
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

A C Ó R D Ã O 

APELAÇÃO  CRIMINAL N.º  0088555-90.2012.815.2002 –  7ª  Vara
Criminal da Capital
RELATOR:  Wolfram  da  Cunha  Ramos  (Juiz  de  Direito  convocado  em
substituição ao Des. Carlos Martins Beltrão Filho)
APELANTE: Joelton Gonçalves da Silva
DEFENSORES:  André  Luiz  Pessoa  de  Carvalho  e  Adriano  Medeiros
Bezerra Cavalcanti
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO CRIMINAL.  PORTE  ILEGAL  DE
ARMA  DE  FOGO.  CONDENAÇÃO.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE
INCONTESTES.  PRISÃO  EM  FLAGRANTE.
ARMA  APREENDIDA.  CO-AUTORIA.  PROVA
TESTEMUNHAL  CONSISTENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. PEDIDO
ALTERNATIVO PARA REDUÇÃO DA PENA DE
MULTA.   REPRIMENDA  PECUNIÁRIA
COERENTE.  VALOR  DO  DIA-MULTA  FIXADO
NO MÍNIMO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO
SALÁRIO  MÍNIMO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
REDUÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

– Delito de porte ilegal de arma de fogo, que
se  configura  com  a  simples  condução  da
arma.  Autoria  comprovada  nos  autos.  Para
caracterizar  a co-autoria  do crime de porte
de  arma não  é  necessário  que  exista  uma
arma para cada acusado, bastando que ela
possa  ser  compartilhada  por  qualquer  um
deles, fazendo seu imediato uso.

– Tendo  sido  a  pena  de  multa  fixada  em
patamar necessário e suficiente à reprovação e
prevenção do crime, atendendo ao princípio da
proporcionalidade, mostrando equilíbrio entre o
mal cometido e a retributividade da pena, fica
mantida a pena pecuniária, estabelecida pelo
juízo  a quo, haja vista, inclusive, que o valor
do dia-multa ficou estabelecido no mínimo de
1/30  (um  trinta  avos)  do  salário  mínimo,
sendo, portanto, incabível sua redução.
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA  a  Egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em  harmonia  com  o  parecer  da
Procuradoria-Geral da Justiça, em negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Perante  a  7ª  Vara  Criminal  da  Comarca  da  Capital,
Joelton Gonçalves da Silva, devidamente qualificado, foi denunciado como
incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 329 do Código
Penal (fls. 02/04).

Narra a Denúncia que, no dia 30 de abril de 2012, por
volta das 22h30, no Centro da cidade de João Pessoa, nas proximidades
da  “cracolândia”,  o  acusado  foi  preso  em  flagrante  quando  portava
ilegalmente um revólver calibre 38 com cinco munições, conforme Auto de
Apresentação e Apreensão de fl. 12.

Consta ainda da exordial acusatória que no citado dia a
Polícia Militar efetuava rondas na “cracolândia” quando se deparou com o
acusado e um menor, os quais,  ao avistarem a polícia,  empreenderam
fuga em uma moto preta, atirando contra a guarnição, porém caíram da
moto, momento em que foram abordados pelos policiais, tendo o acusado
trocado socos e pontapés, resistindo à prisão.

Denúncia recebida (fls. 55/56).

Laudo de Exame de Eficiência de Disparos em Arma de
Fogo (nº 1431/2012/GECRIM) juntado às fls.  65/68,  cujo resultado foi
positivo, ou seja, a arma examinada encontra-se apta a realizar disparos.

Instruído  regularmente  o  processo  e  oferecidas  as
alegações  finais  pelas  partes  (fls.  81/83  e  94/96,  respectivamente),
proferiu  sentença a  Juíza  singular  (fls.  97/103),  julgando parcialmente
procedente a Denúncia para absolver o acusado pelo crime de resistência
(art. 329 do CP) e condená-lo como incurso nas sanções do art. 14 da Lei
10.826/03, à pena-base de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
16 (dezesseis) dias-multa.

Não havendo circunstâncias atenuantes ou agravantes,
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bem como ante a ausência de causas de diminuição e de aumento de
pena,  a  pena  foi  tornada  definitiva  em  02 (dois)  anos e  06  (seis)
meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, estes à base de 1/30
(um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos.

O regime inicial para cumprimento de pena foi o semi-
aberto, sob o fundamento do art. 33, §3º, do CP.

Irresignado com o decisório adverso, recorreu o acusado
a  esta  superior  instância  (fl.  106),  pugnando  em  suas  razões  (fls.
114/118),  por  sua  absolvição,  alegando  insuficiência  de  provas.
Alternativamente, requer a diminuição da pena de multa imposta, tendo
em vista a situação econômica do apelante.

Ofertadas  as  contrarrazões  ministeriais  rebatendo  as
alegações  do  apelo,  pugnando  pela  manutenção  da  sentença  (fls.
121/125), seguiram os autos, já nesta instância, à douta Procuradoria-
Geral  de Justiça que, em parecer, opinou pelo desprovimento do apelo
(fls. 127/130).

É o relatório.

VOTO – Wolfram da Cunha Ramos (Juiz convocado):

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O  recurso  é  tempestivo,  eis  que  interposto  em
27.11.2013 (fl. 106), tendo sido o apelante intimado em 03.12.2013 (fl.
107-v). Além de não depender de preparo, por se tratar de ação penal
pública, em observância à Súmula n° 24 do TJPB.

NO MÉRITO

No  que  concerne  ao  pleito  absolutório  contido  nas
razões  recursais,  o  mesmo  não  há  como  prosperar,  haja  vista  que  a
autoria  e  a  materialidade  do  delito  de  porte  de  arma  restaram
comprovadas por um conjunto de circunstâncias, que vão desde o Auto de
Prisão  em  Flagrante,  Auto  de  Apresentação  e  Apreensão,  até  os
depoimentos testemunhais colacionados aos autos, constituindo, com isso,
a robustez das provas colhidas.

Registre-se que o delito de porte de arma de fogo  se
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aperfeiçoa com a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal. Portanto,
a tipicidade do art. 14 da Lei 10.826/03 restou configurada no núcleo do
tipo. 

Com  efeito,  o  art.  14  da  Lei  n.  10.826/03,  assim,
estabelece:

“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.

Da análise do reportado dispositivo, observa-se que o
simples porte de arma de fogo sem autorização da autoridade competente
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar configura crime,
já que  o porte ilegal se configura com a simples condução da arma, ou
seja, crime de mera conduta e de perigo abstrato, não sendo questionável
a intenção do agente.

Nesse contexto, verifica-se que o acusado foi preso em
flagrante,  por  policiais  militares,  no  momento  em  que  estava  na
companhia de um menor de idade, sendo encontrado em poder deles a
referida  arma  de  fogo,  restando  configurada  a  identidade  de  desígnio
quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo.

Assim sendo, não importa se a arma de fogo estava
em poder  do  acusado ou  do  menor  de  idade  que  o  acompanhava na
garupa da moto, como bem frisou a d. Juíza sentenciante. Aliás, esse é o
entendimento de nossos Tribunais, que admitem a co-autoria do crime de
porte ilegal de arma de fogo. Vejamos: 

57328246  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
(ART.  16,  CAPUT,  DA  LEI  Nº  10.826/03).
NEGATIVA  DE  AUTORIA  DISSOCIADA  DO
CONTEXTO  PROBATÓRIO.  TESTEMUNHOS  DE
POLICIAIS  MILITARES  QUE  EFETUARAM  O
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FLAGRANTE.  POSSIBILIDADE.  ARMA
DESMONTADA  E  DESMUNICIADA.  CONDUTA
CARACTERIZADA  PORTE  COMPARTILHADO.
POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Os  testemunhos  de  policiais  militares  que
efetuaram  a  prisão  em  flagrante,  coerentes
entre  si,  são hábeis  para  compor  o  conjunto
probatório e servir de base para a condenação
dos réus,  especialmente quando prestado em
juízo,  sob  a  garantia  do  contraditório  -
Reveste-se  de  inquestionável  eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo
só  fato  de  emanar  de  agentes  estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal (STF - HC nº 73.518-5/SP). 2. O porte
de arma de fogo desmuniciada e desmontada
caracteriza crime uma vez que a conduta causa
perigo à incolumidade pública e o bem jurídico
tutelado  é  a  segurança da coletividade.  3.  É
plenamente possível a co-autoria no crime
de porte de arma de fogo quando qualquer
um dos réus tem disponibilidade imediata
sobre  a  arma. (TJPR;  ApCr  0580127-0;
Arapoti;  Segunda  Câmara  Criminal;  Rel.  Juiz
Conv.  José  Laurindo  de  Souza  Netto;  DJPR
15/10/2009; Pág. 308)  

57287359 -  APELAÇÃO CRIMINAL.  CRIME DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, DA
LEI Nº 10.826/03). PRELIMINAR DE NULIDADE
EM  FACE  DA  INÉPCIA  DA  INICIAL,  NÃO
COMPROVADA.  DENÚNCIA  QUE  CUMPRE
REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR  DEVIDAMENTE  AFASTADA.
ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.  INOCORRÊNCIA.
CRIME  DE  MERA  CONDUTA.  AUTORIA
COMPROVADA  POR  MEIOS  IDÔNEOS  E
SUFICIENTES.  PORTE  COMPARTILHADO.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA
MANTIDA.  RECURSO  NÃO  PROVIDO.  I.  É
entendimento pacífico desta corte superior de
justiça  que,  para  a  configuração  do  delito
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previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, basta
que  o  agente  porte  arma  de  fogo  sem
autorização  ou  em  desacordo  com  a
determinação  legal.  Precedentes.  (STJ.  AGRG
no  RESP  913986.  Relatora:min.  Conv.  Jane
Silva. DJ. 18.03.2008). II.  Para caracterizar
a  co-autoria  do  crime de  porte  de  arma
não  é  necessário  que  exista  uma  arma
para  cada  acusado,  bastando  que  ela
possa ser compartilhada por qualquer um
deles,  fazendo  seu  imediato  uso. III.  O
crime de porte ilegal de arma de fogo é crime
de mera conduta, ou seja, de perigo abstrato,
não  exigindo  a  Lei,  a  efetiva  exposição  de
outrem  a  risco.  Ademais,  a  ofensividade  de
uma arma  de  fogo  não  está  apenas  na  sua
capacidade  de  disparar  projéteis,  causando
ferimentos graves ou morte, mas também, no
seu potencial  de intimidação. lV.  No presente
caso, o apelante, alega não estar portando a
arma  de  fogo  no  momento  da  abordagem,
entretanto,  de  acordo  com  as  provas
testemunhais, verifica-se que a conduta restou
inconteste ante aos depoimentos. (TJPR; ApCr
0435145-1;  Ponta  Grossa;  Segunda  Câmara
Criminal; Rel. Des. Lidio José Rotoli de Macedo;
DJPR 02/04/2009; Pág. 136)  

94450688 - APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS
DEFENSIVOS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL.  INTEMPESTIVIDADE  DO  2º  RECURSO
(SIDINEI).  RECURSO  NÃO  CONHECIDO.
PRELIMINAR  MINISTERIAL  ACOLHIDA
PARCIALMENTE.  1º  RECURSO.
CONHECIMENTO.  NECESSIDADE.
PESSOALMENTE  INTIMADO,  MANIFESTADO
DESEJO INEQUÍVOCO DO RÉU EM RECORRER.
APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS FORA
DO  PRAZO  LEGAL.  MERA  IRREGULARIDADE.
MÉRITO.  APELANTE DANIEL DO NASCIMENTO
GARCIA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO  (ART.  14,  DA  LEI  Nº  10.826/03).
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AUTORIA COMPROVADA POR MEIOS IDÔNEOS
E  SUFICIENTES.  PORTE  COMPARTILHADO.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA
MANTIDA.  FALSIDADE  IDEOLÓGICA.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  DELITO  PREVISTO
NO  ART.  307  DO  CPB.  INVIABILIDADE.
REDUÇÃO  DE  PENA.  IMPOSSIBILIDADE.
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE  POR  PENAS  RESTRITIVAS  DE
DIREITOS.  INADMISSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  44,  I  E  II  DO  CPB.
PENA MANTIDA EM QUANTUM SUPERIOR A 04
ANOS DE RECLUSÃO. 1. Os procuradores dos
apelantes, por serem procuradores particulares
por eles constituídos, foram, do inteiro teor da
sentença,  inequivocamente  intimados  em
31/01/2013.  Lado  outro,  vê-se  que  o  1º
apelante  interpôs  recurso,  tempestivamente,
em  01/02/2013,  conforme  fls.  395,  não
obstante, de fato, tenha apresentado as razões
recursais  extemporaneamente.  Com  efeito,
observa-se dos autos que o procurador do réu
'Daniel',  ao  ser  intimado  da  sentença,
manifestou  desejo  em  recorrer,  motivo  pelo
qual  as  razões  defensivas,  mesmo  que
apresentadas  fora  do  prazo,  podem  ser
conhecidas.  Ressalte-se,  por  oportuno,  que o
aludido  recurso,  portanto,  restou  interposto
devidamente  pelo  réu  'Daniel',  ao  tomar
conhecimento da decisão, tratando-se de mera
irregularidade a não tempestividade das razões
acostadas pela defesa técnica. De outro norte,
no  caso  do  2º  apelante,,  a  petição  de
interposição  do  recurso  fora  apresentada
somente  em  14/02/2013  (fls.  421-V),  não
obstante o prazo de cinco dias ter sido contado
a  partir  da  intimação  da  sentença,  ou  seja,
30/01/2013.  Vale  dizer,  neste  caso,
indubitavelmente  extemporâneo  o  recurso
aviado, pelo que, nos esteio do entendimento
esposado  pelo  Ministério  Público,  aludida
apelação não deve sequer ser conhecida. 2. "É
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entendimento pacífico desta Corte Superior de
Justiça  que,  para  a  configuração  do  delito
previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, basta
que  o  agente  porte  arma  de  fogo  sem
autorização  ou  em  desacordo  com  a
determinação legal. Precedentes". (STJ. AGRG
no  RESP  913986.  Relatora:  Min.  Conv.  Jane
Silva. DJ. 18.03.2008). 3. Para caracterizar a
co-autoria do crime de porte de arma não
é  necessário  que  exista  uma  arma  para
cada acusado, bastando que ela possa ser
compartilhada  por  qualquer  um  deles,
fazendo  seu  imediato  uso. 4.  Inviável  a
desclassificação  para  o  delito  do  art.  307 do
Código  Penal  (falsa  identidade),  já  que  esse
crime, tipicamente subsidiário, não abrange a
utilização de documentos inidôneos. 5. Não há
que se falar em descriminalização da conduta
do apelante Daniel tendo como justificativa ou
motivo  a  autodefesa,  visto  que  tal  alegação
não afasta a tipicidade da conduta. 6. Verifica-
se que o critério trifásico de fixação da pena,
previsto  no  art.  68  do  Código  Penal,  foi
rigorosamente  observado,  analisando  o  MM.
Juiz  sentenciante,  de  forma  individualizada,
todas as circunstâncias judiciais, não havendo
qualquer alteração a ser procedida na primeira
fase; também na análise da segunda e terceira
fases da dosimetria, ou seja, na consideração
das  circunstâncias  legais  atenuantes  e
agravantes  mostrando-se  as  reprimendas
aplicadas justas e suficientes para reprovação e
prevenção dos crimes. 7. Por fim, não há que
se falar em substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos eis
que, mantida a pena de 04 anos e 03 meses de
reclusão,  encontra  óbice  a  concessão  de  tal
benesse na inteligência  do art.  44,  I  e II  do
CPB.  (TJMG;  APCR  1.0118.11.002248-0/001;
Rel.  Des.  Walter  Luiz;  Julg.  22/04/2014;
DJEMG 05/05/2014)
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Portanto, as provas colhidas são suficientes a ensejar o
decreto condenatório, não havendo amparo legal para sua absolvição.

Alternativamente, requereu o apelante a diminuição da
pena  de  multa  imposta,  tendo  em  vista  sua  situação  econômica.  No
entanto,  a  multa  encontra-se  em  patamar  necessário  e  suficiente  à
reprovação  e  prevenção  do  crime,  atendendo  ao  princípio  da
proporcionalidade,  mostrando  equilíbrio  entre  o  mal  cometido  e  a
retributividade da pena.

Por tais razões, não carece de reforma a dosimetria da
pena de multa, fixada em 16 (dezesseis) dias-multa, por ser coerente
às circunstâncias  do caso sob análise,  razão pela qual  mantenho-a na
quantidade estabelecida pela juíza de 1º grau, haja vista, inclusive, que o
valor do dia-multa ficou estabelecido no  mínimo de 1/30 (um trinta
avos) do salário mínimo, sendo, portanto, incabível falar-se em redução
da multa.

Por todo o exposto, em harmonia com o parecer da
douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  nego  provimento  ao  recurso
apelatório.

É o meu voto.

Presidiu  o  julgamento,  com voto,  o  Exmo.  Sr.  Des.
Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Revisor,  dele  participando,  além  de  mim,
Relator, o Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão de julgamento o Exmo. Sr. Dr.  José
Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo
Filho” da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,
João Pessoa, em 11 de Setembro de 2014.

João Pessoa, 15 de Setembro de 2014.

Wolfram da Cunha Ramos 
Juiz de Direito convocado

           Relator
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