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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008962-46.2011.815.2002  –  3ª Vara
Criminal da Comarca de Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
APELANTE : Paulo Josafá da Silva, epíteto “Paulo Cachorrão”
ADVOGADOS : Carlos Antônio Rodrigues Ribeiro e outro
APELADO : A Justiça Pública  

APELAÇÃO CRIMINAL. Porte ilegal de arma de
fogo.  Art.  14  da  Lei  nº  10.826/03.  Mérito.
Manutenção  da  condenação.  Réu  que  transportava
em seu carro  arma de fogo em desrespeito  à  lei.
Irrelevância  da  propriedade  do  artefato.
Desprovimento do recurso.

– A  materialidade  e  autoria  delitivas  estão
devidamente provadas  nos  autos,  inclusive,  com a
confissão  extrajudicial  do  acusado  de  que
transportava a arma em seu veículo ao ser abordado
pelos policiais.

– O fato de arma de fogo não ser de propriedade
do acusado independe para a configuração do delito,
pois o art. 14 da Lei nº 10.826/03, que tem entre
seus núcleos do tipo o verbo “transportar”, não faz
distinção se a arma era de propriedade do agente ou
de terceira pessoa. 

– A  alegação  de  que  a  prisão  do  acusado
decorreu de um ardil da polícia encontra óbice nas
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próprias  prova  dos  autos,  que  atestam  de  forma
veemente a autoria delitiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer do  recurso  e
NEGAR PROVIMENTO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal (fl. 237) interposta por Paulo
Josafá  da  Silva,  vulgo  “Paulo  Cachorrão”,  contra sentença (fls.  217/235)
proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que julgou
procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual para
condená-lo pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, descrito no art. 14 da
Lei nº 10.826/03, fixando uma pena de 03 anos de reclusão, a ser cumprida
inicialmente no regime semiaberto, e mais 200 dias-multa, no valor unitário
de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. A pena corporal não foi
substituída por restritivas de direitos em virtude da reincidência do acusado.

A exordial aduz que, no dia 05 de dezembro de 2011, por
volta  da  00h40,  policiais  militares,  ao  fazerem  rondas  na  Comunidade
Baleado, Bairro de Cruz das Armas, nesta Capital, abordaram um veículo GM
Montana, placa MNW 4345-PB, sendo conduzido pelo acusado. Ao fazerem
uma  revista,  encontraram  no  porta-luvas  do  veículo  uma  pistola  marca
Taurus, cal. 380, PT 58 SS, nº KNH 12764, havendo a confissão do acusado,
que afirmou ter sido ameaçado de morte e, por isso, portava a arma.

Nas razões do presente recurso (fls. 250/258), a defesa
alega que a imputação do crime de porte ilegal de arma de fogo ao acusado
não passou de um ardil dos policiais que realizaram o flagrante, uma vez
que a arma fora encontrada no porta-luvas do veículo, quando este estava
estacionado na frente de uma casa de festa,  não estando o réu na sua
condução.  Ademais,  a arma era de propriedade de uma terceira  pessoa,
policial militar que fazia a segurança do increpado, e que, inclusive, já fora
condenado por manter a arma sem o devido registro. 

Pede, com essas considerações, a absolvição.

O Ministério Público ofereceu contra-razões (fls. 301/302)
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pedindo a manutenção da sentença recorrida no seu inteiro teor.  

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 309/313). 

É o relatório.

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

Conheço do recurso de apelação porquanto preenchidos
todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos à sua admissibilidade.

 Mérito

Conforme  narrado  no  relatório,  policiais  militares,  ao
fazerem rondas na Comunidade Baleado, Bairro de Cruz das Armas, nesta
Capital,  abordaram um veículo  GM Montana,  placa MNW 4345-PB,  sendo
conduzido pelo acusado. Ao fazerem uma revista,  encontraram no porta-
luvas  do veículo  uma pistola  marca Taurus,  cal  380,  PT 58 SS,  nº  KNH
12764, havendo a confissão do acusado, que afirmou ter sido ameaçado de
morte e, por isso, portava a arma.

Em Juízo,  modificou a versão,  aduzindo que não estava
dirigindo o veículo e que a arma fora encontrada no carro quando ele estava
estacionado em frente à sua casa. Sobre a propriedade do artefato, aduz
que pertencia ao seu segurança, um policial militar de nome Anízio Albino da
Silva, que, inclusive, já fora condenado por manter a arma sem o devido
registro.  A  sua  prisão,  portanto,  seria  um ardil  dos  policiais  para  tentar
incriminá-lo.

Para dar sustentação à sua versão, a defesa fez juntar aos
autos, como prova documental, uma escritura pública declaratória (fl. 70)
onde o policial militar Anízio Albino da Silva declara que arma era sua e que
a tinha deixado no porta-luvas do carro abordado, de propriedade da filha do
acusado.  Há  também cópia  da  sentença  que  condenou  o  policial  militar
Anízio  Albino  da  Silva  justamente  por  portar  a  arma  apreendida  sem o
devido registro (fls. 283/298).

A defesa alega que, se o Judiciário reconheceu o porte da
arma por parte do policial Anízio Albino, a condenação do ora apelante é
contraditória.

Pois bem. A existência do fato foi comprovada pelo auto de
apresentação e apreensão  (fl. 16) da arma objeto do crime e pelo laudo
atestando a sua capacidade de efetuar disparos (fls. 165/177).
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A autoria, por sua vez, foi confessada pelo próprio acusado
ao ser interrogado na esfera policial  (fls. 08/09), quando disse que a arma
era de sua propriedade, pois recebera ameaças anteriores de morte.

Trecho do interrogatório na esfera policial (fl. 08):

“acerca  das  informações  sobre  o  fato  em  tela,  o
conduzido afirmou que estava conduzindo o veículo GM
Montana na Comunidade Baleado,  quando foi  abordado
por policiais militares, e após uma revista, foi encontrado
dentro do veículo, mais precisamente no porta luvas, a
arma  já  citada  nos  autos;  QUE  informa  que  possui  a
referida  arma  pois  já  foi  ameaçado  de  morte  e  é
proprietário de um comércio; QUE não possui porte  de
arma, e nem a mesma é registrada; QUE já respondeu
ação penal por crime de homicídio, mas já foi julgado e
absolvido;  QUE  não  é  habilitado  para  dirigir  veículo
automotivo;  QUE  o  veículo  que  estava  conduzindo
pertence a sua filha; QUE não reagiu à prisão; QUE não
foi agredido pelos policiais responsáveis pela sua prisão;
QUE sendo informado que tem direito a pagamento de
fiança pelo crime praticado, requer a Autoridade que lhe
seja arbitrada tal benefício no valor mínimo possível”

Um dos policiais que participaram do flagrante, o PM Luiz
Alberto Silva de Sena, narrou o seguinte na esfera policial:

“Na data de hoje, por volta das 00h40min, encontravam-
se em rondas na Comunidade Baleado, Cruz das Armas,
nesta, quando ao deparar-se com o acusado no veículo
marca/modelo GM Montana, cor preta, ano 2008, placas
MNW 4345 PB, solicitou ao mesmo que parasse, e depois
de abordado e revistado, foi  encontrado com o mesmo
uma  pistola  PT  58  SS,  Taurus,  inox,  numeração
KNH12764,  calibre  380,  com  15  (quinze)  munições
intactas,  também  calibre  380;  QUE  diante  dos  fatos,
conduziu  o  acusado  para  esta  delegacia  para  as
providências cabíveis”.

O crime do art. 14, do Estatuto do Desarmamento, é assim
descrito:

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
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. 
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Em  juízo,  a  audiência  foi  gravada  em  mídia  digital
encartada à fl. 148 destes autos. 

Na  referida  audiência,  as  testemunhas  de  defesa  e  o
próprio acusado afirmaram que ele se encontrava em uma festa beneficente
realizada em sua residência, no Bairro do Cruz das Armas, quando o policial
Anízio Albino, que fazia a segurança, resolveu colocar a arma no porta luvas
do  carro  da  filha  do  primeiro,  sendo  o  carro  abordado  pela  polícia  em
seguida.

Todavia, apesar dessa versão defensiva,  há  prova
suficiente nos autos aptas a configurar o crime de porte. Vejamos:

Inicialmente, o policial militar Tenente Luiz Alberto Silva de
Sena foi extremamente coerente ao afirmar, tanto na esfera policial como
em Juízo, que abordou o acusado dirigindo o veículo, tendo este apontado
que havia uma arma no porta-luvas.

Essa  versão  é  coerente  e  encontra  amparo  na  própria
confissão extrajudicial do réu, conforme já transcrita.

De  outro  lado,  a  versão  defensiva,  na  tentativa  de
configurar uma situação de ardil policial para incriminar o ora apelante, não
explica, primeiramente, porque ele confessou o fato na esfera policial, e, do
mesmo modo,  porque o  policial  Anízio  Albino  não  se  identificou  como o
proprietário da arma quando da abordagem policial. 

Ora, a arma de fogo apreendida, mesmo que tivesse como
proprietário o policial militar Anízio Albino, que já foi inclusive condenado por
não ter o respectivo registro do artefato, não poderia estar em um carro
sendo conduzido pelo ora apelante.

O ato de transportar arma de fogo configura o tipo penal
do art. 14 do Estatuto do Desarmamento, independentemente de quem seja
o seu proprietário.

O  fato  de  a  arma  de  fogo  não  ser  de  propriedade  do
acusado independe para a configuração do delito, pois o art. 14 da Lei nº
10.826/03, que tem entre seus núcleos do tipo o verbo “transportar”, não
faz distinção se a arma era de propriedade do agente ou de terceira pessoa. 

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
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



6

permitido,  sem  autorização  e  em  desacordo  com
determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Negritei.

Logo, ainda que o acusado não  fosse  o  proprietário  da
arma, isso não elide o fato de que ele, confessadamente na esfera policial, a
transportava em seu veículo, perfazendo o tipo penal. 

Se,  por  outro  lado,  o  fato  de transportar  o  artefato  foi
momentâneo ou se era permanente, é irrelevante para a configuração do
crime, uma vez que o art. 14 é tipo de perigo abstrato, vale dizer, norma
que prescinde da ocorrência de resultado naturalístico e que, portanto, resta
caracterizado pela simples realização da conduta vedada em lei, ainda que
por um breve espaço de tempo.

O réu era, ademais, apenado em regime semiaberto, no
momento de sua prisão por porte ilegal de arma de fogo, estando ciente de
que a prática de outro crime, mesmo que eventual, seria causa de regressão
de seu regime.

Restando provadas, desse modo, a materialidade e autoria
delitivas, a sentença condenatória foi amparada na melhor interpretação da
lei e dos fatos postos nos autos.

Por todos esses elementos, a condenação do acusado pelo
delito do art. 14, da Lei nº 10.826/03, é medida que se impõe.

Da dosimetria da pena

Em relação, por fim, à dosimetria da pena, a sanção base
foi estabelecida em 03 de reclusão, que, após, foi aumentada em 03 meses,
pela  incidência  da  reincidência,  e  diminuída  nos  mesmos  03  meses  pela
atenuante da confissão.

O regime foi fixado, do mesmo modo, no semiaberto, em
virtude da reincidência.

A pena-base realmente mostra-se adequada ante a análise
das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, mormente porque ela conteve-
se na média aritmética prevista entre o mínimo e o máximo da pena em
abstrato, de 02 a 04 anos de reclusão, diante da análise negativa de várias
circunstâncias  judiciais  do  art.  59  do  CP,  notadamente  os  péssimos
antecedentes do acusado e a culpabilidade exasperada na espécie. 

Da substituição por restritivas de direitos e da pena
de multa 
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De outro lado, foi negado  ao  réu  o  benefício  da
substituição de sua sanção corporal por restritivas de direitos em razão de
sua reincidência, o que se revela também acertado, uma vez que o art. 44,
II, do CP veda a benesse aos reincidentes: 

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e
substituem as privativas de liberdade, quando:
(…)
II – o réu não for reincidente em crime doloso

Pelo exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO,
em harmonia  com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Desembargador  João  Benedito  da  Silva,  Presidente   da  Câmara
Criminal  e  revisor,  dele participando os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio (com jurisdição limitada),
relator, e Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor
José Marcos Navarro Serrano, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello Filho”  da Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

                                     Des. Arnóbio Alves Teodósio
                                           RELATOR


