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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0023711-90.2012.815.0011 – 2ª Vara 
Criminal de Campina Grande
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE:  Jansen Eduardo Alves
ADVOGADO: José de Alencar e Silva Filho
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO CRIMINAL –  PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO– REVÓLVER
ENCONTRADO  NO  INTERIOR  DE  VEÍCULO.
CONDENAÇÃO.  APELO  COM  PEDIDO  DE
CORREÇÃO NA CONDENAÇÃO.  ALEGAÇÃO DE
TRANSPORTE  DA  ARMA.  CRIME  DE  MERA
CONDUTA  E  DE  PERIGO  ABSTRATO  QUE  SE
PERFAZ COM A SIMPLES CONDUÇÃO DA ARMA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A Conduta de transportar arma de fogo de uso
restrito no interior de veículo, sem autorização
e  em  desacordo  com  determinação  legal  ou
regulamentar, é fato que se amolda ao artigo
16  da  Lei  nº  10.826/03.  Desprovimento
recursal.

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 negar provimento ao recurso, em
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Perante  a 2ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de  Campina
Grande,  Jansen Eduardo Alves,  qualificado na inicial,  foi  denunciado como
incurso nas sanções do art. 16 da Lei 10.826/2003, por ter sido preso em
flagrante portando uma pistola Taurus, calibre 40, e uma caixa de munição do
mesmo calibre, contendo 36 cápsulas, dentro do porta-luvas do veículo que
conduzia.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Narra a inicial acusatória que, em 24/09/2012, por volta
das 10:50 horas, policiais militares realizavam blitz no Bairro do Alto Branco,
em Campina Grande,  quando determinaram que o  veículo  conduzido pelo
apelante parasse para ser fiscalizado, oportunidade em que encontraram a
referida arma, que pertence à Secretaria de Segurança Pública.

Concluída a instrução criminal e oferecidas alegações finais
pelo  Ministério  Público  (fls.  90/91)  e  pelo  denunciado  (fls.  158/159),  o
Magistrado de primeiro grau julgou procedente  a denúncia  para  condenar
Jansen  Eduardo  Alves  como  incurso  nas  penas  do  artigo  16  da  Lei
10.826/2003, a uma pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, em regime aberto, e 40 (quarenta) dias-multa.

A  pena  privativa  de  liberdade  foi  substituída  por  duas
restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária.

Inconformado, apelou o acusado (fls. 192) pugnando, em
suas razões recursais (fls. 233/235), pela correção da pena aplicada. Alega
que deveria ser condenado pelo fato de transportar uma arma de fogo e não
por estar armado, pois um revólver desmuniciado não serve para o fim que
se presta.

Após as contrarrazões ministeriais (fls. 237/238), seguiram
os autos, já nessa instância, à douta Procuradoria-Geral de Justiça que, em
parecer, opinou pelo desprovimento da apelação (fls. 241/243).

É o relatório que basta.

Voto

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, já que interposto em 03/04/2013
(fls.  192),  antes  mesmo  da  intimação  do  acusado,  que  foi  intimado
pessoalmente em Cartório às fls. 213v, além de adequado e independer de
preparo, por se tratar de ação penal pública, em observância à Súmula n° 24
do TJPB.

NO MÉRITO

Conforme  relatado,  o  Magistrado  de  primeiro  grau
condenou  o  apelante,  como  incurso  nas  penas  do  artigo  16  da  Lei
10.826/2003, a uma pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses
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de reclusão, em regime aberto, e 40 (quarenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, aduz o apelante ter confessado
que transportava uma arma de fogo na porta  de seu veículo,  entretanto,
desmuniciada, pois as munições estavam no porta-luvas do veículo, razão
pela qual entende que não se caracterizaria que o acusado estava armado, e
sim que transportava uma arma.

Pugnou,  ao  final,  pela  correção  da  pena  aplicada,  com
condenação pelo fato de transportar arma de fogo e não por estar armado.

A arma encontrada em poder do apelante é de uso restrito
e pertence à Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraíba, conforme
atesta o Laudo de Exame de Eficiência de Tiros em Arma de Fogo que se
encontra às fls. 84/87.

O  delito  de  porte  de  arma  de  fogo  de  uso  restrito  se
aperfeiçoa com a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal.  Portanto, a
tipicidade do art. 16 da Lei 10.826/03 restou configurada no núcleo do tipo. 

Com efeito, o mencionado artigo estabelece:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer,
receber,  ter  em  depósito,  transportar,  ceder,
ainda  que  gratuitamente,  emprestar,  remeter,
empregar,  manter  sob  sua  guarda  ou  ocultar
arma  de  fogo,  acessório  ou  munição  de  uso
proibido  ou  restrito,  sem  autorização  e  em
desacordo  com  determinação  legal  ou
regulamentar:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e
multa.

Da  análise  do  reportado  dispositivo,  observa-se  que  o
simples porte de arma de fogo de uso restrito sem autorização da autoridade
competente  e  em  desacordo  com  determinação  legal  ou  regulamentar
configura crime, já que o porte ilegal se configura com a simples condução da
arma,  ou  seja,  crime  de  mera  conduta  e  de  perigo  abstrato,  não  sendo
questionável a intenção do agente.

Logo, não há meios de se acolher o pleito contido nas
razões recursais para condenar o acusado “pelo fato de transportar uma arma
de fogo, e não por estar armado”, já que o núcleo do tipo penal prevê o
transporte da arma de fogo de uso restrito como fato típico.
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APELAÇÃO  CRIMINAL.  PORTE  ILEGAL  DE
ARMA  DE  FOGO  DE  USO  RESTRITO.
COMPROVAÇÃO  DA  MATERIALIDADE  E  AUTO-
RIA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  ABSOLVIÇÃO  POR
ATIPICIDADE  DA  CONDUTA,  TENDO EM VISTA
QUE  OS  CRIMES  DE  PERIGO  ABSTRATO  NÃO
VIOLAM  A  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 14 DA
LEI Nº 10.826/03. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA
ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. I. A conduta
de transportar arma de fogo de uso restrito
no  interior  do  veículo  vw  santana,  sem
autorização  e  em  desacordo  com
determinação legal ou regulamentar, é fato
que  se  amolda  ao  artigo  16  da  Lei  nº
10.826/03. II.  A  autoria  e  a  materialidade
restaram devidamente comprovadas por meio do
auto  de  prisão  em  flagrante,  da  ocorrência
policial,  do laudo de exame de arma de fogo,
bem como pela prova oral produzida nos autos.
III. O crime de porte ilegal de arma de fogo
é delito de mera conduta, bastando que o
acusado  aja  em  desconformidade  com  a
determinação  legal,  não  havendo,  portanto,
que se  falar  em absolvição  por  atipicidade  da
conduta, pois o bem tutelado é a incolumidade
pública.  lV.  […].  VII.  Recurso  conhecido e não
provido.  (TJDF;  Rec  2013.05.1.005377-4;  Ac.
761.564;  Terceira  Turma  Criminal;  Rel.  Desig.
Des.  Humberto  Adjuto  Ulhôa;  DJDFTE
24/02/2014; Pág. 439); Grifos nossos.

APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE  USO  RESTRITO.  ART.  16,  DA  LEI  Nº
10.826/2003.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
EVIDENCIADAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.
APELO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE APÓIEM
A  CONDENAÇÃO.  PROVAS  FIRMES,  COESAS  E
EXTREME  DE  DÚVIDA.  TESTEMUNHOS  DOS
POLICIAIS  DE  GRANDE  VALIA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE (ART. 12, DA
LEI Nº 10.826/2003). IMPOSSIBILIDADE. ARMA
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DE  FOGO,  ACESSÓRIO  E  MUNIÇÃO
ENCONTRADOS DENTRO DA MOCHILA DO RÉU.
CRIME  PERFECTIBILIZADO.  […].  O  crime
previsto no art. 16, da lei nº 10.826/2003
constitui  delito  de  ação  múltipla,  que
açambarca, de forma alternativa, a posse, o
porte,  a  aquisição,  o  transporte  ou  o
fornecimento  da  arma  de  fogo  de  uso
restrito pelo agente, dentre outros, não se
exigindo a respectiva consumação de todos
os resultados para a configuração do crime,
mas  apenas  de  um  deles. […].  (TJPB;  ACr
200.2011.004645-1/001;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. Arnóbio Alves Teodósio; DJPB
29/05/2012; Pág. 8). Grifos nossos.

Logo, não há que se cogitar em correção na condenação.

Por  todo  o  exposto,  nego  provimento ao  recurso
apelatório, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão,  com voto,  o  Excelentíssimo Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara Criminal.
Participaram do julgamento,  os Excelentíssimos Desembargadores  CARLOS
MARTINS BELTRÃO FILHO (RELATOR), Joás de Brito Pereira Filho (Revisor) e
Arnóbio Alves Teodósio.

Presente aos trabalhos o Excelentíssimo Senhor Doutor
Álvaro Cristino Pinto Gadelha, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Taigy  de  Queiroz  Melo
Filho” da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, em João Pessoa,
aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto do ano de 2014.

João Pessoa, 25 de agosto de 2014.

CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO
DESEMBARGADOR – RELATOR
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