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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0007316-79.2012.815.0251 – 1ª Vara da Comarca de
Patos/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: José Hamilson Remígio de Assis Marques
ADVOGADO: Francisco de Assis Remígio II (OAB/PB 9.464)
APELADO: Ministério Público

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  PRELIMINAR.  NULIDADE  DA
SENTENÇA.  CERCEAMENTO  DO  DIREITO  DE
DEFESA.  INOCORRÊNCIA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
PLEITO  ABSOLUTÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.
ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.  INOCORRÊNCIA.
CRIME  DE  MERA  CONDUTA  E  PERIGO
ABSTRATO.  DOSIMETRIA.  CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL. PERSONALIDADE. UTILIZAÇÃO PARA
VALORAR A PENA BASE E COMO AGRAVANTE.
IMPOSSIBILIDADE.  BIS  IN  IDEM.  OCORRÊNCIA.
REDUÇÃO  DA  REPRIMENDA.  DE  OFÍCIO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

-  Não  há  que  se  falar  em  nulidade  da  sentença  por
cerceamento  do  direito  de  defesa,  quando  a  matéria
ventilada  para  suscitar  tal  vício  processual,  sequer  foi
objeto das alegações finais da defesa.

- Restando comprovado que a arma de uso permitido foi
apreendida na residência do réu, elemento constitutivo do
crime de posse irregular de munições, configura-se o ilícito
disposto no art. 12 da Lei n° 10.826/2003 – Estatuto do
Desarmamento.

-  O tipo  penal  em tela  é  considerado crime de perigo
abstrato  e  de  mera  conduta,  de  sorte  que,  para  a  sua
consumação,  basta  que o agente esteja portando ou na
posse de munição e/ou arma de fogo, sendo irrelevante a
demonstração de perigo real para a configuração do delito.



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

- É necessário redimensionar a pena quando a mesma
circunstância  é  utilizada  na  primeira  e  segunda  fase
dosimétrica.

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

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  a  unanimidade,  em  rejeitar  a  preliminar e,  no  mérito,  dar
provimento parcial ao apelo para corrigir a pena, fixando-a em 01 (um) ano de reclusão
e 15 (quinze) dias multa.

RELATÓRIO

Perante  a  1ª  Vara  da  Comarca  de  Patos/PB,  José  Hamilson
Remígio de Assis Marques, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como
incurso nas condutas típicas previstas nos arts. 12,  caput, da Lei n° 10.826/03, pelos
fatos a seguir narrados:

“Consta  do  inquérito  policial  que  serviu  de  arrimo  para  a
propositura da presente ação penal, que no dia 18 de outubro do ano em curso, por
volta das 17h, nesta cidade e Comarca de Patos/PB, o ora denunciado possuía arma de
fogo de uso permitido,  qual seja,  um revólver Rossi  Special  calibre 38, nº de série
J076009, com 06 (seis) munições intactas,  em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, no interior de sua residência.

De  fato,  apurou-se  que,  no  ainda  e  período  acima  citados,
munidos de um mando de prisão, busca e apreensão expedido por este juízo, membros
da polícia militar rumaram à busca do increpado, quando após localizarem o mesmo no
Centro desta Cidade, dirigiram-se para sua residência.

Pois  bem.  Lá  chegando,  a  esposa  do  denunciado  franqueou  a
entrada dos policiais no citado imóvel, quando, em meio à diligência, foi constatado
que o mesmo possuía, sem permissão legal, a arma de fogo constante do auto de f.,
encontrada em um dos quartos da sua residência, na parte superior de um guarda-roupa.

Em seguida, conduzido a delegacia e interrogado, o denunciado
não  reconheceu  a  propriedade  da  arma  apreendida,  muito  embora  esta  estivesse
guardada em um cômodo de sua residência.” (fls. 02/04)

Denúncia recebida em 23 de novembro de 2012. (fl. 30)
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Concluída a instrução processual, o MM. Juiz sentenciante julgou
procedente a denúncia para condenar o réu José Hamilson Remígio de Assis Marques
nas penas do art. 12 da Lei n° 10.826/03, a uma pena definitiva de 01 (um) ano e 06
(seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa. 

Nos  termos  do  art.  44  do  CP,  substituiu  a  pena  privativa  de
liberdade por 2 (duas) restritivas de direito, nas modalidades prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, no valor de 3 (três) salários mínimos. (fls. 97/100)

Inconformado, o réu apelou e, preliminarmente, suscitou a nulidade da
sentença  em  razão  do  cerceamento  do  direito  de  defesa,  uma  vez  que  o  magistrado
sentenciante não teria analisado a atipicidade da conduta, em razão da apreensão da arma ter
ocorrido quando estava vigente o dispositivo que permitia a pessoa entregar voluntariamente a
arma de fogo. No mérito, suscitou que deve ser absolvido, por força da inexistência de provas
para manutenção do édito condenatório.  (fls. 104/114)

Contrarrazões ofertadas às fls. 117/120, pugnando pelo não provimento
do recurso apelatório.

Com vista dos autos, o Procurador de Justiça Álvaro Gadelha Campos,
em  parecer,  opinou  pelo  provimento  parcial  do  recurso,  para  promover  a  redução  da
reprimenda, mantidos os demais termos da sentença (fls. 125/128)

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Ao analisar os pressupostos de admissibilidade e processamento
do recurso,  verifica-se que eles estão presentes,  sobretudo quanto aos requisitos da
tempestividade, eis que interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias  (art. 593,
caput, do CPP), e adequação, além não depender de preparo, por se tratar de ação penal
pública, em observância à Súmula n° 24 do TJPB.

Logo, conheço do apelo.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA:
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O recorrente argumentou que, em razões finais, teria suscitado a
atipicidade da conduta, uma vez que, quando ocorrera a apreensão da arma de fogo,
estava no período em que era permitido ao cidadão entregar voluntariamente a arma
apreendida.

Compulsando os autos, não vislumbro que, nas alegações finais,
a defesa teria argumentado a mencionada matéria, ao contrário, limitou-se a suscitar
que, como a arma estava desmuniciada, não teria ocorrido a adequação típica formal
exigida pelo tipo penal.

Outrossim, há que ser feita uma pequena observação para que não
haja mais quaisquer questionamentos: a apreensão da arma se deu em 2012, ou seja,
fora do período da atipicidade temporária, assim, não há se falar em absolvição por
ausência de tipicidade.

Assim sendo,  rejeito  a  preliminar  de  nulidade da  sentença por
cerceamento do direito de defesa.

DO MÉRITO

No  mérito,  a  pretensão  recursal  consubstancia-se  em  que  o
apelante seja absolvido das imputações que lhe são atribuídas na denúncia.

Não há como acolhê-la, vejamos:

Da  análise  do  álbum  processual,  dessumi-se  que  os  policiais
militares, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, encontraram no interior
da casa do apelante, mais exatamente, na parte superior de um guarda-roupas, a arma
de  fogo,  constante  do  auto  de  apresentação  e  apreensão  (fl.  09), ocasião  em que,
prenderam-no em flagrante.

A verdade  material  a  positivar  a  existência  do  delito  reputa-se
cristalina, espelhada na prova técnica consistente no Auto de Apresentação e Apreensão
(fls.  09),  bem  como,  Laudo  de  Exame  de  Eficiência  (fls.  32/35),  declarações  das
testemunhas inquiridas, além da confissão do réu por ocasião de seu interrogatório em
juízo. 

A autoria do ilícito é revelada por um conjunto de circunstâncias e
indícios irretorquíveis, que vão, desde o estado flagrancial, até a confissão do acusado,
em juízo, que admitiu possuir a arma  em sua residência,  constituindo, com isso, a
robustez de provas da autoria delitiva.
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Nesse  sentido,  peço  vênia  para  reproduzir  a  sentença,
especificamente,  quando  o  magistrado  mencionou  que  o  acusado  teria  confessado
quando do interrogatório em juízo. Vejamos:

“A autoria,  por  sua  vez,  igualmente  não  foi  sequer
questionada, haja vista a confissão produzida pelo réu
por  ocasião  de  seu  interrogatório  de  fls.  79,  o  qual
confessou possuir em análise há vários anos e utilizá-la
para sergurança própria haja vista possuir propriedade
no  município  de  Catingueira-PB,  depoimento  que
encontra  simetria  diante  da  prova  testemunhal
produzida pela acusação, a qual atestou que a arma de
fogo  foi  encontrada  na  casa  da  réu  e  entregue  pela
própria esposa, o que afsta qualquer dúvida quanto à
autoria delitiva.” (sic,  fl. 98v)

Como é cediço, figura circunscrita no art. 12 da Lei nº 10.826/03,
intitulada de “posse irregular de arma de fogo de uso permitido” é realizada por aquele que
“possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou
dependência  desta,  ou,  ainda  no seu  local  de  trabalho,  desde que seja  o titular  ou  o
responsável legal do estabelecimento ou empresa”

O delito de “posse irregular” se constitui nas hipóteses em que o
agente  possui  ou  mantém sob  sua  guarda  arma  de  fogo,  acessório  ou  munição,  em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, e esse fato ocorre no interior de sua
residência ou domicílio ou em dependência destes, ou no local de trabalho, impondo a lei a
peculiar condição de que seja o indivíduo o titular ou responsável legal do estabelecimento
ou empresa, aprimora-se o delito de posse irregular, que comina reprimenda mais branda,
valendo ressaltar que, para possuir o artefato, é necessário o certificado de registro de arma
de fogo, expedido pela Polícia Federal,  o qual autoriza o seu proprietário a manter o
instrumento exclusivamente nos locais já mencionados, segundo a prescrição do art. 5º,
caput, da Lei nº 10.826/03, com a redação dada pela Lei nº 10.884/04. 

Nesse sentido, colaciono precedente desta Câmara:

PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  CONDENAÇÃO  POR  PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. IRRESIGNAÇÃO DA

Apelação 0007316-79.2012.815.0251                      C.M.B.F.                                                     5



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

DEFESA.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
ADEQUAÇÃO AO TIPO CORRETO. PROVIMENTO.
O fato de alguém guardar em seu domicílio arma de fogo
de uso permitido sem permissão legal configura o delito
de posse ilegal de arma de fogo e não o delito de porte.
Imperiosa  a  reforma  da  sentença  no  que  tange  à
tipificação do delito imputado ao réu, o qual deve ser
condenado  pelo  delito  previsto  no  art.  12  da  Lei  n.
10.826/03  -  Posse  ilegal  de  arma  de  fogo  de  uso
permitido. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  01240864720168150371,  Câmara  Especializada
Criminal, Relator DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA ,
j. em 15-02-2018) 

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO. Art.  12 da Lei 10.826/2003. Condenação.
Irresignação  defensiva.  Absolvição.  Impossibilidade.
Autoria e materialidade consubstanciadas. Redução da
reprimenda.  Inviabilidade.  Exasperação  da  pena-base
justificada.  Preponderância  desfavorável  das
circunstâncias  judiciais.  Quantum  condizente  ao  caso
concreto.  Fixação  do  regime  inicial  fechado.
Impropriedade.  Crime  punido  com  detenção.  Réu
reincidente. Abrandamento para o semiaberto. Recurso
parcialmente  provido.  -  Havendo  provas  seguras  nos
autos a comprovar a materialidade e autoria delitivas,
referente ao crime de posse ilegal de arma de fogo de
uso  permitido,  mostra-se  inviável  o  acolhimento  do
pleito absolutório. - Restando devidamente justificada a
exasperação da pena-base, bem como o quantum final
apresentando-se  adequado  e  proporcional  à  conduta
perpetrada e à repressão e prevenção do ilícito, há de ser
mantida a reprimenda fixada na r. sentença recorrida. - In
casu, em que pese a reincidência ostentada pelo acusado,
em observância ao disposto no art. 33 do CP, por se tratar
de  pena  de  detenção,  em  virtude  de  expressa
determinação legal, mister a alteração do regime inicial
para  o  semiaberto,  haja  vista  a  inaplicabilidade  do
fechado  aos  delitos  punidos  com  detenção.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
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00005118920168150051,  Câmara  Especializada
Criminal,  Relator  DES.  ARNÓBIO  ALVES
TEODÓSIO, j. em 05-12-2017)

Assim sendo, o delito previsto no art.  12 da Lei n° 10.826/03,
trata-se  de  crime de mera conduta,  que  não exige,  assim,  a  ocorrência  de  nenhum
resultado naturalístico para a sua consumação. O bem jurídico protegido nesses tipos
penais é a incolumidade pública e o controle da propriedade das armas de fogo. 

Em que pese a defesa não ter se insurgido em relação à pena
aplicada, há alguns retoques a serem efetuados. 

Quando  da  análise  das  circunstâncias  judiciais,  a  Magistrada
ponderou a personalidade negativamente, além de tê-la utilizado na segunda fase, uma
vez que a reconheceu como agravante, o que ocasionou um bis in idem. 

Assim sendo, passo à nova dosimetria:

Mantenho as circunstâncias judicias como foram analisadas pela
juíza a quo, como também a pena base, que foi fixada em 1 (um) ano e 6 (seis) meses
de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Na segunda fase, em razão da confissão espontânea
do acusado,  como fora destacado na sentença, atenuo a pena em 6 (seis) meses de
reclusão e 5 (cinco) dias-multa.  Na terceira fase, à míngua de outras circunstâncias
agravantes e/ou atenuantes, além de causas de aumento e/ou diminuição de pena, torno
a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30
do salário mínimo na data do fato.

Ante  o  exposto,  dou provimento  parcial  ao recurso,  para,  de
ofício, redimensionar a pena definitiva para 1 (um) ano de reclusão e 15 (quinze) dias-
multa, à razão de 1/30 do salário mínimo na data do fato, mantidos os demais termos da
sentença condenatória.

É como voto.

Cópia dessa decisão serve como ofício de notificação.

Presidi o julgamento, com voto, dele participando, além de mim,
Relator,  os  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  revisor,  e  Arnóbio
Alves Teodósio.
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Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

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 17
(dezessete) dias do mês de abril do ano de 2018.

João Pessoa, 23 de abril de 2018

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                                                  - Relator -
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