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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0095438-50.2012.815.2003 – 6ª Vara Regional de
Mangabeira – Capital/PB.
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Fábio Martins de Oliveira (Adv. Antônio Anízio Neto – OAB/PB 8.851)
APELADO: Ministério Público Estadual

PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO
PERMITIDO.  CONFISSÃO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  INCONTESTES.  CONDENAÇÃO.
APELO.   PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO.  TRABALHO  DE
VIGILANTE.  PEDIDO DE ISENÇÃO.  DESCABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada  a  materialidade  e  autoria  delitiva,  e
inexistindo isenção para vigilantes que os autorize a
utilização de arma sem autorização legal, impõe-se
manter a condenação, em todos os seus termos.

Estando a sentença em perfeita harmonia com as
provas carreadas aos autos, e bem fundamentada,
não há como se reformar a condenação imposta,
mesmo porque, esta foi bastante razoável ao fato
criminoso.

VISTOS, relatados e discutidos os autos de apelação criminal
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  a  unanimidade,  NEGAR  PROVIMENTO  ao  recurso  para
manter integralmente a condenação imposta, em harmonia com o parecer Ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Penal, iniciada através de denúncia formulada
pelo  Ilustre  Representante  do  Ministério  Público,  com  assento  na  Primeira  Vara
Distrital de Mangabeira da Comarca da Capital/PB, em face de FÁBIO MARTINS DE
OLIVEIRA, preso em flagrante, no dia 08/07/2012, por volta das 11h00, portando
uma arma de fogo de uso permitido sem autorização legal, ou seja, uma pistola marca
“Beretta”, oxidada nº 76815CC, com cinco munições no carregador, conforme auto de
apresentação  e  apreensão  de  fl.  09,  no  interior  do  Hospital  Ortotrauma  de
Mangabeira.

Narra a peça inquisitória que a guarda municipal acionou a Polícia
Militar, através do CIOP, sobre um indivíduo armado no referido hospital, tendo esta
localizado o acusado e, ao revistarem suas vestes, nada foi encontrado, porém, ao
efetuarem buscas no veículo do mesmo, foi localizada a arma ao lado do banco do
motorista, tendo o denunciado afirmado ser de sua propriedade a arma, em razão de
trabalhar como vigilante. Diante disso, ele foi conduzido à Delegacia e lavrado o auto
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de prisão em flagrante de fls. 05 e seguintes.

Denúncia recebida em 02/10/2012 (fl. 27).

Laudo de exame de eficiência de disparos em arma de fogo (fls.
30/31).

Na  defesa  prévia,  o  denunciado  alegou  exercer  a  função  de
segurança e era comissário  de menor do Juizado da Infância e Juventude desta
Capital,  tendo apenas ido  socorrer  seu  filho menor com um corte,  na urgência,
deixando a arma em seu veículo. Pugna por sua absolvição (fls. 33/36).

Termo de audiência e oitiva em CD (fls. 46 e 49).

Alegações  finais  pelo  Ministério  Público  (fls.  49/51),  e  pelo
acusado (fls. 52/53).

Antecedentes criminais (fls. 55/56).

Na sentença o acusado foi condenado pelo crime do art. 14 da Lei
10.826/2003, a cumprir pena de dois anos de reclusão, a qual foi substituída por
interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana, além da pena de
multa no valor de dez dias multa, fixando o valor do dia multa em um décimo do
salário mínimo, o que perfaz um salário mínimo, vigente à época do fato. O douto
magistrado concedeu o direito de apelar liberdade (fls. 57/61).

Tempestivamente, foi interposto recurso apelatório pugnando
pela reforma da sentença, para absolver o réu ante a alegação de ser vigilante
(fls. 63/65).

Nas  contrarrazões,  o  Ministério  Público  requereu  do
desprovimento do recurso (fls. 68/71).

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls. 76/79,
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

VOTO:

Pugna  o  apelante,  em  suas  razões  recursais,  por  sua
absolvição, alegando que em momento algum estava portando a referida arma no
interior do hospital, e que a possui por necessidades profissionais, pois exerce
atividade de risco. Requer, também, a isenção do pagamento da pena de multa
no valor de um salário mínimo, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos
da Lei 1.060/50, justificando não ter condições financeiras de arcar com tal pena.

Aduz, ser um pai de família, não tendo jamais se envolvido
com qualquer delito.

Pois bem!

Como dito na sentença atacada, o crime de porte de arma de
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fogo, previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, consuma-se apenas com sua posse,
ainda  que  não  gere  nenhum perigo  a  população,  pois  trata-se  de  um crime
formal, e que não necessita de outro resultado, basta unicamente portar uma
arma para configurá-lo.

Desse modo, a confissão do acusado já demonstra a autoria
delitiva, somado aos depoimentos colhidos nos autos.

A  materialidade  está  devidamente  comprovada  mediante  o
auto  de  apresentação  e  apreensão  de  fls.  09,  e  o  laudo  que  demonstra  a
eficiência de disparos da arma apreendida (fls. 30/31).

Na  oitiva  do  Policial  Militar  Carlos  Alberto  Dantas  Barbosa,
afirmou em juízo que o acusado, no momento da apreensão da arma, confirmou
ser dele, não apresentando nenhum documento autorizando tal porte (CD de fls.
48).

Do mesmo jeito, foi dito pelo Policial Militar Fernando Carlos
da  Silva,  que  foi  comunicado  à  Polícia  por  está  o  acusado  ameaçando  os
funcionários do Ortotrauma, e que encontraram a arma no interior do veículo
dele,  e  que  portava  a  arma  por  trabalhar  como  vigilante,  não  apresentando
nenhum documento que o autorizasse a tal porte (CD de fls. 48).

A testemunha Ítalo Lúcio Leal da Silva afirmou ter presenciado
o fato, e disse que o acusado não fez qualquer ameaça (CD de fls. 48).

Em  seu  interrogatório,  o  acusado  afirmou  trabalhar  com
segurança privada, motivo pelo qual faz uso da arma apreendida, herdada por
seu  genitor.  Alegou  que  naquele  momento  estava  socorrendo  seu  filho  no
Ortotrauma (CD de fls. 48).

Na oitiva testemunhal de fls. 48, os policiais que efetivaram a
apreensão afirmaram, de maneira uníssona, que foram avisados pelo CIOP que
havia  um  homem armado  no  interior  do  Ortotrauma,  em  Mangabeira,  e  ao
chegarem no local  revistaram o acusado, mas nada tinha consigo,  foi  quando
resolveram revistar seu veículo encontrando a arma apreendida.

A tese levantada pela defesa, de que o acusado trabalha com
vigilância  e  que por  esse motivo  detém uma autorização provisória  não deve
prosperar,  pois  esta  autorização  legal  deve  ser  fornecida  pela  própria  Polícia
Federal, único órgão responsável para isso. Qualquer outro tipo de autorização
não  isenta  o  réu  de  tal  obrigação,  de  modo  que  configurado  está  o  crime
capitulado no art. 14 da Lei do Desarmamento.

A  prova  não  é  frágil,  muito  pelo  contrário,  é  de  suma
importância  para  a  apuração  dos  fatos,  o  que  levou  o  douto  magistrado,  ao
proferir sua decisão, a firmar seu livre convencimento que culminou em condenar
o réu.

A  meu  ver,  repita-se,  a  materialidade  e  autoria  delitiva
encontram-se  devidamente  demonstradas  nos  autos,  não  havendo  qualquer
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dúvida sobre como ocorreu o fato, sobretudo por todas as provas certificarem que
o acusado detinha o objeto do crime. Isso é incontroverso, diante dos autos de
prisão em flagrante (fl. 05/seguintes), e apresentação e apreensão de fl. 09.

A  doutrina  assim  tem  se  manifestado  a  esse  respeito,  da
seguinte forma:

“Trata-se  de  crime  de  ação  múltipla  ou  de  conteúdo
variado. O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
é  classificado  doutrinariamente  pela  legislação  penal
como crime de perigo, porque, em qualquer das formas
previstas,  expõe  a  vida,  a  integridade  física  ou
patrimônio  de  outrem  mediante  a  posse  da  arma  de
fogo, acessório ou munição ” (Ângelo  Fernando Faciolli.
Lei das Armas de Fogo. Juruá Editora, p. 176).

"Crime  de  perigo  é  aquele  que  se  consuma  com  a
simples criação do perigo para o bem jurídico protegido,
sem  produzir  um  dano  efetivo.  Nesses  crimes,  o
elemento  subjetivo  é  o  dolo  de  perigo,  cuja  vontade
limita-se à criação da situação de perigo, não querendo o
dano,  nem  mesmo  eventualmente.  O  perigo,  nesses
crimes,  pode  ser  concreto  ou  abstrato  (...).  O  perigo
abstrato é presumido iuris et de iure. Não precisa ser
provado, pois a lei contenta-se com a simples prática da
ação que pressupõe perigosa" (Cezar Roberto Bitencourt.
Manual  de  Direito  Penal  –  Parte  Geral.  São  Paulo:
Saraiva, 2000. p. 146).

No caso em disceptação, se todas as provas levam a crer que
o  apelante  cometeu  o  crime,  não há como se  acolher  a  tese  levantada  pela
defesa, máxime quando não resta dúvida nos autos sua conduta delitiva.

Em casos análogos, assim vem decidindo a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO. Artigo 14 da Lei 10.826/2003. Absolvição.
Impossibilidade.  Materialidade  e  autoria  irrefutáveis.
Ausência  de  lesividade.  Irrelevância.  Crime  de  perigo
abstrato. Conduta que se amolda à descrição típica do art.
14  do  Estatuto  do  Desarmamento.  Condenação  mantida.
Reprimenda.  Diminuição.  Inviabilidade.  Circunstância
atenuante que não pode conduzir  a pena-base abaixo do
mínimo  legal.  Pena  de  multa.  Redução  necessária  para
adequá-la  à  sanção  carcerária.  Recurso  conhecido  e
parcialmente provido. - O delito de porte ilegal de arma de
fogo, tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003, é crime de
perigo abstrato e de mera conduta,  bastando para a sua
configuração  que  o  agente,  de  modo  consciente  e
intencional, esteja portando arma de fogo, sem autorização
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e em desacordo com determinação legal, pouco importando
o resultado. (…) (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  00004162220118150411,  Câmara  Especializada
Criminal, Relator DES ARNOBIO ALVES TEODOSIO , j. Em
16-09-2014).

PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. ART.
14  DA  LEI  10.826/2003.  AUSÊNCIA  DE  PERÍCIA.
TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
RECURSO PROVIDO. I -  O porte ilegal de arma de fogo de
uso permitido (incluído no tipo os acessórios e a munição) é
crime  comum,  de  mera  conduta,  isto  é,  independe  da
ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e de perigo
abstrato, ou seja, o mau uso do artefato é presumido pelo
tipo penal. II - Considera-se materialmente típica a conduta
daquele  que  é  surpreendido  portando  qualquer  de  seus
acessórios ou munição, ainda que não tenha sido realizada
perícia para o fim de se verificar o potencial lesivo da arma.
III -  Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do
Relator.  (REsp  1214528/MG,  Rel.  Ministro  GILSON  DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 14/08/2012).

RECURSO ESPECIAL. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO
IV,  DA  LEI  Nº  10.826/03.  ABOLITIO  CRIMINIS
TEMPORÁRIA.  INCIDÊNCIA  APENAS  PARA  O  CRIME  DE
POSSE  IRREGULAR.  PORTE  ILEGAL.  DELITO  NÃO
ABRANGIDO PELA DESCRIMINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA. 1. O
paciente  foi  flagrado  no  interior  de  uma  construção
portando  um  revólver  municiado,  com  código  de
identificação  raspada.  Na  ocasião,  o  acusado  estava  a
serviço do proprietário da obra, na qual trabalhava como
vigia. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a Lei nº 10.826/2003 contemplou, em seus artigos
30  e  32,  hipóteses  de  abolitio  criminis  temporária
relativamente  ao  delito  de  posse  de  arma  de  fogo,
persistindo como fato típico o porte ilegal de arma de fogo.
3.  Com  efeito,  as  disposições  trazidas  na  Lei  nº
10.826/2003,  alterada  posteriormente  por  outras  normas
(Leis nos 10.884/04, 11.118/05, 11.191/05, 11.706/08 e
11.922/09), as quais prorrogaram o limite de regularização
das armas, bem como de sua entrega até até 31.12.2009,
não se aplicam ao crime de porte ilegal de arma, como na
hipótese  dos  autos.  4.  Importa  não  confundir,  aqui,  a
atividade exercida pela réu (vigia) com a de um vigilante
(profissional contratado por estabelecimentos financeiros ou
por  empresa  especializada  em  prestação  de  serviços  de
vigilância  e  transporte  de  valores),  cuja  categoria  é
regulamentada pela Lei nº 7.102/83, ao qual é assegurado
o  direito  de  portar  armas  de  fogo,  quando  em  efeito
exercício  da  profissão.  5.  Recurso  especial  a  que  se  dá
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provimento  para,  cassando  o  acórdão  hostilizado,
restabelecer a sentença condenatória.  (REsp 1221960/SP,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em
22/02/2011, DJe 09/03/2011).

No tocante  a  pena de multa,  além de inexistir  provas  nos
autos  de  sua  hipossuficiência  financeira,  tal  matéria  é  afeita  ao  Juízo  das
Execuções  Penais,  não  comportando  qualquer  discussão  neste  momento
processual, nos termos da legislação vigente.

Assim,  inexistindo  fragilidade  no  acervo  probatório  e
considerando que a pena aplicada ao ora apelante foi coerente com a pratica
delituosa, impõe-se manter a sentença atacada em todos os seus termos.

Ante todo o exposto, em harmonia com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo-se
a sentença na íntegra.

É o meu voto.

Presidiu a Sessão de julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal,
dele  participando,  também,  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Carlos Martins Beltrão Filho (Relator) e Joás de Brito Pereira Filho (Revisor).

Presente  aos  trabalhos  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor
Manoel Henrique Serejo da Silva, 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  12
(doze) dias do mês de Fevereiro do ano de 2015.

João Pessoa, 19 de Fevereiro de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
RELATOR
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