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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001701-45.2015.815.0141 – 3ª Vara da Comarca de
Catolé do Rocha/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Willian Gomes de Lima
ADVOGADO: Marcelo Suassuna Laureano (OAB/PB 9.737)
APELADO: Ministério Público Estadual

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO. FLAGRANTE.  CONFISSÃO.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  INCONTESTES.
CONDENAÇÃO.  APELAÇÃO.  PEDIDO  DE
ALTERAÇÃO  DA  PENA  IMPOSTA.
DESNECESSIDADE.  SENTENÇA  MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Restando 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,  não  necessitando
permutar, sequer, as penas restritivas de direito aplicadas,
como pretende o recorrente.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
acima identificados;

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, em total
harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

O Ministério Público, com assento na Terceira Vara da Comarca
de  Catolé  do  Rocha/PB,  denunciou  WILLIAN GOMES DE LIMA por  ter,  no  dia
02/08/2015, por volta das 23h00, na região do Sítio Pombinho, zona rural de Brejo dos
Santos/PB, sido preso em flagrante portando arma de fogo de uso permitido, nos termos
do art. 14 da Lei 10.826/2003.

Narra  a  peça  vestibular  que  Policiais  Militares  receberam  um
chamado a respeito de um indivíduo armado, num forró, no endereço supracitado e, ao
ser revistado, foi encontrado em seu poder um revólver calibre 38, com seis munições
intactas, conforme auto de apresentação e apreensão de fls. 10.

O acusado, após ser conduzido a delegacia, pagou fiança no valor
de R$700,00 (setecentos reais) e foi liberado (fls. 07).
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A denúncia foi recebida em 17/08/2015 (fls. 18).

Termo  de  audiência  com  oitiva  e  interrogatório  em  CD  (fls.
27/28), além das alegações finais orais pelo Ministério Público.

Laudo de Exame Técnico Pericial de Eficiência de disparos em
arma de fogo e munição (fls. 32/36), concluindo por apta para efetuar disparos.

Alegações finais pelo denunciado (fls. 40).

Às fls. 41/45, o douto juiz Dr. Anderley Ferreira Marques proferiu
sentença julgando procedente denúncia e condenando WILLIAN GOMES DE LIMA no
crime capitulado no art. 14 do Estatuto do Desarmamento, a cumprir 02 (dois) anos de
reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias multa, correspondente cada um a
1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Depois substituiu a pena privativa de
liberdade  por  duas  restritivas  de  direito,  consistentes  na  prestação  de  serviços  à
comunidade e limitação de fim de semana, a serem definidos pelo juízo das Execuções
Penais. Determinou o perdimento da arma em favor do Comando do Exército.

Tempestivamente,  o  denunciado apelou a  esta  Superior  Instância
(fls. 48), colacionando suas razões as fls. 51/52, pugnando pela reforma da sentença, para
absolvê-lo alegando ser primário e ter residência e trabalho certo, ou aplicar pena mais
adequada, já requerida em sede de alegações finais, afirmando que “pugnou em caso de
condenação em pena restritiva de liberdade que fosse esta transformada em uma pena
restritiva de direito, sendo a mais adequada a de multa no valor de um salário mínimo,
não sendo atendido por este juízo” (fls. 52).

Contrarrazões  de  fls.  54/57,  pugnando  pelo  desprovimento  do
apelo.

Subiram os autos,  e em sendo estes encaminhados ao crivo da
douta Procuradoria de Justiça, esta opinou pelo desprovimento recursal (fls. 62/64).

É o breve relatório.

VOTO:

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é tempestivo, por  ter  a  sentença  sido  prolatada  em
02/12/2016  (fls.  41/45),  tendo  o  Ministério  Público  sido  intimado  em  14/12/2016,
conforme ciente as fls. 46/verso, o advogado do recorrente em 14/12/2016 (fls. 47) e
através  do  DJE/PB,  publicado  no  dia  13/12/2016  (fls.  50),  enquanto  o  recurso  foi
interposto em 15/12/2016 (fls. 48), antes mesmo do último ato de intimação, que seria
do próprio réu, conforme mandado de fls. 53, em 08/02/2017.

Portanto, além de ser adequado e não depender de preparo por se
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tratar de ação penal pública (TJ/PB Súmula n° 24), CONHEÇO do apelo.

2. DO MÉRITO:

Pugna o apelante, em suas razões recursais, por sua absolvição,
alegando ser primário, ter residência fixa, profissão definida (agricultor), nunca haver
sido  processado  nem  preso  anteriormente,  com  família  constituída  e  que,  após  o
presente fato, não cometeu nenhum ilícito.

Aduz  não  ter  sido  atendido,  pois  requereu  em suas  alegações
finais que a pena privativa de liberdade fosse substituída por uma restritiva de direito de
cunho pecuniário, no importe de um salário mínimo, porém, não fora atendido.

Pois bem!

O crime praticado pelo ora recorrente é de cunho eminentemente
formal, nos termos previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, consumando apenas com seu
porte, ainda que isso não gere nenhum perigo a população, não necessitando de outro
resultado, ou seja, 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. 10, e o laudo que demonstra a eficiência de disparos da
arma apreendida (fls. 32/36).

Na  oitiva  dos  policiais  miliares,  ainda  na  esfera  policial,  estes
afirmaram ter o acusado está portando um revólver, calibre 38 com seis munições, no
momento da apreensão (fls. 05/06).

Em  seu  interrogatório,  o  acusado  confirmou  ser  verdadeira  a
imputação do crime (CD de fls. 27).

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).
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"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,  todas  as  provas,  além  da  própria
confissão do acusado, revelam a prática delituosa tipificada no art. 14 do Estatuto do
Desarmamento, não havendo outro caminho, senão a condenação do acusado, como
bem o fez o douto magistrado de primeiro grau.

A esse respeito, 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 e  em desacordo com determinação
legal,  pouco  importando  o  resultado.  (…)  (TJPB  –
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  0000416-
22.2011.815.0411, Câmara Especializada Criminal,  Relator
DES ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO, 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
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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  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 pelo 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 provimento para, cassando o acórdão
hostilizado,  restabelecer  a  sentença  condenatória.  (REsp
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1221960/SP,  Rel.  Ministro  OG  FERNANDES,  SEXTA
TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 09/03/2011).

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

2.1. PEDIDO DE ADEQUAÇÃO DA PENA APLICADA

No tocante ao pedido de substituição da pena restritiva de direito
aplicada  por  uma pecuniária,  no  importe  de  um salário  mínimo,  também não deve
prosperar, pois a pena foi por demais adequada ao caso em análise, diante das provas
apuradas, não necessitando de reforma neste ponto.

Assim, inexistindo conveniência acerca da alteração da decisão
aplicada, impõe-se manter a sentença em todos os seus termos, por restar coerente com
a prática delituosa cometida, e suficiente a evitar de tais fatos dessa natureza se repitam,
por parte do agente.

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 o Excelentíssimo Senhor Desembargador João
Benedito  da  Silva,  decano  no  exercício  da  Presidência  da  Câmara  Criminal.
Participaram  do  julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Carlos
Martins Beltrão Filho (Relator), Márcio Murilo da Cunha Ramos (Revisor) e Marcos
William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador). Ausente temporariamente o Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio.

Presente aos trabalhos 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 da Paraíba, em João Pessoa, aos 22 (vinte e
dois) dias do mês de Agosto do ano de 2017.

João Pessoa, 24 de Agosto de 2017.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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