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GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL  Nº 0009264-29.2014.815.0011 –  1ª Vara da Comarca de
Campina Grande
RELATOR: Tércio Chaves de Moura, Juiz de Direito convocado em substituição ao
Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos.
APELANTE: Josemario Ribeiro Neves
ADVOGADO: Tiago Teixeira Ribeiro, OAB/PB 17.584
APELADO: A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DE PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO ( ART. 14 DA
LEI  Nº  10.826/2003) —  CONDENAÇÃO  —
IRRESIGNAÇÃO — ALEGAÇÃO DE QUE O ACUSADO
NÃO  PORTAVA  A  ARMA  NO  MOMENTO  DA
APREENSÃO  E  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  PARA
LASTREAR  O  DECRETO  CONDENATÓRIO  —
ARGUMENTO  INFUNDADO  — CRIME  DE  PERIGO
ABSTRATO  —  TIPICIDADE  —  MATERIALIDADE  E
AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS ATRAVÉS DO
LAUDO DE EXAME DE EFICIÊNCIA DE DISPAROS EM
ARMA  DE  FOGO,  DOS  DEPOIMENTOS
TESTEMUNHAIS E DA CONFISSÃO DO ACUSADO EM
JUÍZO — DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

—  Para configurar o crime de porte de munição, previsto no
art. 14 da Lei n° 10.826/2003, mostra-se irrelevante o fato de o
agente não portar a arma de fogo no momento da apreensão.

— O delito  de porte  ilegal  de arma é considerado como de
perigo  abstrato,  não  sendo  obrigatória  a  existência  de  um
resultado naturalístico para que haja sua consumação.

— Não prevalece a tese de ausência de materialidade do fato
típico e negativa de autoria sustentada pela defesa, quando o
conjunto probatório dos autos é contundente em reconhecer a
existência do delito e o réu como seu autor. In casu, as provas
produzidas no presente feito, laudo de exame de eficiência de
disparos  em  arma  de  fogo,  depoimentos  das  testemunhas  e
confissão do acusado, evidenciam 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 apelo, nos termos do
voto do relator, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por  Josemário
Ribeiro Neves, em face da sentença de fls. 134/137, prolatada pelo Juiz de Direito da 4ª
Vara Criminal da comarca de Campina Grande/PB, Fabrício Meira Macedo, 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 (art. 14 da Lei nº 10.826/2003),
aplicando uma pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão no regime
inicial aberto, cumulada com 10 (dez) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um
trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fato. 

 A pena privativa de liberdade foi  substituída por  duas  penas
restritivas de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo.

A magistrada a quo aplicou, ainda, em desfavor do réu, a perda
da arma de fogo e seu acessório, em favor da união.

Narra a denúncia (fls. 02/03) que, no dia 16/03/2014, por volta
das 23:40hs, a Polícia Militar  foi acionada para comparecer à casa de show Spazio,
tendo em vista que naquela localidade ocorrera disparos de arma de fogo. No local, os
policiais encontraram o ora apelante, vigilante da referida casa de Show, tendo aquele
informado que “não efetuou disparos de arma de fogo, mas que havia soltado bombas
no local, porque alguns indivíduos estavam forçando o portão”. 

Relata, ainda, a peça acusatória que, ao adentrarem no local, os
policiais depararam-se com uma espingarda calibre 12, de marca Rossi, de nº 64.3312
que  se  encontrava  em  cima  da  cadeira  do  apelante,  razão  pela  qual  foi  preso  em
flagrante. 

As fls.  77,  o  MP ofertou proposta  de suspensão do processo,
com  base  no  art.  89  da  Lei  nº  9.099/95,  pelo  prazo  de  02  (dois)  anos,  mediante
cumprimento de cautelares, ao acusado Márcio Holanda da Silva, tendo este aceitado.

Em suas razões recursais  - fls.  152/154, alega o apelante que
“em nenhum momento ficou provado nos autos da incursão do réu em algum tipo penal
incriminador”. Que a prisão foi arbitrária e que, não há nos autos confissão da prática
do delito, não existindo flagrante do acusado portando o armamento. Aduz também, que
não há indícios suficientes de autoria capazes de ensejar a condenação do acusado.

Assim, requer a absolvição, nos termos do art. 386, V do CP, sob
o argumento de que não existe prova de ter o réu concorrido para a infração penal.

Nas  contrarrazões  das  fls.  157/158,  o  Promotor  de  Justiça



pugnou pelo desprovimento do recurso apelatório, argumentando ser protelatório e sem
qualquer  respaldo  jurídico,  a  fim  de  que  seja  mantida  a  sentença  a  quo  em  sua
integralidade.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, no seu parecer das fls.
162/166, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO:

O presente  recurso cinge-se a  aduzir  que a  materialidade e  a
autoria do crime capitulado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 não restaram comprovadas,
ante a ausência de provas e a conduta do acusado não se amoldar ao tipo penal em
testilha. 

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.

As provas produzidas nos autos, dão conta de que o acusado
possuía a apreendida às  fls.  06 -  a  qual  se  encontrava em plenas condições  de
funcionamento (consoante laudo de exame de eficiência de disparos em arma de
fogo das fls. 107/110). 

Ademais, foi comprovado que o réu fazia uso da arma no
exercício da sua função de vigilante,  bem como que, no dia do fato,  o referido
objeto  foi  encontrado  pela  Polícia  Militar  em  cima  da  cadeira,  na  sala  onde
trabalhava. Portanto, da redação do artigo acima, não restam dúvidas acerca da
compatibilidade da conduta do réu com a referida previsão legal. 

Em juízo, os policiais militares responsáveis pela diligência, em
narrativa  integralmente  coerente  com  o  seu  depoimento  na  seara  inquisitiva,  são
categóricos em afirmar que a arma foi localizada no interior da casa de show, em cima
da cadeira do apelante.

Destaco que não se pode olvidar que a narrativa de policiais, na
qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficientes para influírem
na formação da convicção quanto a autoria delitiva, em especial quando se mostram
harmônicas e coerentes. 

Esse é o entendimento jurisprudencial e, também, desta Colenda
Câmara: 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  PORTE  ILEGAL DE  ARMA DE  FOGO.
CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS  ATRAVÉS  DE  CONJUNTO  PROBATÓRIO



ROBUSTO.  DEPOIMENTOS  POLICIAIS  SOB  O  CRIVO  DO
CONTRADITÓRIO  REVESTEM-SE  DE  INQUESTIONÁVEL
EFICÁCIA  PROBATÓRIA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO. 

Se o conjunto probatório oferece o necessário respaldo para a  versão dos
fatos trazida na exordial acusatória, a condenação é medida que se impõe. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido
de  que o  depoimento  de  policiais  é  plenamente  válido  como meio  de
prova, hábil a embasar a condenação, mormente quando não há nada
nos autos que possa retirar a credibilidade dos depoimentos prestados,
como é o caso dos autos.

(TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do  Processo  Nº  00018872920158150251,
Câmara  Especializada  Criminal,  Relator  DES.  JOÃO  BENEDITO  DA
SILVA, j. em 26-09-2017) g.n.

Assim, não assiste razão ao apelante, visto que, de acordo com o
laudo pericial,  fls.  107/110, os depoimentos  prestados,  somados a  sua confissão  em
juízo (mídia de fl. 99), houve a prática do delito acima aludido, sendo o acusado o seu
autor.

A defesa, por seu turno, embora, neste recurso, negue a autoria
do  fato  e  lance  dúvida  sobre  a  própria  existência  do  crime,  não  trouxe  elementos
probatórios para sedimentar suas declarações. 

Alega a atipicidade da conduta, argumentando que não houve
flagrante do acusado portando o armamento. 

Sem razão. 

De  acordo  com  os  autos,  o  apelante  recebeu  voz  de  prisão
quando,  com  o  seu  consentimento,  os  policiais  adentraram  na  casa  de  show  e
encontraram, em cima de sua cadeira, uma espingarda calibre 12, de marca Rossi e 01
(um) cartucho do mesmo calibre.

O  crime  de  porte  ilegal  de  munição  de  uso  permitido  é
considerado de mera conduta, o qual se configura com o simples fato de praticá-lo, não
sendo exigência do tipo penal  a  ocorrência  de  resultado lesivo,  consubstanciado no
prejuízo para a sociedade. Também é classificado como crime de perigo abstrato, pois é
irrelevante que ocorra situação de perigo concreto para a sua configuração, o qual é
presumido pelo tipo penal. 

Assim,  mostra-se  suficiente  para  a  caracterização  da  conduta
elencada  no  artigo  14,  caput,  da  Lei  nº  10.826/2003, sendo,  de  acordo  com  a
jurisprudência do STJ, irrelevante o fato de o agente não portar a arma de fogo.

Nessa esteira, o conjunto probatório do presente feito, laudo de
exame de  eficiência  de  disparos  em arma de  fogo,  depoimentos  das  testemunhas  e
confissão do acusado, evidencia o recorrente como praticante do crime previsto no art.
14 da Lei nº 10.826/2003. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO ao  apelo, em
harmonia com o parecer ministerial. 



É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz
convocado,  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.  Márcio
Murilo  da Cunha Ramos),  relator, Arnóbio  Alves  Teodósio  e  Marcos  William de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).

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, 27 de março de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz de Direito convocado – Relator


