
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0003131-54.2009.815.0331)
RELATOR: Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE: Cris Dyckson Nascimento de Souza 
ADVOGADO: Raimundo Rodrigues da Silva
APELADO: Ministério Público Estadual

PENAL e  PROCESSUAL PENAL –  Apelação  criminal.  Porte
ilegal  de  arma  de  fogo  de  uso  permitido.  Condenação.
Irresignação defensiva. Alegação de fragilidade e insuficiência
de  provas.  Não  ocorrência.  Coerente  acervo  probatório.
Atipicidade.  Crime  de  mera  conduta  e  perigo  abstrato.
Consumação.  Acerto do  decisum singular.  Desprovimento do
recurso.

− Havendo prova cabal da materialidade e autoria do delito
descrito  na  denúncia,  consubstanciada  por  testemunhos
colhidos sob o crivo do contraditório, resulta inviável a súplica
absolutória.

− O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
é crime de mera conduta e de perigo abstrato, na medida em
que ele se exaure com a prática de qualquer uma das diversas
condutas  prevista  no  tipo  penal,  não  se  exigindo  que  a
incolumidade pública seja posta em risco concreto. 

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 rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Relator e, em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  apelação  criminal  interposta  por  Cris  Dyckson
Nascimento de Souza (f. 92) em face da sentença proferida pela juíza da 1ª Vara
Mista da Comarca de Santa Rita/PB, que o condenou pela prática do delito descrito
no art. 141 da Lei 10.826/2003, fixando-lhe uma pena privativa de liberdade de 02
(dois) anos de reclusão em regime aberto, convertida, nos termos do art. 44, § 2° 2 do
Código Penal, em prestação de serviço à comunidade, a ser cumprida por 07 (sete)
horas semanais, durante o período da pena, em órgão público a ser indicado pelo
juiz das Execuções Penais, mais 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época do fato (fs. 80/84).

Quanto aos fatos, narra a vestibular acusatória que no dia 05
de junho de 2009,  no bairro  Alto  das Populares,  na cidade de Santa Rita/PB, o
apelante,  foi  preso  em  flagrante,  portando,  1  (um)  revólver,  calibre  38,  sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fs. 02/03).

Em suas razões,  pleiteia,  preliminarmente,  o reconhecimento
da prescrição e a consequente extinção da punibilidade.

No  mérito,  pugna  pela  absolvição,  por  alegada  insuficiência
probatória (fs. 93/101).

O  Ministério  Público  posiciona-se  pela  manutenção  da
sentença (fs. 114/117).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do
recurso (fs. 124/128).

É o relatório.

–  VOTO  –  Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior
(Relator).

O recurso atende aos requisitos de admissibilidade próprios da
espécie.  É  tempestivo  e  o  apelante,  parte  legítima,  sendo  possível,  pois,  a  sua
interposição, conforme dispõe o art. 593, inciso I3, do Código de Processo Penal.

1 Lei 10.826/03 - Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder,
ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo,
acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
2 CP - Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade,
quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998).

[…];
§ 2º. Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por

uma  pena  restritiva  de  direitos;  se  superior  a  um ano,  a  pena  privativa  de  liberdade  pode  ser
substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. (Incluído pela
Lei nº 9.714, de 1998).
3 CPP - Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:  (Redação dada pela Lei nº263, de
23.2.1948).
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Muito bem. A preliminar não prospera e, quanto ao mérito, o
recurso deve ser desprovido.

DA PRELIMINAR

DA DA PRESCRIÇÃO

Ao desenvolver as razões de seu inconformismo, o apelante
pugna pela extinção da punibilidade consistente na ocorrência da prescrição.

Mas sem razão.

Como  se  sabe,  a  requerimento  das  partes  ou  de  ofício,  a
prescrição, por ser matéria de ordem pública, nos termos do art. 61 4 do Código de
Processo  Penal,  pode ser  declarada em qualquer  momento  processual,  e,  caso
reconhecida, torna prejudicada a questão de fundo.

A propósito5:

PENAL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  HOMICÍDIO
CULPOSO  NA  DIREÇÃO  DE  VEÍCULO  AUTOMOTOR.
PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  PUNITIVA.  EXTINÇÃO  DA
PUNIBILIDADE.  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EMBARGOS PREJUDICADOS.
- A prescrição é matéria de ordem pública, que pode e deve ser
reconhecida de ofício,  a qualquer tempo e grau de jurisdição,
nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.
- Considerando que a pena aplicada ao agravante não excede a 2
anos e que o paciente é primário, o prazo prescricional é de 4 anos,
nos termos do art. 109, inciso V, do CP.
- Transcorrido o lapso de mais de 4 (quatro) anos desde a publicação
da sentença condenatória (15.4.2009), último marco interruptivo da
prescrição,  constata-se  a  ocorrência  da  prescrição  da  pretensão
punitiva do Estado, segundo o disposto no art. 107, IV, do CP.
-  Extinção,  de  ofício,  da  punibilidade  pela  superveniência  da
prescrição da pretensão punitiva estatal,  nos termos do art.  61 do
CPP. Prejudicado o exame dos embargos de declaração. (grifamos).

In casu, o apelante foi condenado pelo delito descrito no art.
146 da  Lei  10.826/2003,  a  pena  de  02  (dois)  anos  de  reclusão,  mais  sanção

I  -  das  sentenças  definitivas  de  condenação  ou  absolvição  proferidas  por  juiz  singular;
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948).
4 CPP - Art. 61.  Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá
declará-lo de ofício.
5 (EDcl  no  AgRg  nos  EDcl  no  Ag  1429560/CE,  Rel.  Ministra  MARILZA  MAYNARD
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE),  QUINTA TURMA,  julgado  em 18/06/2013,  DJe
24/06/2013)
6 Lei 10.826/03 - Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder,
ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo,
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pecuniária equivalente a 10 (dez) dias-multa.

Na espécie, não houve interposição de recurso pelo Ministério
Público, razão pela qual a hipótese em apreço enquadra-se na situação prevista no
§ 1º do artigo 1107 do Código Penal, que determina que a prescrição regular-se-á
pela pena aplicada.

Diante da pena fixada, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão, a
prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, consoante o disposto no artigo 107, inciso
IV8, e artigo 110, § 1º, c/c artigo 109, inciso V9, todos do Estatuto Repressivo.

Ao exame dos autos, constata-se que o delito ocorreu em 05
de junho de 2007 (f. 02), a denúncia foi recebida, sublinhe-se, em 27 de abril de
2011 (f. 47) e a sentença condenatória publicada em 22 de abril de 2013 (f. 84-v).

De fato, entre a data da consumação do delito e a publicação
da sentença, como argumenta a d. Defesa, transcorreu prazo superior a 4 (quatro)
anos. Foram exatos 4 (quaro) anos, 1 (um) mês e 13 (treze) dias.

Entretanto, como cediço, o cálculo do prazo prescricional não
se trata de mera operação aritmética, há que se levar em conta, também, as causas
interruptivas enumeradas no art. 11710 do Código Penal.

acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
7 CP - Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela
pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço,
se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º  A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois  de  improvido  seu  recurso,  regula-se  pela  pena aplicada,  não  podendo,  em nenhuma
hipótese,  ter por termo inicial  data anterior à da denúncia ou queixa.  (Redação dada pela Lei  nº
12.234, de 2010).
8 CP - Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[…];
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

9 Art. 109.  A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do
art.  110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime,
verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

[…];
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a

dois;
10 CP -  Art.  117  -  O  curso  da  prescrição  interrompe-se:  (Redação  dada pela  Lei  nº  7.209,  de
11.7.1984).

I  -  pelo  recebimento  da  denúncia  ou  da  queixa;  (Redação  dada  pela  Lei  nº  7.209,  de
11.7.1984).

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela

Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de

1º.4.1996)
VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º -  Excetuados os casos dos incisos V e VI  deste artigo,  a interrupção da prescrição
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Assim, sem muito esforço, percebe-se que o recebimento da
denúncia,  efetivamente  materializado  em  27  de  abril  de  2011  (f.  47),  atrai  a
incidência do art. 117, I do Código Penal e interrompe curso da prescrição.

Conclui-se, pois, que  a pretensão punitiva estatal  não restou
frustrada pela implementação do prazo prescricional.

Destarte, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Como  relatado,  o  presente  recurso  encerra  a  pretensão  de
reforma da sentença com o fim de se absolver o apelante, alegando para tanto que a
prova trazida aos autos é frágil e por isso, não autoriza o édito condenatório.

Pois  bem.  Em  que  pese  o  esforço  da  diligente  defesa,
entendemos  que  materialidade  e  autoria  delitivas  restaram  devidamente
comprovadas nos autos.

A materialidade do crime é irretorquível, estando comprovada
pelo Auto de Apresentação e Apreensão (f. 10) e prova oral coligida.

A autoria, por seu turno, é incontroversa.

A prova coletada é tão tranqüila que não requer maior esforço
de fundamentação.

Os  policiais  militares  que  efetuaram  a  prisão  em  flagrante
delito,  SD/PM Daniel  Silva  Modesto  Silveira  e  o  SD/PM Paulo  Geovani  Freires,
esclareceram,  inquisitorialmente  (fs.  05  e  06)  e  judicialmente  (fs.  67/68),  que  o
recorrente levava consigo a arma descrita no Auto de Apresentação e Apreensão de
f. 10, sem a respectiva autorização de porte.

Confira-se o quanto dito, com destaque em negrito, na parte
que importa:

Daniel Silva Modesto Silveira

[…] “Que pessoas da Igreja Católica foram à Companhia informar
sobre o furto de um sino, ocorrido na Igreja do Alto das Populares;
sabendo  os  policiais  da  residência  onde  estaria  os  possíveis
suspeitos,  diligenciaram naquela localidade,  quando  chegaram na
residência  e  vendo  os  elementos  que  estavam  cercados  por

produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do
mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.  (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -  Interrompida a prescrição,  salvo a hipótese do inciso V deste artigo,  todo o prazo
começa a correr, novamente, do dia da interrupção.  (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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policiais, tentaram fugir deles,  Crisdyckson Nascimento Sousa,
lançou fora uma arma; indo ao local, os PMs encontraram dentro
do quintal vizinho um revólver calibre 38, da marca Rossi, em
inox,  com  capacidade  para  seis  disparos,  cuja  numeração  é
j257263, prenderam-no e o trouxeram a essa delegacia;” [...] (sic) (f.
05).

[…] “Que participou da prisão do acusado; que o local onde houve
o fato era um local onde ficavam pessoas que consumiam drogas;
que embora fosse uma casa, ela estava abandonada; que  quando
chegou ao  local  e  se  identificaram como policiais,  houve um
alvoroço dentro da casa, e havia uma pessoa agarrado no muro
querendo pular,  juntamente com mais duas pessoas;  que eles
disseram que estavam dentro do local só para consumir maconha;
que foi pego próximo ao réu uma sacola contendo um revolver;
que o local era dentro do muro; que não viu o réu jogando um
objeto, mas esse fato foi visto pelo SD. Geovani, e quando foi
apurar  que objeto era,  havia um saco do outro lado do muro
com um revolver dentro; que nunca tinha visto o réu antes deste
fato nem soube de notícias anteriores do mesmo; que dentro da casa
haviam três pessoa; que não conhece o proprietário do réu; que o
réu não se identificou como proprietário da casa; que dentro da casa
somente haviam um colchão e dava para perceber que era uma casa
desocupada;  que se  lembra  que dentro  da  delegacia,  para  os
policiais,  o réu assumiu a posse da arma;  que dentro do saco
havia  um  revolver  novo  sem  munições;  […];  que  quem  pegou  a
arma no local foi o SD. Geovani; que confirma que haviam dentro
da casa três pessoas, e todos foram conduzidos para a delegacia;
que pelo que se lembra quem foi autuado foi o réu; que não sabe
informar sobre a liberação dos outros que acompanhavam o réu; que
o réu estava dentro da casa, mas quando os policiais bateram na
porta  informando que eram policiais,  houve uma correria,  e  o  réu
correu para o quintal, e ao abrir a porta, todos foram detidos; que a
arma não havia munição; que reconhece o réu como um dos que
estavam dentro da casa, não sabendo precisar se era o que jogou a
arma;” [...] (sic) (f. 68).

Paulo Geovani Freires

[…] “Que dirigindo-se a uma residência na Rua Monte Alegre, 281 –
B.  Popular,  eis  que  os  que  ali  estavam  se  alvoraçaram  com  a
chegada da polícia, um deles,   Crisdyckson Nascimento Sousa,
lançou  fora  uma  arma;  no  quintal  da  residência  vizinha,
encontraram um revólver calibre 38, da marca Rossi, em inox, com
capacidade  para  seis  disparos,  cuja  numeração  é  j257263,
prenderam-no e o conduziram até esta delegacia;” [...] (sic) (f. 06).

[…] “Que  participou da diligencia que efetuou a prisão do réu;
que presenciou um cidadão se aproximar do muro e jogar uma
arma; que essa pessoa é o denunciado presente a audiência; que
pela distância não dava para distinguir se era uma arma ou objeto,
mas no local havia uma arma; que o local era numa casa; que o réu
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estava no quintal de uma residência, e jogou esse objeto no outro
quintal de outra residência; que a policia estava na área pois havia
denuncia de um assalto no local; que não se recorda se havia outro
policial próximo ao local do fato; que não se recorda do horário do
fato, mas se lembra que era no final da tarde; que a residência onde
ocorreu o fato não era do réu; que não se lembra de quem era a
residência;  que dentro da casa haviam três pessoas,  e quando a
polícia  bateu  na  porta,  houve  uma  correria  dessas  pessoas  no
quintal, e isso foi presenciado por outro policial;” [...] (sic) (f. 67).

De  relevo  o  registro  de  que  o  depoimento  prestado  pelos
policiais,  que  efetuaram  a  prisão  do  acusado,  tanto  na  delegacia,  na  fase
investigativa,  quanto  em  juízo,  são  coerentes  e  demonstram  como  se
desenvolveram os fatos, em claros sinais de que o apelante, de fato, quando de sua
prisão em flagrante,  portava,  1  (um)  revólver,  calibre  38,  sem autorização e  em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nessa seara impende registrar que os depoimentos oriundos
de  agente  policial,  não  contraditados  ou  desqualificados,  uniformes  a  apontar  a
autoria  do  delito,  são merecedores de fé  na  medida em que provêm de agente
público no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório.

Nesse sentido, destaco recente julgado cuja relatoria ficou por
conta do Ministro Arnaldo Esteves Lima, da quinta turma, do STJ11, no qual enfatiza
que o “depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da
materialidade e autoria  delitivas,  podendo funcionar  como meio  probatório  válido
para fundamentar a condenação”. In verbis:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE
DROGAS.  INDEFERIMENTO  DE  OITIVA  DE  TESTEMUNHAS.
MATÉRIA  NÃO-ANALISADA  PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM.
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  PROVA  COLHIDA  NA  FASE
INQUISITORIAL.  RATIFICAÇÃO  EM  JUÍZO.  REGULARIDADE.
DEPOIMENTO  DE  POLICIAIS.  MEIO  PROBATÓRIO  VÁLIDO.
REVOLVIMENTO  DA  MATÉRIA  FÁTICO-PROBATÓRIA.  ORDEM
PARCIALMENTE  CONHECIDA  E,  NESSA  EXTENSÃO,
DENEGADA.
[…]
3. O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na
verificação  da  materialidade  e  autoria  delitivas,  podendo
funcionar  como  meio  probatório  válido  para  fundamentar  a
condenação,  mormente  quando  colhido  em  juízo,  com  a
observância  do  contraditório,  e  em harmonia  com os  demais
elementos de prova.
[…].
5.  Ordem  parcialmente  conhecida  e,  nessa  extensão,  denegada.
(grifamos).

11 (HC  110.869/SP,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
19/11/2009, DJe 14/12/2009).
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Como se vê, embora tenha o apelante irresignado-se com o
lastro  probatório,  que  a  seu  juízo  é  frágil,  os  elementos  acima  transcritos,  ao
contrário, não deixam dúvidas de que ele efetivamente cometeu o delito narrado na
peça acusatória.

Registre-se, por oportuno, que o porte ilegal de arma de fogo é
crime de mera conduta e de perigo abstrato,  sendo prescindível  a ocorrência de
qualquer prejuízo efetivo para que a conduta seja considerada típica.

Nesse sentido, extrai-se da doutrina de Guilherme de Souza
Nucci12:

“O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de mera
conduta (independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a
sociedade);  de  perigo  abstrato  (a  probabilidade  de  vir  a  ocorrer
algum  dano,  pelo  mau  uso  da  arma,  acessório  ou  munição,  é
presumido pelo tipo penal).”

A jurisprudência sufraga no mesmo sentido.

Sobre  o  tema,  assim  se  posiciona  o  Supremo  Tribunal
Federal13:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. JULGADO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  ARMA
DESMUNICIADA.  TIPICIDADE  DA  CONDUTA.  PRECEDENTES.
ORDEM DENEGADA.
1. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em consonância
com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de
mera  conduta  e  de  perigo  abstrato,  ou  seja,  consuma-se
independentemente  da  ocorrência  de  efetivo  prejuízo  para  a
sociedade,  e  a  probabilidade  de  vir  a  ocorrer  algum  dano  é
presumida pelo tipo penal. Além disso, o objeto jurídico tutelado
não é a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz
social,  sendo  irrelevante  o  fato  de  estar  a  arma  de  fogo
municiada ou não. Precedentes.
3. Ordem denegada. (grifamos).

Sem destoar, eis o STJ14:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA

12 Guilherme de Souza Nucci. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2007. p. 81.
13 (HC 104206, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 10/08/2010, DJe-159
DIVULG 26-08-2010 PUBLIC 27-08-2010 EMENT VOL-02412-03 PP-00671 RT v. 99, n. 902, 2010, p.
529-532).
14 (RHC 27.361/RJ, Rel.  Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe
27/09/2010).
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DE FOGO DE USO PERMITIDO.  POTENCIALIDADE LESIVA DO
ARMAMENTO  APREENDIDO.  DESMUNICIAMENTO.
IRRELEVÂNCIA.  DESNECESSIDADE  DO  EXAME.  CRIME  DE
MERA  CONDUTA.  COAÇÃO  ILEGAL  NÃO  EVIDENCIADA.
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO MANTIDO.
1.  O  simples  fato  do  agente  portar  arma  de  fogo  de  uso
permitido  caracteriza  a  conduta  descrita  no  art.  14  da  Lei
10.826/03, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo
abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva.
2.  O desmuniciamento  da  arma apreendida  mostra-se  irrelevante,
pois o aludido delito configura-se com o simples enquadramento do
agente em um dos verbos descritos no tipo penal repressor.
3. Recurso improvido. (grifamos).

Em  caso  idêntico  esta  Câmara,  por  meio  do  decisum cuja
relatoria  foi  confiada  ao  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Arnóbio  Alves
Teodósio15 decidiu que para a comprovação da existência do crime previsto no art.
14 da Lei nº 10.826/2003, basta a apreensão da arma de fogo na posse do agente,
pondo em risco a incolumidade pública, pois se trata de crime de mera conduta. In
verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL.  PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO. Preliminar de nulidade do decreto condenatório. Matéria que
se confunde com o mérito e juntamente com ele será examinada.
Artigo  14  da  Lei  nº  10.826/2003.  Materialidade  e  autoria
comprovadas.  Condenação.  Inconformismo  da  defesa.  Pretendida
absolvição. Impossibilidade. Condenação mantida. Desprovimento. -
Para a comprovação da existência do crime previsto no art. 14
da Lei  nº  10.826/2003,  basta a apreensão da arma de fogo na
posse do agente, pondo em risco a incolumidade pública, pois
se  trata  de  crime  de  mera  conduta.  Presume-se  júris  tatum  a
aptidão ofensiva da arma, sendo da parte que a nega o ônus da
prova CPC, art. 156. Restando inconteste nos autos que o apelante
foi  preso,  em situação de flagrância,  portando uma pistola taurus,
6,35mm, devidamente municiada, de uso permitido e sem a devida
autorização, restam comprovadas a materialidade e autoria delitiva,
razão por que deve a condenação ser mantida. (grifamos).

Destarte, comprovado que o apelante, quando de sua prisão,
portava arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar,  caracterizado está o crime, razão por que deve a condenação ser
mantida.

Em  remate,  não  há  que  se  falar  em  redução  da  pena,
porquanto  como  restou  consignado  na  sentença  a  quo,  objeto  deste  recurso,  a
reprimenda foi  aplicada  no mínimo legal,  de  modo que,  mantida  a  condenação,
nenhum ajuste dosimétrico, teria o condão de melhorar a situação do apelante.

15 TJPB - Acórdão do processo nº 20020080076892001 - Órgão (Câmara Criminal) - Relator DES.
ARNOBIO ALVES TEODOSIO - j. Em 27/10/2009.
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O regime inicial  aberto  foi  bem fixado e não merece reparo,
revelando-se, efetivamente, o mais adequado para o vertente caso. É disposição
expressa do art. 33, §2º, “c” e §3º, do Código Penal16.

Preenchidos os requisitos do artigo  art. 44, I, § 2º, do Código
Penal17,  mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, nos termos consignados pela magistrada a quo.

Logo,  a  condenação,  nos  termos  em  que  foi  proferida,  era
mesmo de rigor.

Ante  o  exposto,  rejeito a  preliminar  e  nego  provimento à
apelação.

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 Luiz Sílvio Ramalho
Júnior, relator, e Carlos Martins Beltrão Filho, revisor.

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,
19 de agosto de 2014.

16 Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de
detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[…]
§  2º  -  As  penas  privativas  de  liberdade  deverão  ser  executadas  em forma  progressiva,

segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de
transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[…]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá,

desde o início, cumpri-la em regime aberto.
§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância

dos critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
17 CP -  Art.  44.  As  penas  restritivas  de  direitos  são  autônomas  e  substituem as  privativas  de
liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998).

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido
com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for
culposo; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

[…];
§ 2º. Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por

uma  pena  restritiva  de  direitos;  se  superior  a  um ano,  a  pena  privativa  de  liberdade  pode  ser
substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. (Incluído pela
Lei nº 9.714, de 1998).
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Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator     
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