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ACÓRDÃO
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RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Giovanny Venâncio Ribeiro de Paula  
ADVOGADO: José Weliton de Melo e José Venâncio de Paula Neto
APELADO: a Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO  DE  USO  PERMITIDO.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS
PARA  JUSTIFICAR  A  CONDENAÇÃO  DO  RÉU.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  DEMONSTRADA.
CONJUNTO  PROBATÓRIO  APTO  A  JUSTIFICAR  A
CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Descabida a alegação de falta  de provas para justificar a
condenação  do  acusado,  quando  o  conjunto  probatório
acostado aos autos, a saber, depoimentos das testemunhas, auto
de  prisão  em  flagrante,  auto  de  apreensão  da  apreensão  da
arma, evidencia o recorrente como praticante do crime previsto
no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

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

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por Giovanny
Venâncio Ribeiro de Paula contra a sentença das fls. 75/78v, prolatada pelo Juízo de
Direito da 1ª Vara Comarca de Patos, Juíza Isabella Joseanne Assunção lopes Andrade
Souza, nos autos da ação penal acima numerada promovida pelo Ministério Público do
Estado da Paraíba, que julgou procedente a denúncia para lhe condenar pela prática
do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previstos no art. 14 da
Lei nº 10.826/2003, aplicando uma pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de
reclusão, no regime inicial aberto; e 30 (trinta) dias-multa, sendo cada dia-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato. Em seguida, com fulcro
no art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas
de direitos, na modalidade prestação de serviço à comunidade e pena pecuniária



no importe de 01 salário mínimo.

Narra a denúncia que, no dia 16/03/2014, por volta das 22hs50
min, na Rua Horácio Nóbrega, bairro Belo Horizonte, na cidade de Patos, o denunciado
foi preso em flagrante, portando ilegalmente um revólver, marca Taurus, calibre 380,
com 14 munições intactas.

Auto de apresentação e apreensão, fl. 12.

Denúncia recebida no dia 13 de maio de 2013 (fl. 29).

Laudo de Exame de Eficiência de tiros em arma de fogo, fls.
32/35.

Procedida a citação do acusado (fls. 41), este apresentou defesa 
prévia. 

Audiência de instrução, fls. 55/58.

Alegações finais pelo Parquet e defesa, fls.  65/66  e 68/74,
respectivamente.

Sentença condenatória às fls. 75/78v, julgando procedente a
denúncia, condenando o réu como incurso na penalidade do art. 14 da Lei nº
10.826/2003, a uma pena final de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime
inicial aberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de um
décimo (1/10) do salário mínimo vigente à época do delito.

O magistrado a quo substituiu a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
pena pecuniária, a cargo do juízo das execuções penais. 

Às  fls.  79,  foi  interposto  recurso  de  apelação.  Nas  razões
recursais, fls. 80/85, alega o apelante não restou comprovada a prática do fato ilícito,
bem como o seu dolo. Assevera, ainda, que é possível a aplicação do princípio do  in
dubio pro reo.  

Contrarrazões apresentadas às fls. 87/90, alertando para falta de
clareza das razões recursais, pugnando, ao final, pela manutenção da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador
Alvaro Gadelha Campos, opinou pelo desprovimento do recurso. (fls. 97/100)

É o relatório.
VOTO:

O presente  recurso  sustenta  que  a  autoria  e  materialidade  do
crime capitulado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 não restaram demonstradas.

Sem razão, todavia.

O tipo penal, no qual o réu está incurso, preceitua:



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.

Do cotejo entre as provas produzidas nos autos, dando conta de
que o recorrente foi abordado por policiais militares,  após estes serem alertados por
transeuntes que disseram que o processado estava portando, em local público, o revólver
apreendido  às  fls.  12  e  a  redação  do  artigo  acima,  não  restam  dúvidas  acerca  da
compatibilidade da conduta do réu com a referida prescrição legal.

A materialidade do  crime  de  porte  de  arma  de  fogo  está
consubstanciada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Auto de Apresentação e
Apreensão (fl. 12), Laudo de Exame de Eficiência de Tiros  em Arma de Fogo (fls.
32/35), o qual concluiu positivamente para o potencial ofensivo da arma e da munição
apreendida, e demais elementos coligidos ao feito.

No  que  tange  à  autoria,  o  réu  afirma  que  esta  não  restou
demonstrada.

Ocorre que o conjunto probatório acostado aos autos revela-se
suficiente para respaldar a condenação do increpado.

A testemunha José  Lima  de  Aquino,  Policial  Militar,  em seu
depoimento  prestado  perante  a  autoridade  judicial  (mídia  de  fls.  56),  destacou  que
estava em serviço,  durante um evento,  que se realizava na parte  externa do estádio
municipal,  quando  foi  alertado  por  populares  sobre  uma  pessoa  que  se  encontrava
armada. Assinalou que abordou o acusado não encontrado a arma, mas que, em seguida,
realizada  busca no carro  do réu,  foi  encontrada  a  arma municiada na carroceria  do
veículo.

Na mesma linha, foi o depoimento da testemunha Irlândio da
Nóbrega Alves (mídia de fls. 56), o qual destacou que realizada a busca no automóvel
do increpado, foi encontrada arma de fogo.

Quanto à alegação de que a arma poderia ter sido colocada por
terceiro,  destaco trecho da decisão proferida pela arguta Juíza de primeiro grau que
rebate a tese da defesa. Confira-se:

“(…) É de observar-se que o objeto material do crime foi encontrado pelos
policiais militares na carroceria do veículo do denunciado.

Este, quando interrogado, tentou justificar a sua conduta, afirmando que o
objeto não era seu e que um terceiro provavelmente o escondera no veículo
para escapar de revista  policial. Porém, não há como acolher tal alegação,
uma vez que o réu foi visto por transeuntes portando o artefato apreendido.”
(fls. 77)

É  importante  destacar  que  o  crime  do  art.  14  da  Lei  nº
10.826/2003 é de perigo abstrato, ou seja, a consumação do delito independe do dano
concreto  eventualmente  causado pela  atitude  criminosa,  pois  o  perigo  de  dano já  é
presumido pela própria lei. 



Sobre o tema, destaco o entendimento pacificado do Superior
Tribunal de Justiça: 

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
CABÍVEL.  UTILIZAÇÃO  INDEVIDA  DO  REMÉDIO
CONSTITUCIONAL.  NÃO CONHECIMENTO.  1.  A via  eleita  se  revela
inadequada para a  insurgência contra o ato apontado como coator,  pois  o
ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que
impede  o  seu  formal  conhecimento.  Precedentes.  2.  O  alegado
constrangimento  ilegal  será  analisado  para  a  verificação  da  eventual
possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código
de  Processo  Penal.  PORTE  ILEGAL  DE  MUNIÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
TIPICIDADE  MATERIAL  DA  CONDUTA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
RECONHECIMENTO.  CRIME  DE  PERIGO  ABSTRATO.  LESÃO  À
SEGURANÇA PÚBLICA E À PAZ COLETIVA. 1.  Os crimes de perigo
abstrato  são  os  que  prescindem  de  comprovação  da  existência  de
situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado, ou seja,
não se exige a prova de perigo real, pois este é presumido pela norma,
sendo suficiente a periculosidade da conduta, que é inerente à ação. 2. As
condutas  punidas  por meio  dos  delitos  de  perigo  abstrato  são as  que
perturbam  não  apenas  a  ordem  pública,  mas  lesionam  o  direito  à
segurança, daí porque se justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico.
3.  Não é possível  a  aplicação do princípio da insignificância ao porte
ilegal de 11 (onze) munições calibre 38, por se tratar de crime de perigo
abstrato,  que  visa  a  proteger  a  segurança  pública  e  a  paz  coletiva.
Precedentes. MUNIÇÃO  DESACOMPANHADA DE  ARMA DE  FOGO
APTA  A  DEFLAGRA-LA.  IRRELEVÂNCIA.  POTENCIALIDADE
LESIVA.  CRIME  DE  MERA  CONDUTA.  COAÇÃO  ILEGAL  NÃO
EVIDENCIADA.  1.  O  simples  fato  de  portar  ilegalmente  munição
caracteriza a conduta descrita no artigo 14 da Lei 10.826/2003, por se tratar
de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a
segurança coletiva. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 324.695/RS, Rel.
Ministro  LEOPOLDO  DE  ARRUDA  RAPOSO  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe
01/09/2015) – g.n.

Nessa esteira, o conjunto probatório do presente feito, a saber,
depoimentos  das  testemunhal,  auto  de  prisão  em  flagrante  e  apreensão  da  arma,
evidencia  o  recorrente  como  praticante  do  crime  previsto  no  art.  14  da  Lei  nº
10.826/2003. 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO. 

Considerando que a pena privativa de liberdade foi substituída
por restritiva de direito, a expedição de guia de execução provisória da pena deve ser
feita após o trânsito em julgado.

 
É como 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, 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.

Des. Márcio Murilo Da Cunha Ramos
                            Relator


