
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº  0027311-24.2016.815.2002  –  4ª  Vara  Criminal  da
Comarca da Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Wilson Luis da Silva Santos Filho
ADVOGADO: Marco Antônio Camelo (OAB/PB 7.488)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL. PORTE  ILEGAL  DE
ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003).
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  PEDIDO
ABSOLUTÓRIO.  AUSÊNCIA DE  PROVAS.  NÃO
CONSTATAÇÃO.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

1.  Havendo provas de que o apelante portava arma de
fogo, resta provada a materialidade e a autoria do crime,
não havendo que se falar em absolvição.

2. Para a configuração do delito descrito no art. 14 da Lei
10.826/03, basta a ocorrência de qualquer das condutas
nele descritas, dentre elas estão o transporte, o depósito
ou a manutenção sob sua guarda de arma de fogo, sem
autorização e em desacordo com a determinação legal ou
regulamentar.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal
acima identificados;

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça,
à unanimidade, em negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Perante a 4ª  Vara  Criminal  da Comarca da Capital/PB, Wilson
Luis  da  Silva  Santos,  devidamente  qualificado,  foi  denunciado  como  incurso  nas
sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/03, acusado de, no dia 12 de maio de 2016, por
volta  das  23h45min,  no  bairro  do  Rangel,  portar  um  revólver  calibre  38,  Taurus,
oxidado, cano curto, com 5 munições do mesmo calibre, sem que possuísse autorização
legal para o porte da referida arma de fogo,  o que acarretou com a sua prisão em
flagrante.
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Ainda  segundo  a  denúncia,  policiais  militares  realizavam uma
ronda no local, quando observaram dois indivíduos em atitude suspeita, ocasião em que
fizeram uma  abordagem e,  à  primeira  vista,  nada  encontraram.  Após  liberarem os
indivíduos, “um dos policiais disse ter visto o garupa da moto lançar um objeto fora
antes da abordagem. Por tal razão, os policiais retornaram ao local em que foi jogado
o objeto e encontraram o revólver, calibre 38, com cinco munições. Então, resolveram
esperar um pouco no local e foram surpreendidos com o retorno do ora denunciado, o
qual teria voltado para resgatar sua arma. Diante do narrado, os policiais deram voz
de prisão ao acusado, o qual confessou ser o proprietário da arma, bem como tê-la
adquirido pela quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na Feira do Oitizeiro.”

Auto  de  Prisão  em  Flagrante  (fls.  2-3),  Auto  de  Apreensão  e
Apresentação (fl. 5).

Instruído regularmente o processo e oferecidas as alegações finais
orais pelas partes (mídia de fl. 74 e termo de audiência – fls. 76-76v), o magistrado
julgou  procedente  o  pedido  da  acusatória,  condenando  o  denunciado  nos  precisos
termos do art.  14 da Lei nº 10.826/2003, fixando a pena da seguinte maneira: após
análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 2 (dois) anos de reclusão, em
regime aberto e 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente  à  época  dos  fatos,  tornando-a  definitiva,  na  ausência  de  outras  causas
modificativas.  Substituiu a pena corporal por duas restritivas de direitos,  que foram
prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, pelo tempo da condenação e
prestação pecuniária correspondente a 1 (um) salário mínimo (fls. 79-84).

Laudo de Exame de Eficiência de Disparos em Arma de Fogo (fls.
89-91).

Não se conformando com o decisum verberado, a defesa recorreu
(fl. 93) a esta Superior Instância, pugnando pela absolvição, diante da fragilidade de
provas (fls. 95-96).

Ofertadas  as  contrarrazões,  manifestou-se  o  Ministério  Público
pelo desprovimento do recurso (fls. 99-104).

Nesta Instância, a Procuradora de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 109-112).

É o relatório.

VOTO
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O  recorrente  interpõe  sua  irresignação,  buscando  absolvição,
afirmando que não há provas a ensejar uma condenação.

As provas da materialidade e da autoria do ilícito, por sua vez,
emergem de  forma  límpida  e  categórica  do  conjunto  probatório,  desde  o  Auto  de
Apreensão e Apresentação (fl. 5), Laudo de Exame de Eficiência de Disparos em Arma
de Fogo e Munição (fls. 89-91) e depoimentos colhidos.

O  teor  das  declarações  obtidas  durante  a  instrução  criminal
encontra-se no Termo de fl.  76-76v e no CD encartado à fl.  74, ocasião em que as
testemunhas confirmam a autoria e a materialidade do crime de porte de arma de fogo,
apesar de não haver confissão do crime.

Por  ocasião  da  audiência  de  instrução,  as  testemunhas
Ministeriais ouvidas em juízo, os policiais militares Diego Medeiros Galdino e Thiago
de Lima Onofre, prestaram informações esclarecedoras sobre o caso (mídia de fl. 74):

“Que na noite de 12/05/2016, por volta das 23h:45min
quando estavam em ronda,  ao  passar  pelo  bairro  do
Rangel abordaram dois elementos em uma moto; que
deram voz  de  parada,  que  foi  obedecida,  e  nada  foi
encontrado com os  elementos,  sendo então liberados
em seguida; que o motorista da guarnição observou que
um dos elementos havia jogado um objeto fora antes de
ser abordado; que foram até o local e constataram que
tratava-se de um revolver calibre 38; que o condutor e
o colega resolveram esperar no local onde o revólver
foi  deixado;  que  logo  em seguida  o  acusado  voltou
para buscar a arma que havia sido jogada...”

A Procuradora de Justiça,  no Parecer de fls.  109-112, destacou
que:

“…  Nos  autos  restou  sobejamente  provado  que  o
apelante praticou o delito de porte ilegal de arma de
fogo de uso permitido, ao portar a arma apreendida,
não logrando a defesa em desvencilhar-se das provas
que  demonstram  a  autoria  do  delito  na  pessoa  do
denunciado.
A negativa  de autoria  vem desmentida pelas  demais
provas dos autos, em especial a própria confissão do
réu,  corroborada pelas contradições expostas em seu
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depoimento, bem como pela palavra das testemunhas
de acusação Diego Medeiros e Thiago de Lima Onofre
que  prestaram  informações  esclarecedoras  sobre  o
caso. ...”

Dessarte,  o  substrato  probatório  a  autorizar  uma condenação é
irrefragável  e  aprume.  A materialidade  e  a  autoria  atribuídas  ao  ora  apelante  são
incontestes, posto que conduzem à inexorável conclusão de seu responsável.

O juiz singular, ao proferir seu  decisum no molde condenatório,
enquadrando a conduta do recorrente ao tipo delineado no art. 14 da Lei nº 10.826/06,
fê-lo em consonância com os elementos de convicção encartados nos autos, mormente
quando não carreado ao álbum processual nenhum elemento convincente a lhe expurgar
a culpabilidade, o qual venha a justificar a absolvição pretendida.

Assim, não há que se falar em absolvição.

O texto do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 dispõe:

“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.
Parágrafo  único.  O  crime  previsto  neste  artigo  é
inafiançável,  salvo  quando  a  arma  de  fogo  estiver
registrada em nome do agente.”

A respeito do tema, colaciono:

“PENAL.  PORTE  ILEGAL DE  ARMA DE  FOGO.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DA  DEFESA.
NEGATIVA  DE  AUTORIA.  ABSOLVIÇÃO
PERSEGUIDA.  IMPOSSIBILIDADE.  PROVA
TESTEMUNHAL  SUFICIENTE.
DESPROVIMENTO. No caso concreto ora analisado,
não resta dúvida de que a prova testemunhal é firme no
sentido de apontar a materialidade e autoria do delito
de  porte  de  arma  de  fogo  pelo  réu.”  (TJPB;  APL
0073423-86.2013.815.0731;  Câmara  Especializada
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Criminal;  Rel.  Des.  João  Benedito  da  Silva;  DJPB
30/09/2016; Pág. 16).

“PORTE  ILEGAL DE  ARMA DE FOGO  DE  USO
PERMITIDO.  Absolvição  por  falta  de  provas.
Imprestabilidade  do  laudo.  Desprovimento.  Presente
prova  testemunhal  e  materialidade.  Substituição  da
pena  privativa  de  liberdade  por  uma  restritiva  de
direitos.  Impossibilidade.”  (TJSP;  APL  0012345-
57.2009.8.26.0624;  Ac.  8350395;  Tatuí;  Segunda
Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Diniz Fernando;
Julg. 23/03/2015; DJESP 14/04/2015).

Ante todo o exposto, em harmonia com o parecer da Procuradora
de Justiça, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É o meu voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Desembargador  Arnóbio
Alves  Todósio,  dele  participando,  além de  mim,  Relator,  o  Desembargador  Márcio
Murilo da Cunha Ramos, revisor.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco
Sarmento Vieira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 22
(vinte e dois) dias do mês de agosto do ano de 2017.

João Pessoa, 23 de agosto de 2017

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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