
 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0014970-27.2013.815.0011)
RELATOR:      Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE:    Elinaldo Pereira da Silva
ADVOGADO: Odinaldo Espínola
APELADO:      Ministério Público Estadual

PENAL. Apelação Criminal. Lei nº 10.826/03. Posse de arma
de fogo de uso permitido com numeração raspada. Prova da
materialidade e autoria delitiva. Condenação. Abolitio Criminis.
Não incidência. Circunstância atenuante. Confissão. Ausência.
Desprovimento do recurso. 

- O art.  30 do Estatuto do Desarmamento instituiu a abolitio
criminis  temporalis,  cujo  limite  máximo  para  que  os
possuidores e proprietários de armas de fogo de uso permitido
pudessem solicitar seu registro fora prorrogado para 31/12/09,
nos termos do art. 201 da Lei n° 11.922/09;

- Para a incidência da abolitio criminis temporária é necessária,
além da entrega das armas de fogo de uso permitido no lapso
temporal  descrito  no  Estatuto  do  Desarmamento,  que  tal
entrega seja espontânea, não podendo ser assim considerada
a apreensão originária de flagrante ou de busca efetuada na
sua residência;

-  Estado devidamente provado nos autos que o réu nega a
prática  do  crime,  não  há  que  se  falar  em  atenuante  da
confissão;

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

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à

1Art. 20.  Ficam prorrogados para 31 de dezembro de 2009 os prazos de que tratam o § 3o do art. 5o e o art.
30, ambos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003.
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unanimidade, em negar  provimento à Apelação,  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  Elinaldo Pereira  da
Silva com o escopo de impugnar sentença proferida  pelo  Juiz  de Direito  da 3ª Vara
Criminal da Comarca de Campina Grande, que o condenou pela prática do delito do art.
16 da Lei nº 10.826/03, cominando-lhe uma pena total de 3 (três) anos e 8 (oito) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 18 (dezoito) dias-multa, no
valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. (fs.
104/107)

Narra a denúncia que, por volta das 12:00hrs. do dia 03/06/13, uma
guarnição da Polícia Militar, que realizava rondas no bairro de São Januário, abordou o
apelante e, na ocasião, ele portava uma pistola  calibre 635, marca CZ, com numeração
raspada, devidamente municiada com 04 projeteis (fs. 02/04).

No arrazoado, afirma que o magistrado não observou o teor do art.
32 do Estatuto do Desarmamento, que concedeu o prazo de 180 (cento e oitenta dias)
para que os possuidores de arma de fogo não registradas pudessem entregá-las a Polícia
Federal.

Insurge-se, ainda, contra a aplicação da pena, pois o magistrado não
teria observado a atenuante da confissão.

Pugna,  ao  final,  pelo  provimento  do  recurso,  para  que  seja  o
apelante absolvido ou reduzida a pena imposta (fs. 135/137).  

Contrarrazões à fs. 139/142.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do
recurso (fs. 147/150).

É o relatório.

- VOTO - Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior (Relator).

O recurso deve ser desprovido.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

Inicialmente, apesar de o apelante não haver negado, nesta ocasião,
a prática delitiva, limitando-se a alegar a  abolitio criminis e incidência da atenuante da
confissão,  imperioso  destacar  a  existência  de  prova  nos  autos  acerca  da  autoria  e
materialidade delitiva.

Para  tanto,  destacam-se,  além  dos  depoimentos  dos  policiais
militares que participaram da abordagem (mídia à f. 83),  o auto de prisão em flagrante
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delito (fs. 06/07) e o auto de apresentação e apreensão (f. 07).

Segue trecho do depoimento de um dos policiais, consecutivamente
ratificado pelo outro:

(…) a gente  iniciou  o serviço,  aí  permaneceu pela área oeste da
cidade; quando foi na hora do almoço, antes de ir, passamos pela
comunidade  São  Januário;  quando  passamos  e  adentramos  uma
dessas  ruas  lá  avistamos  o  conduzido,  que  quando  viu  a  viatura
demonstrou nervosismo, no intuito de apressar o passo para ir pra
casa (…) numa abordagem simples, tava na érea da cintura essa
pistola pequena (…) municiada com quatro munições (…)

Deste modo, irretocável a condenação do ora apelante na hipótese.

DA ABOLITIO CRIMINIS 

Registra-se  que  o  art.  302 da  Lei  nº  10.826/03  (Estatuto  do
Desarmamento) instituiu a  abolitio criminis temporalis, cujo limite máximo para que os
possuidores e proprietários de armas de fogo de uso permitido, ainda não registradas,
pudessem solicitar seu registro fora prorrogado para 31/12/09, nos termos do art. 203 da
Lei n° 11.922/09.

In  casu,  contudo,  além  das  condutas  típicas  terem  ocorrido  em
02.04.2011, fora do prazo, portanto, note-se que a entrega deve ser voluntária, ou seja,
não pode ser considerada a apreensão originária de flagrante. 

Vê-se, ainda, que o Decreto nº 7.473/11 e a Portaria nº 797/2011 não
estenderam o prazo para a entrega de armas de uso permitido, nem poderiam fazê-lo,
uma vez que são normas de hierarquia inferior à lei que estabeleceu mencionado prazo,
não restando configurada a abolitio criminis na hipótese de posse ou porte de arma de
fogo (de uso permitido, com numeração hígida) após 31 de dezembro de 2009.

Assim, não há que se falar em abolitio criminis.

DA DOSIMETRIA

Inicialmente,  observe-se  que  ao  contrário  do  que  sustenta  o
apelante em suas razões, não houve a confissão do delito. 

É o que se percebe do seu interrogatório, registrado na mídia à f. 90,

2Art. 30. Os possuidores e proprietários de arma de fogo de uso permitido ainda não registrada deverão
solicitar  seu  registro  até  o  dia  31  de  dezembro  de  2008,  mediante  apresentação  de  documento  de
identificação  pessoal  e  comprovante  de  residência  fixa,  acompanhados  de  nota  fiscal  de  compra  ou
comprovação da origem lícita da posse, pelos meios de prova admitidos em direito, ou declaração firmada
na qual constem as características da arma e a sua condição de proprietário, ficando este dispensado do
pagamento de taxas e do cumprimento das demais exigências constantes dos incisos I a III do caput do art.
4o desta Lei.

3Art. 20.  Ficam prorrogados para 31 de dezembro de 2009 os prazos de que tratam o § 3o do art. 5o e o art.
30, ambos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003.
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senão vejamos:

Juiz: é verdade essa acusação que está sendo feita contra o senhor?

Réu: não;

Juiz: Não era sua não, essa arma?

Réu: Não;

Juiz: me conta esta história aí, como foi que aconteceu.

Réu: eu vinha num mototáxi, na hora que eu parei assim na frente da
casa eu fui abordado pelos policiais; aí eles liberaram o mototáxi (…)
aí veio um policial e disse que achou essa arma; aí perguntou se a
arma era minha, eu disse que não; a arma vai ser minha só porque
eu sou albergado, é?

(...)

 Juiz: e essa história de que a arma tava na sua cintura?

 Réu: Essa arma não tava não, na minha cintura;
 
Vê-se, pois, que a atenuante da confissão não incide na hipótese,

razão pela qual improcedente a presente irresignação.

Deixo de fazer considerações relativas a pena-base tendo em vista
haver sido fixada no mínimo legal.

Ante o exposto, nego provimento à Apelação.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  em  face  da  ausência  justificada  do
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Joás  de  brito  Pereira  Filho,  Presidente  da
Câmara  Criminal.  Participaram  do  julgamento  ainda  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior,  Relator,  e  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,
Revisor.

Presente  à  sessão  o  Procurador  de  Justiça,  o  Excelentíssimo
Senhor Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 14 de
agosto de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                                        Relator
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