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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0121593-52.2012.815.0011  –  3ª  Vara
Criminal de Campina Grande
RELATOR: Carlos Martins Beltrão Filho 
APELANTE: Jerônimo da Costa Barros
ADVOGADO: Bruno César Cadé
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO CRIMINAL –  PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO – REVÓLVER ENCONTRADO
NO  INTERIOR  DE  VEÍCULO  –  PEDIDO  DE
ABSOLVIÇÃO –  MATERIALIDADE E  AUTORIA
COMPROVADAS  –  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

–  Pedido absolutório. Arma encontrada
no interior do veículo do apelante. Delito de
porte de arma de fogo que se aperfeiçoa com
a  prática  de  qualquer  dos  núcleos  do  tipo
penal.

– Desprovimento recursal.

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 harmonia, com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Perante  a 3ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de  Campina
Grande,  Jerônimo  da  Costa  Barros,  qualificado  na  inicial,  foi  denunciado
como incurso nas sanções do art. 14 da Lei 10.826/2003, por ter sido preso
em  flagrante  na  posse  de  um  revólver  no  interior  do  seu  veículo,  em
08/11/2012, no Bairro Jardim Quarenta, em Campina Grande.

Narra a inicial acusatória que a polícia militar foi acionada
acerca de um indivíduo que estaria perturbando o trânsito conduzindo um
veículo com os quatro pneus furados.  Ao ser encontrado o veículo suspeito,
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foi procedida abordagem, oportunidade em que foi encontrado um revólver
Rossi e cinco munições no interior do mesmo.

Concluída a instrução criminal e oferecidas alegações finais
pelo  Ministério  Público  (fls.  53/54)  e  pelo  denunciado  (fls.  62/67),  o
Magistrado de primeiro  grau julgou procedente  a  denúncia  para  condenar
Jerônimo  da  Costa  Barros  como  incurso  nas  penas  do  artigo  14  da  Lei
10.826/2003,  a  uma pena  base  tornada  definitiva  em 02  (dois)  anos  de
reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

A  pena  privativa  de  liberdade  foi  substituída  por  duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de
serviços à comunidade.

Inconformado,  apelou o acusado (fls.  75) pugnando,  em
suas razões recursais (fls. 98/104), por sua absolvição. Afirma que a arma
encontrada  não  era  de  sua  propriedade  e  que,  momentos  antes  de  ser
abordado pela viatura policial, foi assaltado por dois indivíduos que colocaram
um revólver em sua cabeça e subtraíram a importância de R$ 2.000,00 (dois
mil reais). 

Alega o apelante que, na tentativa de fugir dos assaltantes,
acelerou seu carro, vindo a furar os quatro pneus.

Após as contrarrazões ministeriais (fls. 108/111), seguiram
os autos, já nessa instância, à douta Procuradoria-Geral de Justiça que, em
parecer, opinou pelo desprovimento da apelação (fls. 114/117).

É o relatório que basta.

Voto

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, já que interposto em 25/10/2013
(fls. 75), mesma data da intimação do acusado (fls. 77v), além de adequado
e independer de preparo, por se tratar de ação penal pública, em observância
à Súmula n° 24 do TJPB.

NO MÉRITO

Conforme  relatado,  o  Magistrado  de  primeiro  grau
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condenou o apelante à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão, além de
10 dias-multa,  como incurso nas sanções do art.  14 da Lei  10.826/2003.
Tendo reconhecido a atenuante descrita no art. 65, I, CP (acusado maior de
70 anos na data da sentença), deixou de aplicá-la em razão de a pena já ter
sido fixada em seu patamar mínimo.

Em  suas  razões  recursais,  assevera  o  apelante  ser  um
senhor  de  70  (setenta)  anos  de  idade,  aposentado,  pacífico,  ordeiro  e
primário.

Narra que foi abordado por meliantes em uma moto que
anunciaram o assalto, sendo subtraída a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) e o celular, sendo também agredido com uma pancada no rosto, fato
que o levou a sair com veículo de forma abrupta, tendo furado os quatro
pneus do carro.

Questiona  sobre  não  ter  sido  realizada  perícia  para
verificação das digitais na arma, pugnando por sua absolvição.

Vejo  que  agiu  com acerto  o  Magistrado  sentenciante.  A
verdade  material  a  positivar  a  existência  do  delito  reputa-se  cristalina,
espelhada na prova técnica  consistente  no Laudo Pericial  de  Eficiência  de
Disparos de Arma de Fogo (fls. 36/40).

A  autoria  do  ilícito,  por  sua  vez,  é  revelada  por  um
conjunto de circunstâncias, especialmente pelos depoimentos testemunhais
colacionados  aos  autos,  constituindo,  com isso,  a  robustez  de  provas  da
autoria delitiva.

Conforme CD  que  se  encontra  às  fls.  143  dos  autos,  o
acusado,  em  juízo,  apresentou  versão  defensiva  dissociada  dos  fatos
constantes nos autos, alegando que nunca viu aquela arma na vida; que ficou
surpreso ao chegar na delegacia e soube que tinham encontrado a arma em
seu carro; que acha que a arma deve ter sido do “cara” que lhe assaltou; que
acha que ele deve ter visto a polícia e jogou a arma dentro e correu; que o
assalto foi na mesma noite, de duas pra três horas da manhã, quando vinha
da casa de uma namorada. Perguntado pelo juiz como os pneus do carro
estouraram, respondeu que lhe deram uma pancada muito grande na cabeça,
que vinha numa rua e  quando foi  parando para enrolar  e  fazer  a  curva,
encostou esses dois caras numa moto e mandou parar o carro; que tentou
puxar o carro, aí  um deles lhe segurou, foi  quando o outro lhe deu uma
pancada, que deve ter sido com uma arma; quando sofreu a pancada, puxou
o carro correndo e foi  quando estourou os pneus, pois ficou com medo e
correu com o carro. Afirmou que levaram a carteira e o celular; que pegaram
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a carteira, tiraram R$ 2.000,00 (dois mil reais) e jogaram os documentos
todos dentro do carro, mas não se lembra se eles chegaram a entrar no seu
carro nem se chegou a descer do carro, porque ficou desacordado e não viu
mais nada. Reafirmou que o carro estourou o pneu quando saiu correndo
depois de ter apanhado; que depois que levou a pancada não viu mais nada;
que ficou desacordado, mas acha que eles dirigiram o carro, porque acordou
num local que não sabe aonde estava. 

Quando  o  réu  disse  achava  que  quem  levou  o  carro,
estourou o pneu, bateu por todo lado e foi gente que não sabia dirigir,  o
Magistrado  perguntou  sobre  o  momento  em  que  os  pneus  do  carro
estouraram, se foi quando era dirigido pelo interrogado ou não, ao que este
disse que quando foi assaltado era ele próprio quem estava dirigindo o carro,
mas  que  não  sabe  se  depois  disso  eles  dirigiram  o  carro,  pois  estava
desacordado; que acordou somente na delegacia; que não se lembra nem do
momento da abordagem; que é diabético, mas tinha tomado insulina neste
dia e jantado normalmente, não tendo motivo para desmaiar de fome; que
estava  sentado  ainda  dentro  do  carro  quando  sofreu  a  pancada  do  lado
esquerdo da cabeça; não se lembra de mais nada, nem quando eles tiraram o
dinheiro; que só viu na delegacia que tinham tirado o dinheiro e o celular;
que foi caminhoneiro por muitos anos, tendo se aposentado no ano de 2000,
era  perseguido  pelos  ladrões,  mas  nunca  andou  armado,  porque  a
perseguição também era da polícia fazendo revistas.

Às  perguntas  formuladas  pelo  representante  ministerial,
respondeu que tinha R$ 2.000,00 da venda de um terreno; que recebeu a
quantia uns dois dias antes; que foi em casa nesse tempo, mas sempre anda
com o dinheiro no bolso, nunca guarda em casa. Perguntado se vinha com
seu carro quando apareceram dois ladrões em uma moto que lhe atingiram
na cabeça, os quais não entraram no carro, e de fora atingiram-no na cabeça,
respondeu: que eles pararam a moto de lado do carro e seguraram o réu, que
levou a pancada e não viu mais nada. 

O Promotor de Justiça perguntou sobre o réu ter dito no
começo do interrogatório que, quando levou a pancada, saiu correndo e por
isso estourou os pneus do carro,  tendo ele  respondido: “sim, eu corri  no
carro”, ao que o representante ministerial reperguntou: “como é que o senhor
diz que saiu correndo e diz que não se lembra de mais nada, ao que o réu
respondeu: “quando eu corri com o carro e cheguei lá foi que eu não vi mais
nada, foi que eu desmaiei”. 

Na mesma mídia constam os depoimentos dos condutores
do apelante, que narram acerca da arma encontrada no interior do veículo do
mesmo. 
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Alisson  Fernandes  Vieira,  inicialmente,  confirmou  seu
depoimento  prestado  na  delegacia  lido  em  voz  alta  pelo  representante
ministerial  em audiência  e  acrescentou  que  fazia  parte  da  guarnição  que
abordou o acusado, tendo efetuado, com outro soldado, a busca no carro;
que encontraram a arma no tapete do carro do lado do motorista; que o
revólver estava municiado com cinco cartuchos; que o réu aparentava estar
meio “perturbado” e não informou sobre o porquê de seu carro estar todo
quebrado,  pois  ficou  meio  “aluado”;  que  ele  não  sabia  nem  como  tinha
chegado lá; que o réu apresentava uma lesão no rosto; que, a princípio, ele
não comentou ter  sido  vítima de  um assalto,  apenas  na delegacia  é  que
comentou.  Perguntado pelo Magistrado sobre a reação do acusado ao ser
apresentada essa arma, respondeu: “ele ficou surpreso, como se a arma não
fosse dele”.

José  Márcio  Cavalcante,  também  confirmou  seu
depoimento  prestado  na  delegacia  lido  em  voz  alta  pelo  representante
ministerial em audiência e disse que o carro do réu estava todo avariado; que
o  réu  estava  como  se  estivesse  “atordoado”,  mas  não  parecia  estar
embriagado. Disse que ao chegarem no veículo, o réu estava fora do carro,
como se estivesse perdido no meio do mundo, como se estivesse drogado,
mas  não  tinha  sintomas  de  bebida  e  dizia  não  se  lembrar  de  nada.  A
testemunha afirmou saber que a arma estava dentro do carro,  com cinco
munições dentro do tambor, mas o réu negou que fosse sua, dizendo que
vinha da Malvina e chegou num lugar onde um cara deu uma cipoada em sua
cabeça e não sabia nem onde estava; que o réu estava sozinho,  com as
portas abertas, desorientado, no meio da rua; que o carro estava com os
quatro pneus furados, todo avariado; que o réu não reagiu à prisão.

Assim,  restou  inconteste  nos  autos  que  a  arma  foi
encontrada no interior do veículo do acusado, quando este foi abordado pelos
policiais depois de dirigir seu veículo avariado e com os quatro pneus furados.
Portanto,  a  tipicidade  do art.  14  da Lei  10.826/03 restou  configurada  no
núcleo do tipo. 

Ademais, o delito de porte de arma de fogo se 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
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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.”

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.

Neste sentido, colaciono julgados desta Câmara Criminal:

ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PORTE ILEGAL
DE  ARMA  DE  FOGO.  PROVA IRREFUTÁVEL  DA
MATERIALIDADE  E  AUTORIA.  CRIME  DE  MERA
CONDUTA.  AUTORIZAÇÃO DE  PORTE  VENCIDA
HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PENA. FIXAÇÃO NO
MÍNIMO. CONDENAÇÃO MANTIDA. APELO. NÃO
PROVIMENTO. I. O tipo penal previsto no art.
14 da Lei n. 10.826/2003 cuida de crime de
mera  conduta  e  de  perigo  abstrato,  cuja
caracterização independe da existência de
dolo específico ou de ocorrência de lesão à
integridade  física  ou  à  vida  de  alguém,
sendo  suficiente  o  simples  porte  fora  de
casa sem autorização legal. II. Se o agente
conduzia,  no  seu  carro,  arma de  fogo  de  uso
permitido, com autorização de porte vencida há
mais  de  cinco  anos,  correta  a  condenação,  à
pena no grau mínimo, nos moldes do art. 14 do
estatuto  do  desarmamento.  III.  Condenação
mantida.  Apelo  não  provido.  (TJPB;  ACr
200.2009.025062-8/1;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Juiz Conv. José Guedes Cavalcanti
Neto; DJPB 22/08/2013; Pág. 9). Grifos nossos.
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APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e porte
ilegal  de arma de fogo.  Artigos  33,  da Lei  nº
11.343/2006 e 14, da Lei nº 10.826/2003. […]
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Artigos 33,
da Lei  nº  11.343/2006.  Pretendida absolvição.
Impossibilidade.  Provas  firmes,  coesas  e
extreme  de  dúvidas.  Depoimentos  de  policiais
que  se  coadunam com as  demais  provas  dos
autos. Porte ilegal de arma de fogo. Art. 14,
da  Lei  nº  10.826/2003.  Crime  de  mera
conduta.  Perigo  abstrato. Materialidade  e
autoria  comprovadas  de  ambos  os  delitos.
Manutenção  do  decisum  condenatório.  Apelo
desprovido.  […].  Sendo  o  delito  de  porte
ilegal de arma considerado como de perigo
abstrato,  é  dispensável  a  existência  de
resultado naturalístico para que haja a sua
consumação, pois,  trazer consigo arma de
fogo  é  o  suficiente  para  caracterizar  a
conduta  tipificada  no  art.  14  da  Lei  nº
10.826/03, por se tratar de crime de mera
conduta, mesmo estando a arma desmuniciada.
Não  se  pode  falar  em  ausência  de  provas  a
justificar a condenação, pois do exame da prova
colhida  e  constante  dos  autos,  infere-se  com
segurança  comprovação  da  autoria  e
materialidade  e  que  as  condutas  do  apelante
amoldam-se aos delitos de tráfico de drogas e
porte  ilegal  de  arma  de  fogo.  (TJPB;  ACr
200.2009.024168-4/003;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. Arnóbio Alves Teodósio; DJPB
12/08/2013; Pág. 18). Grifos nossos.

PROCESSO PENAL.  PRELIMINAR DE  NULIDADE
DE  SENTENÇA.  […].  Estatuto  do
desarmamento.  Porte  ilegal  de  arma  de
fogo de uso permitido. Condenação. Apelo.
Autoria  e  materialidade  comprovadas.
Pretendida desclassificação para posse de arma
(art.  12).  […]  Consoante  jurisprudência  do
STJ e do STF, o simples fato de portar arma
de  fogo  sem  a  respectiva  autorização,
caracteriza a conduta descrita no art. 14 da
Lei nº 10.826/03, por se tratar de delito de
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mera conduta  ou  de perigo  abstrato,  cujo
objeto imediato é a segurança coletiva. Incabível
a desclassificação do fato narrado na denúncia
para  o  art.  12  da  Lei  nº  10.826/2003,  pois,
tendo sido o condenado abordado pela polícia,
após breve perseguição, portando, na cintura, a
arma municiada, sua conduta não se enquadra
no tipo penal  do referido dispositivo.  Apelação
criminal  desprovida.  (TJPB;  ACr
001.2011.001362-8/001;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. Joás de Brito Pereira Filho;
DJPB 08/07/2013; Pág. 9). Grifos nossos.

Logo,  não  há  que  se  cogitar  em  absolvição,  conforme
pleiteado nas razões de apelação. 

Por  todo  o  exposto,  nego  provimento ao  recurso
apelatório, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara Criminal,
dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Carlos
Martins Beltrão Filho, relator, e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor 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, em João
Pessoa, em 02 de setembro de 2014.

João Pessoa, 04 de setembro de 2014.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
           Relator
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