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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo n. 0001428-89.2014.815.0371)
RELATOR: Aluízio Bezerra Filho, Juiz Convocado em substituição ao Desembargador
Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE: José Marcos Freire da Silva
ADVOGADO: Antônio Adelino de Oliveira Neto
APELADA: Justiça Pública

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  Apelação  criminal.  Porte
ilegal de arma de fogo. Art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03 (Lei
do  Desarmamento).  Preliminar  de  cerceamento  defesa.
Rejeição.   Materialidade  e  autoria.  Comprovação.  Conjunto
probatório robusto e coeso. Condenação mantida. Dosimetria.
Fixação da pena-base no mínimo legal. Substituição por duas
penas  restritivas  de  direito.  Acerto  do  decisum singular.
Desprovimento do apelo.

-  Mantém-se  a  condenação  quando  o  conjunto  probatório
apresenta materialidade e autoria incontroversas.

-  A teor  da  Súmula  231  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  a
incidência  da  circunstância  atenuante  não  pode  conduzir  à
redução da pena abaixo do mínimo legal.

- Desprovimento da apelação.

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

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, à unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada e desprover o recurso, nos
termos do voto do Relator e em desarmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por José Marcos Freire da
Silva (f. 75), em face da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de



Sousa, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 14, caput, da Lei nº 10.
826/03 (Lei do Desarmamento), fixando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10
(dez)  dias-multa,  à  razão  de  1/30  do  salário-mínimo  vigente  à  época  dos  fatos,
substituindo-a por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviço à comunidade e
interdição temporária de direitos) em regime inicial aberto, concedendo-lhe o direito de
recorrer em liberdade (fs. 66/69v.).

Narra a exordial acusatória que, no dia 15 de fevereiro de 2014, por
volta  das  11h30min,  nas  imediações  do  Sítio  Boqueirão  de  Baixo,  no  Município  de
Nazarezinho, o ora apelante portava uma arma de fogo, sem autorização, qual seja, um
revolver, calibre 32, número de série 549912, marca Smith e Weson, oxidado, de cano
longo, com 05 (cinco) munições intactas, vindo, por isso, a ser preso em flagrante delito, e
encaminhado à Delegacia de Polícia, como incurso nas penas do crime descrito no art.
14, caput, da Lei nº 10.826/2003 (fs. 02/04).

A denúncia foi recebida em 30 de maio de 2014 (f. 31).

Em suas  razões  recursais,  o  apelante  alega  que  sua  conduta  é
atípica, não tendo existido perigo a bem jurídico tutelado pela lei, bem como que a pena
imposta  é  exacerbada,  devendo  ser  consideradas  as  circunstâncias  que  lhe  foram
favoráveis, requerendo, portanto, o provimento do recurso para absolvê-lo.

Alternativamente, em caso de não provimento do apelo, pugna pela
análise da contrariedade ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, ao art. 386, inciso
IV e V, do Código de Processo Penal, e ao art. 59 do Código Penal (fs. 79//83).

O Ministério  Público  apresentou  contrarrazões,  requerendo  o  não
provimento  do recurso,  mantendo-se a  sentença condenatória  tal  como proferida  nos
autos (fs. 84/88).

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  oferta  parecer,  opinando  pelo
desprovimento do apelo (fs. 95/97). 

É o relatório.

-VOTO - Aluízio Bezerra Filho - Juiz de Direito Convocado - Relator -

Sabe-se que o termo inicial para interposição da apelação é a data
da última intimação,  seja  do  réu  ou do seu advogado,  e,  in  casu,  percebe-se que a
sentença penal condenatória foi publicada no Diário de Justiça no dia 29/10/2015 (f. 70), a
defensora dativa foi intimada em 17/12/2015 (f. 73v.), e o réu em 07/01/2016 (f. 72v.), e a
apelação foi  interposta em 14/01/2016,  conforme protocolo à f.  75, estando,  portanto,
tempestiva, posto que, a teor da Resolução Nº 39, de 09 de dezembro de 2015, os prazos
processuais ficaram suspensos no período compreendido entre os dias 7 e 20 de janeiro
de 2016.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade intrínsecos
(legitimidade,  interesse,  cabimento  e  inexistência  de  fato  impeditivo  e  extintivo)  e
extrínsecos  (tempestividade  e  regularidade  formal),  conheço  do  recurso,  posto  que
preenchidos os requisitos dispostos no art. 593, inciso I1 do Código de Processo Penal.

1CPP - Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:  (Redação dada pela Lei nº263, de 23.2.1948).



O recurso deve ser desprovido.

-  DA  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DO  CONTRADITÓRIO  E  DA  AMPLA  DEFESA
(CERCEAMENTO)

Preliminarmente, em relação à tese defensiva genérica, no tocante à
contrariedade  ao  art.  5º,  inciso  LV,  da  Constituição  Federal,  analisando  o  caderno
processual, tem-se que inexiste afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
bem com os meios e recursos a ela inerentes, haja vista que estes foram, devidamente,
observados no curso da instrução criminal, razão pela qual, rejeito a prefacial.

- DA MATERIALIDADE

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo
Auto de prisão em flagrante delito (fs. 06/16), Auto de apresentação e apreensão (f. 13),
Laudo de exame técnico pericial de eficiência de disparos em arma de fogo e munição (fs.
25/28),  bem  como  pelos  depoimentos  testemunhais  (fs.  06,  07,  43  e  44),  aliados  à
confissão do réu, nas esferas policial e judicial (fs. 08/09 e 45/46).

- DA  AUTORIA

A autoria  também  é  incontroversa,  mormente  pelos  depoimentos
testemunhais dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante delito do réu.
Atente-se:

Depoimento de Jandimarcos Batista Ramalho:

“[...]QUE, o condutor ao realizar a abordagem contra o mesmo, pôde
constatar que a arma de fogo arremessada no matagal se tratava de
um revólver,  calibre  21,  número  de  série  549912,  marca Smith  e
Weson,  oxidado,  cano longo,  municiado com cinco (05)  munições
intactas; QUE relata que ao indagar o conduzido, o mesmo disse ao
condutor, que a referida arma era de sua propriedade e que usava a
mesma  sempre  para  caçar,  como  também  para  se  defender,
acrescentando que o mesmo não apresentou registro da arma nem
porte para uso da mesma [...]” (f. 06).

“[...] viu quando o acusado se aproximava em uma moto e ao ver a
polícia arremessou um objeto para fora do asfalto;  que abordou o
acusado  e  foi  até  o  local  verificar  o  que  ele  tinha  jogado  fora  e
constatou que se tratava de um revólver calibre 32, municiado, não
se recordando quantas munições [...]” (f. 43).

Depoimento de José Almi Pinheiro:

“[...]ora  conduzido,  ao  perceber  a  aproximação  da  viatura  policial
militar, o mesmo pegou um revólver de sua cintura e arremessou no
matagal; QUE, o depoente ao realizar a abordagem contra o mesmo,

I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; (Redação dada pela
Lei nº 263, de 23.2.1948).



pôde  constatar  que  a  arma  de  fogo  arremessada  no  matagal  se
tratava de um revólver, calibre 32, número de série 549912, marca
Smith  e  Weson,  oxidado,  cano  longo,  municiado  com  cinco  (05)
munições  intactas;  QUE,  relata  que  ao  indagar  o  conduzido,  o
mesmo  disse  ao  depoente,  que  a  referida  arma  era  de  sua
propriedade e que usava a mesma sempre para caça, como também
para  se  defender,  acrescentando  que  o  mesmo  não  apresentou
registro da arma nem porte para uso da mesma[...]” (f. 07).

“[...] viu quando o acusado se aproximava em uma moto e ao ver a
polícia arremessou um objeto para fora do asfalto;  que abordou o
acusado  e  foi  até  o  local  verificar  o  que  ele  tinha  jogado  fora  e
constatou que se tratava de um revólver calibre 32, municiado, não
se recordando quantas munições [...]” (f. 44)

Ressalte-se,  por  oportuno,  que  os  depoimentos  prestados  pelos
policiais militares, no desempenho de sua função pública, são dotadas de credibilidade,
sendo,  dessa feita,  idôneos a  embasar  um decreto  condenatório,  ainda mais  quando
encontram subsídio nas demais provas colhidas.

Ademais, corroborando com os depoimentos e demais elementos de
prova, ao ser interrogado na polícia e em juízo, o réu, ora apelante, José Marcos Freire da
Silva, confessou a prática delitiva, nos seguintes termos:

“[...]que se dirigiu ao local, conduzindo sua moto e em dado momento
foi abordado em uma estrada carroçal, por uma guarnição da polícia
militar; Logo que viu a guarnição, pegou seu revólver calibre 32, com
cinco  (05)  munições  intactas  que  trazia  na  cintura  e  a  jogou  no
matagal, as margens da estrada; [...]que usava a usava quando ia
caçar ou pescar, para sua própria segurança; Perguntado por onde
adquiriu tal arma de fogo, foi de um homem de Cajazeiras/PB não
sabendo informar o seu nome, mas acrescenta que comprou pelo
valor  de R$ 400,00 (quatrocentos reais),  que incluía as cinco (05)
munições ora apreendidas” (f.08)

“[...]Que  é  verdadeira  a  imputação  que  lhe  é  feita;  Que  havia
adquirido recentemente aquela arma,  revólver  calibre 32 e seguia
naquele momento para uma pescaria, portava a arma para defesa
pessoal;  que ao avistar  a polícia  arremessou a arma fora,  mas a
polícia viu e apreendeu a arma e deu voz de prisão ao depoente; que
a arma estava municiada, mas não se recorda quantas balas havia
no tambor[...]” (f. 45/46)

Cumpre-se destacar que o crime de porte ilegal de arma de fogo é
um ilícito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente a ação de portar a arma
de fogo de uso permitido, devidamente municiada, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, devendo, portanto, ser mantida a condenação pelo
crime previsto no art. 142 do Estatuto do Desarmamento.

Segue jurisprudência desta Câmara Criminal:

2Art.  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.



APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO.  SENTENÇA.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.  APELO.  INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.
INOBSERVÂNCIA.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
SUFICIENTEMENTE  COMPROVADAS.  PALAVRA  ISOLADA  DO
RÉU.  CONDENAÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.  APELO  DESPROVIDO.
Conforme  leciona  o  artigo  156  do  CPP,  a  prova  da  alegação
incumbirá a quem a fizer. Logo, não se desincumbindo a Defesa do
réu de comprovar a versão por ele apresentada sobre o ocorrido, e,
em contrapartida, estando a tese acusatória bem demonstrada nos
autos, deve ser a sentença condenatória mantida.3 

Assim, seguramente demonstrados a autoria e materialidade, não se
acolhe a tese absolutória fundada nas alegações de atipicidade da conduta, por não ter
existido  perigo  a  bem  jurídico  tutelado,  devendo,  portanto,  ser  mantida  a  sentença
condenatória.

- DA DOSIMETRIA DA PENA

Ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código
Penal,  o Magistrado de primeiro grau considerou em desfavor do réu, tão somente, a
culpabilidade, assim consignando:

“A culpabilidade  é  forte,  posto  que  tinha  conhecimento  o  réu  da
ilegalidade do ato  praticado,  agindo conscientemente.  Em relação
aos antecedentes, o réu é primário. A sua conduta social é boa, nada
existindo que indique não ser o réu possuidor de boa personalidade.
Os motivos apresentados pelo agente demonstram-se insubsistentes
e inidôneos para a prática criminosa. Em relação às circunstâncias e
condições do crime,  são irrelevantes.  As  consequências  do crime
nada  tem  a  valorar.  O  comportamento  da  vítima  não  indica
circunstâncias a serem apreciadas” (f. 68 v.).

Ocorre que os fundamentos utilizados para mensurar a supracitada
modulante são insubsistentes, razão pela qual, ao nosso sentir, deve ser consideradas em
favor do réu.

Quanto às valorações atinentes às demais circunstâncias judiciais,
devem ser mantidas com os mesmos fundamentos dispostos pelo Juiz a quo, inexistindo
razão para qualquer reparo. 

Desse modo, todas as circunstâncias judiciais concorrem em favor
do réu.

No mais, andou bem o Magistrado  a quo  ao fixar a pena-base no
mínimo legal para o tipo, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à
razão de 1/30 do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos.

Na  segunda  fase  da  dosimetria,  apesar  de  ter  reconhecido  a
atenuante disposta no art. 65, inciso II, alínea d, do Código Penal (confissão espontânea),
a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, em virtude da Súmula 231 do

3(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00101173820148150011, Câmara Especializada Criminal,
Relator DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA , j. em 09-05-2017)



Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que a “incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir  à redução da pena abaixo do mínimo legal”.  À míngua de outras
circunstâncias  atenuantes  ou agravantes,  bem como de causas  de  diminuição  ou  de
aumento de pena na terceira fase de fixação da reprimenda, a pena restou definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo
nacional vigente à época dos fatos. 

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

O  regime  inicial  aberto  foi  bem  fixado  e  não  merece  reparo,
revelando-se, efetivamente, o mais adequado para o caso vertente. Tal é a disposição
expressa do art. 33, § 2º, “c” e § 3º4, do Código Penal.

- DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Preenchidos em requisitos legais do art. 44, do Código Penal, deve
ser mantida a substituição da pena privativa de liberdade, por 02 (duas) restritivas de
direitos  (prestação  de  serviços  à  comunidade  e  interdição  de  direito),  nos  termos
constantes do édito condenatório.

Ficam inalterados os demais termos da sentença penal condenatória
às fs. 66/69v.

No  mais,  a  confissão  do  réu  na  polícia  e  em  juízo,  aliada  aos
elementos contidos no inquérito, e no curso da instrução processual, constituem prova
idônea, não havendo, portanto, em que se falar também em contrariedade aos arts. 386,
incisos IV e V, do Código de Processo Penal, e 59 do Código Penal.

- DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.5

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador João Benedito da Silva, decano do exercício da Presidência da Câmara
Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Aluízio
Bezerra Filho (Juiz de Direito Convocado, em substituição ao Desembargador Luiz Silvio
Ramalho Júnior), Relator, Carlos Martins Beltrão Filho e Márcio Murilo da Cunha Ramos.
Ausente, justificadamente, o Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

4Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção,
em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) […] § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em
forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as
hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) […] c) o
condenado não reincidente,  cuja pena seja igual  ou inferior  a 4 (quatro)  anos,  poderá,  desde o início,
cumpri-la em regime aberto. § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com
observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
5AC_00044309420098152003_10



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

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.

 

    Aluízio Bezerra Filho  
Juiz de Direito Convocado

   - Relator-


