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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002348-32.2013.815.0231 – 3ª Vara da Comarca de
Mamanguape/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Leandro Santos de Souza 
ADVOGADO: Adailton Raulino Vicente da Silva (OAB/PB 11.612)
APELADO: Ministério Público Estadual 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  PORTE  ILEGAL  DE
ARMA  DE  FOGO  DE  USO  PERMITIDO.
CONCURSO  DE  PESSOAS.  PRISÃO  EM
FLAGRANTE.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
INDUVIDOSAS.  CONDENAÇÃO  NOS  TERMOS
DO  ART.  14  DA  LEI  10.826/2003.  RECURSO.
PEDIDO  DE  REFORMA.  AUSÊNCIA DE  PROVA
ACERCA  DA  AUTORIA.  ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA MANTER A CONDENAÇÃO
IMPOSTA. DESPROVIMENTO.

Existindo  provas  robustas  acerca  da  autoria  e
materialidade  delitivas,  capazes  de  embasar  o  edito
condenatório,  impõe-se  manter  a  sentença  atacada,
sobretudo, se analisada a luz dos elementos probatórios
constantes no caderno processual, que demonstram ter
o  recorrente  sido  preso  em  flagrante,  portando
ilegalmente arma de fogo de uso permitido.

Assim, 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,
a pena foi bastante razoável ao fato criminoso.

V I  S  T O S,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Apelação
Criminal, acima identificados,

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, a unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, para manter
a sentença em todos os seus termos,  em harmonia com o parecer da Procuradoria de
Justiça.
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RELATÓRIO

O Ilustre Representante do Ministério Público, com assento na 3ª
Vara da Comarca de Mamanguape/PB, denunciou  Wesley Pereira Gomes, conhecido
por “Galego” e Leandro Santos de Souza, vulgo “Naldinho”, como incurso nas penas
do art. 14 da Lei 10.826/2003, em razão deles terem, no dia 07/10/2013, por volta das
19h00,  sido  presos  em  flagrante  portando  as  armas  de  fogo  descritas  no  auto  de
apresentação e apreensão de 22.

Descreve a denúncia que, nas proximidades do Posto de Gasolina
Ouro Verde, localizado às margens da BR101 (Mamanguape/PB), os acusados foram
encontrados, cada um, portando uma arma de fogo. Com Wesley um revólver Taurus,
calibre 38 especial, numeração 1302955, cabo de madeira oxidado de seis tiros, com
seis munições intactas, já com Leandro o revólver Rossi, calibre 38, numeração 61995,
com cinco munições, sendo duas intactas e três pinadas, ambos sem autorização legal
para tanto.

A  Polícia  Militar  fazia  rondas  no  local  quando  avistou  um
caminhão baú, parado e três indivíduos retirando uma motocicleta de seu interior, em
atitude  suspeita.  Resolvendo  revistá-los,  mediante  abordagem  policial,  quando
localizaram as referidas armas,  acima citadas,  além de um revólver calibre 32,  sem
munições, às margens do acostamento, quando revistavam o menor Danilo Cândido.

Denúncia recebida em 12/11/2013 (fls. 52).

Laudo de eficiência de disparos em arma de fogo, referente ao
revólver Rossi, cabibre 38 special (fls. 61/64).

Defesa de Leandro Santos de Souza (fls. 100/101), juntando rol.

Termo de audiência com a oitiva testemunhal de fls. 108/110 e
interrogatório de Leandro as fls. 111.

Alegações  finais  pelo  Ministério  Público  (fls.  112/115),  por
Leandro (fls. 117/123) e Wesley (fls. 136/138).

Antecedentes criminais dos acusados (fls. 139/145).

Na sentença de lavra do Dr. Perilo Rodrigues de Lucena, julgou-
se procedente a denúncia, condenando os acusados a cumprirem, individualmente, as
seguintes penas: Wesley Pereira Gomes 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
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a ser cumprido em regime semiaberto,  além de 30 (trinta) dias multa.  Negou-lhe o
direito de recorrer em liberdade, em razão da decretação de sua revelia, decorrente da
fuga da cadeia pública local, prejudicando o regular andamento processual e a aplicação
da lei. Já Leandro Santos de Souza cumprirá 02 (dois) anos de reclusão, em regime
aberto,  cuja  pena  restou  substituída  por  duas  restritivas  de  direito,  consistente  na
prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de direitos,  além de 30
(trinta) dias multa (fls. 146/153).

Tempestivamente,  apenas  Leandro  Santos  de  Souza  recorreu  a
esta Superior Instância (fls. 155), pugnando por sua absolvição, alegando falta de prova
robusta capaz de fundamentar sua condenação (fls. 194/200).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento
do apelo (fls. 201/208). 

Em  segundo  grau,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  o
parecer de fls. 213/215, subscrita pelo Ilustre Dr. Joaci Juvino da Costa Silva, opinando
pelo desprovimento do recurso.

É o que se tem a relatar.

V O T O

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Considera-se  tempestivo  o  presente  recurso, interposto  em
04/08/2015 (fls. 155), por ter a sentença sido prolatada em 03/06/2015 (fls. 146/153), o
Ministério Público sido intimado em 17/12/2015, conforme ciente as fls. 153/verso, o
réu em cartório, nos termos da certidão de fls. 154/verso, em 04/08/2015 e, seu patrono
através de nota de foro publicada no DJE/PB datado de 15/06/2015 (fls. 159).

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

2. DO RECURSO

Aduz fragilidade  do  acervo probatório,  bem como ausência  de
comprovação da autoria delitiva, capaz de embasar o edito condenatório.

Revela que a investigação foi deficitária, pois não logrou êxito em
comprovar a autoria criminosa,  pois  só restam, exclusivamente,  os testemunhos dos
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policiais militares que efetuaram sua prisão, sendo este o único meio de prova utilizado
pela acusação para sua condenação, destoando do conjunto probatório colhido no curso
da ação penal.

Alega que o menor Danilo Cândido confessou, as fls. 06, ser o
proprietário das duas armas encontradas, a Taurus e a Rossi, no momento da abordagem
policial.  Logo,  diante  da  confissão  do  menor,  pugna  pelo  reconhecimento  de  sua
inocência, para ser absolvido. 

2.1.  DA FRAGILIDADE  DO  ACERVO  PROBATÓRIO  E
AUSÊNCIA DE AUTORIA DELITIVA

Denota-se dos autos que a arma de fogo, marca Rossi, calibre 38,
com cinco  munições,  sendo  duas  intactas  e  três  pinadas,  conforme  atesta  laudo de
eficiência de disparos de fls. 63/64.

O Policial Militar Diego Quirino de Oliveira, em seu depoimento
prestado em juízo, afirmou que:  “(…) eles não confessaram o porte das armas, que
indicaram o menor e ele assumiu, que a arma estava no corpo dos acusados (…) que a
arma que estava em poder de Leandro era um 38, que não recorda o local, que foi o
sargente Estevam quem localizou as armas (...)” (fls. 109).

Em seu interrogatório, o ora apelante declarou que quem estava
com as armas foi o menor, de nome Danilo, em sua cintura (fls. 111), logo, não houve
confissão,  sendo  atribuída  a  autoria  ao  adolescente  que  estava  em sua  companhia,
contrariando a palavra dos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante, nos termos
do inquérito policial de fls. 06 e seguintes.

A apreensão dos objetos do crime em poder dos denunciados, por
si só, já evidencia a autoria delitiva, bem como a própria materialidade, eis que tais
armas são elementos de prova suficientes para comprovar a prática prevista no art. 14
da Lei 10.826/2003, sobretudo, por se tratar de crime de mera conduta, onde apenas o
portar a arma já configura o tipo penal contido no artigo anteriormente citado, ainda que
não gere nenhum perigo à população.

Patente  a materialidade do crime,  que encontra  fundamento no
auto de apreensão e apresentação de fls. 22 e no laudo de eficiência de disparos (fls.
63/64),  componentes  capazes  de  embasar  o  edito  condenatório,  exatamente  ante  ao
perigo abstrato, não havendo como falar em absolvição.
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No  caso  em  disceptação,  todas  as  provas  revelam  a  prática
delituosa  tipificada  no  art.  14  do  Estatuto  do  Desarmamento,  não  havendo  outro
caminho, senão manter a condenação do acusado, como bem o fez o douto magistrado
de primeiro grau.

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).

"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).

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
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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
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,
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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
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 motivado que culminou em condenar o réu.

Nesse contexto, impõe-se manter a decisão atacada, em todos os
seus termos, por incontroversas a autoria e materialidade, existindo nos autos qualquer
fato que comprove de forma clara e precisa a inocência alegada.

Ademais, o depoimento dos policiais é de suma importância para
o  caso  em análise,  por  foram eles  que  efetuaram as  prisões  e,  ante  a  ausência  de
testemunha ocular, suas declarações revelam a veracidade dos fatos aqui aduzidos.

Inexiste  a  presunção  de  inocência  alegada,  não  devendo  ser
acolhido a tese defensiva exposada em suas razões recursais.

Ante  todo  o  exposto,  e  em harmonia  com o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça,  NEGO PROVIMENTO  ao apelo, para manter inalterada a
sentença atacada.

É o meu voto.
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Presidiu  a  Sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal e Relator,
dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Tércio  Chaves  de
Moura  (Juiz  de  Direito  convocado,  com jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Des.
Márcio Murilo da Cunha Ramos), como Revisor, e Arnóbio Alves Teodósio. 

Presente aos trabalhos 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 06
(seis) dias do mês de março do ano de 2018.

João Pessoa, 09 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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