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APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI FEDERAL
Nº  10.826/03).  MATERIALIDADE  INDUVIDOSA.
AUTORIA  CERTA.  REVÓLVER  CONDUZIDO  PELO
AGENTE E POR ELE OCULTADO NO IMÓVEL DE SUA
MÃE.  DESCLASSIFICAÇÃO  AFASTADA.
CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS PRODUZIDAS
EM  JUÍZO  E  EM  ELEMENTOS  INFORMATIVOS
OBTIDOS  NO  INQUÉRITO  POLICIAL.  LICITUDE.
SURSIS. BENEFÍCIO INCABÍVEL. DESPROVIMENTO.

— Responde pelo crime de porte ilegal de arma de fogo o
agente que,  depois de conduzir revólver na cintura,  oculta-o,
momentos  depois,  no  interior  de  imóvel,  por  ocasião  da
chegada da guarnição policial. Desclassificação para o crime
do art. 12 do Estatuto do Desarmamento descartada.

—  É  lícita  a  condenação  embasada  em  conjunto
probatório  harmonioso,  notadamente  em  elementos
informativos colhidos em inquérito e em depoimentos prestados
em juízo. 

—  Por  determinação  legal  expressa,  o  sursis  não  é
cabível, quando o caso for de substituição da pena privativa de
liberdade  por  restritiva  de  direitos  (art.  77,  III  do  Código
Penal).

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS ESTES AUTOS...

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao apelo, nos termos do
voto do relator.

RELATÓRIO



O  Ministério Público estadual ajuizou ação penal em face de
Jerry Adriano Moreira, dizendo que o acusado, na tarde de 21 de outubro de 2015, no
município de Vieirópolis, estava portando arma de fogo municiada – revólver calibre.
38,  com 06 (seis)  cartuchos,  dos quais 04 (quatro)  íntegro – quando,  ao perceber  a
chegada da polícia, dela se desfez no imóvel onde residia a sua genitora. Afirmou a
denúncia  que  a  guarnição  militar,  procurada  por  Genival  de  Oliveira  ("Gina"),
ameaçado pelo agente, dirigiu-se ao local, surpreendendo-o em flagrante delito.

Recebida a inicial em 25 de novembro de 2015 (fl. 32) e citado
o réu  (fl.  40),  ele  ofereceu  defesa  escrita  (fls.  41/47),  após  a  qual  o  juízo  singular
procedeu à instrução processual, inquirindo testemunhas e interrogando o increpado (fl.
57). 

Apresentadas alegações finai orais por ambas as partes, o juiz de
direito da 6ª vara mista da comarca de Sousa, Dr. Philippe Guimarães Padilha Vilar,
acolheu o alvitre da promotoria de justiça, condenado o denunciado à pena definitiva
de  02  (dois)  anos  de  reclusão  e  10  (dez)  dias-multa,  substituída  por  duas  penas
restritivas de direitos, em razão da prática do crime do art. 14 da lei nº 10.826/03.

Inconformada com o julgamento,  contudo, a defesa interpôs a
presente  apelação criminal (fl. 64), aduzindo, em síntese, não haver prova suficiente
para a condenação. Alegou que a condenação fundou-se apenas nas declarações dos
ofendidos (Genival de Oliveira e José Araújo de Oliveira). Pediu a sua absolvição ou, ao
menos,  a  desclassificação  para  o  crime  de  posse  irregular  de  arma  de  fogo,  com a
aplicação do sursis (fls. 69/74).

Em contrarrazões, o recorrido pleiteou a preservação integral da
sentença  hostilizada  (fls.  75/77),  o  mesmo  fazendo  a  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer meritório da lavra de Dr. Amadeus Lopes Ferreira (fls. 88/94).

É o relatório. Voto.

No dia 21 de outubro de 2015, no município de Vieirópolis, o
recorrente dirigiu-se à casa de Genival de Oliveira ("Gina") e José de Araújo Oliveira
– pai e filho – para deles cobrarem, em tom ameaçador, o pagamento de uma dívida.
Nesse momento, o recorrente trazia consigo, preso à cintura, um revólver calibre .38,
na tentativa de intimidar os devedores, a fim de que quitassem o débito.

Assustado  com  a  cobrança,  Gina  abordou  uma  guarnição
policial,  informando o fato. Os militares, então, encontraram o recorrente na casa da
própria genitora, onde o agente já havia ocultado a arma de fogo. Preso em flagrante o
denunciado (fl. 06) e apreendido o artefato (fl. 18), o réu, uma vez condenado, sustenta,
em seu apelo, a insuficiência de prova para incriminá-lo.

Sem  embargo,  os  depoimentos  tomados  na  esfera  policial,
aliados  às  declarações  dos  ofendidos  acima  declinados,  dão  conta  da  evidente
responsabilização criminal do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo.
Dessa maneira,  adianto, não vingam os pedidos de absolvição nem tampouco de
desclassificação da infração penal para o ilícito descrito no art. 12 do Estatuto do
Desarmamento.



De fato, o sargento Inácio José da Silva, condutor da prisão do
recorrente, assim descreveu o delito (fl. 06):

"Que no dia de hoje (21/10/2015), por volta das 16h00min, encontrava-se de
serviço  no  destacamento  da  Polícia  Militar  em  Vieirópolis/PB,  quando
chegou ao local o nacional Genival de Oliveira, sendo que o mesmo estava
bastante nervoso (...); que Genival de Oliveira informou que o popular
Jerry  Adriano Moreira  tinha ido à casa dele (Genival)  portando uma
arma de fogo,  feito cobranças  a um filho do Genival  e  ameaças;  que
diante da informação deslocou-se ao local do fato, Sítio São Diogo, e após
algumas  diligências,  conseguiu  encontrar  Jerry  Adriano  Moreira  no
alpendre da casa da genitora dele; que o condutor visualizou a arma de
fogo  na  cintura  de  Jerry  Adriano  Moreira;  que  ao  ver  os  policiais
militares, Jerry Adriano Moreira retirou a arma da cintura e a jogou no
interior da casa de sua genitora (....).

O  mesmo disseram  o  sargento  Carlos  Alberto  Ferreira –
militar que acompanhou toda a diligência policial (fl. 07) – Genival de Oliveira e José
Araújo de Oliveira, estes últimos ouvidos na presença do juiz (mídia de fl. 62). Nesse
sentido, andou o magistrado sentenciante, ao afirmar que "todas as provas são coesas e
complementares,  já  que  as  declarações  das  vítimas  (...)  foram  confirmadas  pelos
policiais militares responsáveis pela diligência que culminou com a prisão do acusado"
(fl. 59).

Dessa  forma,  não  prospera  o  argumento  de  que  o  édito
condenatório  escorara-se  unicamente  nas  informações  trazidas  pelos  ofendidos,
depoentes dos quais não se exige o solene compromisso de dizer a verdade (art. 203 do
Código de Processo Penal). Há, em resumo, um conjunto harmonioso de provas que
conduzem à certeza da materialidade do delito e de sua autoria.

Pela mesma razão,  não me parece possível acolher a tese de
desclassificação do delito para o do art. 12 do Estatuto do Desarmamento. Ora, o
recorrente foi visto por militares trazendo consigo a arma de fogo localizada pelos
policiais. O fato de o agente ter tentado se desvencilhar do revólver, com a chegada a
guarnição,  não  altera  o  tipo  penal,  como  proclama  a  jurisprudência  firmada  pelos
tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA. DESCONHECIMENTO DA
NORMA  PROIBITIVA.  INOCORRÊNCIA.  RECURSO  NÃO
PROVIDO. Incorre  na  excludente  de  culpabilidade  de  erro  de  proibição
aquele que não possui condições de conhecer e entender o caráter ilícito de
sua conduta,  o  que,  certamente,  não é o caso do apelante,  que,  inclusive,
tentou  fugir  e jogar a  arma no  chão  ao  avistar  policiais  militares. (TJMG;
APCR 0281284-25.2008.8.13.0003; Abre-campo; Primeira Câmara Criminal;
Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 22/02/2011; DJEMG 01/04/2011)

 APELAÇÃO  CRIMINAL. PORTE  DE  ARMA DE  FOGO  DE  USO
PERMITIDO. ART.  14 DA LEI  Nº  10.826/03.  RECURSO  DEFENSIVO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE REJEITADA. PLEITO
DE  ABSOLVIÇÃO  POR  FRAGILIDADE  PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO.  DOSIMETRIA  CORRETAMENTE  SOPESADA.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. 1) Preliminar não acolhida. Validade
do flagrante. Abordagem policial baseada em fundada suspeita da prática de
delito  tipificado  no  estatuto  do  desarmamento.  Crime  permanente.
Prescindibilidade  de  mandado  judicial  para  revista  pessoal.  2)  autoria  e
materialidade do delito comprovadas nos autos, através do laudo acostado, no
qual  atesta  tratar-se  o  instrumento  periciado  de  revólver,  marca  taurus,
calibre 38, número de série 1560811, municiado com seis cartuchos íntegros,
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bem  como  na  prova  oral,  consistente  nos  depoimentos  prestados  pelos
policiais militares que realizaram a prisão e arrecadaram a arma, prestados
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no sentido de que, estavam
em patrulhamento  de  rotina,  quando tiveram a atenção  despertada  para  o
acusado que,  ao avistar  a  guarnição,  se refugiou  no interior  de  um bar  e
tentou se desfazer da arma por um buraco de ventilação existente na parede
do  estabelecimento.  Validade  do  depoimento  dos  agentes  públicos.
Enunciado nº 70 do TJRJ. 3) ajuste na penalidade pecuniária. Considerando-
se que a pena corporal  foi fixada no mínimo legal,  a pena de multa deve
acompanhá-la,  proporcionalmente,  sendo trazida,  também,  ao  seu  mínimo
legal, de 10 dias-multa. Art. 49 do CP. Provimento parcial do recurso. (TJRJ;
APL  0003189-42.2011.8.19.0051;  Terceira  Câmara  Criminal;  Relª  Desª
Suimei Meira Cavalieri; Julg. 03/06/2014; DORJ 24/06/2014).

Da mesma  maneira,  não  é  admissível  a  aplicação  do  sursis
penal ao caso. Deveras, com a procedência da acusação e consequente condenação
do recorrente, o juízo a quo, com acerto, houve por bem substituir a pena privativa
de  liberdade  por  duas  restritivas  de  direito.  Afinal,  a  redação  expressa  da  lei
proíba a suspensão condicional da pena, quando a hipótese comportar a conversão da
pena corporal por pena substitutiva (art. 77, III do CP).

O STJ tem posição firmada a respeito:

HABEAS  CORPUS.  FALSIDADE  IDEOLÓGICA.  ATIPICIDADE  DA
CONDUTA.  AUSÊNCIA  DE  DOLO  ESPECÍFICO.  PROFUNDO
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.  INVIABILIDADE.
SUSPENSÃO CONDICIONAL  DA PENA.  AUSÊNCIA  DE INTERESSE.
(...)3. Substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
como na espécie, é incabível o benefício da suspensão condicional da pena
(art. 77, III, do CP). Precedentes.4. Habeas corpus não conhecido. Liminar
cassada.  (HC  198.609/DF,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2013, DJe 14/11/2013).

ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É O MEU VOTO.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,
relator, Marcos William de Oliveira (Juiz Convocado, com jurisdição limitada,  para
substituir o Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio), revisor, e João Benedito da Silva.

Presente à sessão o  Excelentíssimo  Senhor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões  da  Câmara  Criminal “Des. Manoel Taigy
de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba , em
João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Des. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS
                            RELATOR

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CP,%20art.%2049&sid=71c72e3f.43cc00af.0.0#JD_CPart49

