materializada e a autoria delitiva do crime antevisto no art. 14
da Lei nº 10.826/03;

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade,  em negar  provimento  ao recurso,  nos termos do voto  do Relator  e  em
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  criminal  interposta  por  Tiago  Etelvino
Oliveira, que tem por escopo reformar sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara
Criminal da Comarca de Campina Grande, que o condenou pela prática do delito previsto
no arts.  14 da Lei  nº 10.826/03, cominando-lhe uma pena total  de 02 (dois)  anos de
reclusão e 10 (dez)  dias-multa,  aquela  substituída por  duas restritivas  de direitos  (fs.
55/58).

Narra a denúncia que, por volta das 22:30hrs. do dia 17/07/13, o
apelante  foi  abordado  por  policiais  militares  quando  transportava,  no  interior  do  seu
veículo,  um revólver  calibre  38,  marca Taurus,  nº  KG460773,  municiada com 3 (três)
cartuchos intactos e 3 (três) munições deflagradas (fs. 02/04).

Em seu arrazoado, alega que a sua conduta amolda-se ao disposto



no art. 12 da Lei nº 10.826/03, considerando a diferença existente entre os verbos portar e
guardar (f. 68).

Contrarrazões à fs. 74/78.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do
recurso (fs. 81 e 82).

É o relatório.

– VOTO – Marcos William de Oliveira (Relator).

O recurso deve ser desprovido.

Quanto  ao  fato  do  apelante  haver  transportado,  sem autorização
legal, arma de fogo de uso permitido, não divergem as provas dos autos e nem tão pouco
nega o apelante.

Para tanto, destacam-se além das suas declarações e dos militares
que realizaram a apreensão (mídia à f.  44),  o  auto de prisão em flagrante  delito  (fs.
06/08), o auto de apresentação e apreensão (f.  13), bem como o laudo de exame de
eficiência de tiros em armas de fogo (fs. 28/32).

Seguem  trechos  dos  depoimentos  dos  policiais  militares  que
participaram da operação (mídia à f. 44):

a  gente estava fazendo ronda no bairro  da glória,  e  viu  um
carro  preto,  a  gente  entendeu  que  era  suspeito  e  decidiu
abordar  (...);não esboçou nenhum tipo de reação;  foi  feita  a
revista e encontrada a arma; estava municiada (...);

(…) em rondas normais, no bairro da glória, como foi dito nos
autos aí, a gente verificou que, com a presença da viatura, deu
uma  acelerada  no  carro;  um pouco  mais  na  frente  a  gente
conseguiu abordar;  não esboçou nenhum tipo de reação; foi
feita a abordagem e encontramos um revólver numa mochila,
se não me engano, no banco de trás do carro; a arma estava
municiada; (...)

 Em seu interrogatório, afirmou:

(…) é, eu tava com a arma; eu estava indo pra casa (…) notei a
presença dos policiais, que lá é muito perigoso, aí tem muitos
policiais (…) eles me abordaram, me revistaram, revistaram o
carro e encontraram a arma; (...)

O sentenciado, portanto, praticou a conduta descrita na denúncia,
consistentes em “transportar” arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (art. 14 da Lei nº
10.826/03).



Deixo de fazer considerações relativas à pena-base por haver sido
ela fixada no mínimo legal.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  William  de
Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior), relator, e Carlos Martins Beltrão Filho.

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

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 30 de julho de
2014.

Marcos William de Oliveira
            Relator


