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APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO  DE  USO  PERMITIDO.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  INCONFORMISMO.  PLEITO  DE
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO
À  AUTORIA  E  MATERIALIDADE.  ARGUMENTO
INFUNDADO. CONJUNTO PROBATÓRIO BASTANTE A
RESPALDAR  A  CONDENAÇÃO  DO  RÉU.
DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03
PARA  O  ART.  12  DA  MESMA  LEGISLAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.   REDUÇÃO  DA  PENA.  NÃO
ACOLHIMENTO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO
ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL DECISÃO MANTIDA
POR  SEUS  PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS.
DESPROVIMENTO DO APELO.

-  Restando  provadas  a  autoria  e  a  materialidade  delitivas  do
crime de porte ilegal de arma de fogo, inviável o acolhimento do
pleito absolutório fundado na tese de ausência de prova.

- Tendo em vista que não se tratava de Disparo de arma de fogo,
cabível  a  desclassificação  operada  pelo  magistrado,  do  delito
previsto no art. 15, caput, da Lei nº 10.286/03, para o do art. 14 (
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), da referida lei
bem  como  a  correção  da  capitulação,  de  acordo  com  o
permissivo constante do art. 383, do CPP, haja vista que o verbo
nuclear  “portar”,  descrito  na  denúncia,  autoriza  a  emendatio
libelli, sem infringência ao princípio da correlação.

- O estado de necessidade reclama a iminência e atualidade de
situação de perigo, condição esta absolutamente inexistente no
caso.



-  A condenação  é  medida  que  se  impõe  quando  as  provas
produzidas  evidenciam  que  o  recorrente  praticou  o  crime
previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

-  Não  se  justifica  o  pedido  de  redução  de  pena  quando  se
verifica que a pena restou devidamente aplicada considerando as
circunstâncias judiciais (art.  59 do CP), ausentes as causas de
aumento e diminuição.

-  Não  há  que  se  falar  em  substituição  da  pena  restritiva  de
liberdade por restritiva de direito por expressa vedação do art.
44  CP,  tendo  em  vista  o  acusado  ter  condenação  anterior  e
detentor  de  mau  antecedente,  não  tendo  amparo  legal  para
atendimento do presente pelito.

-  De  igual  forma,  não  faz  jus  o  acusado  a  Suspensão
Condicional da Pena (art. 77, CP), eis que a pena privativa de
liberdade excede dois anos.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto relator, em harmonia com o parecer ministerial .

RELATÓRIO

Perante a 3ª Vara Regional de Mangabeira nesta, o Ministério
Público ofereceu denúncia contra Leandro da Costa Pedro, incursionando no  art. 15,
caput, da Lei nº 10.826/2003.

Narra a exordial acusatória, que, no dia 05 de maio de 2012, por
volta das 23:00hs,  o acusado foi preso em flagrante no bairro Ernesto Geisel,  nesta
Capital, próximo ao Esporte Bar, portando ilegalmente um revólver calibre 38, marca
Rossi, com quatro munições intactas e uma deflagrada.

Segundo  a  denúncia,  no  dia  especificado,  a  polícia  militar
encontrava-se de serviço realizando rondas de rotina, quando recebeu a denúncia por
populares de que o acusado ao sair de um Bar havia efetuado um disparo de arma de
fogo  em  via  pública.  Após  foi  perseguido  por  policiais  militares  que  receberam
denúncia que ele tinha efetuado um disparo de arma de fogo ao sair de um bar. A arma
foi encontrada no interior do veículo Celta pertencente ao réu.  

Em sentença de fls. 120/127, o Juiz Manoel Gonçalves Dantas
Abrantes, julgou procedente em parte a denúncia, condenando o acusado Leandro da
Costa Pedro, pela prática do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, a uma pena de
02 (dois) e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto,  20 (vinte) dias-
multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos a ser cumprida,
inicialmente, no regime aberto.



Irresignado, o réu, por sua defesa, interpôs o recurso apelatório
de fls. 130, em suas razões (fls. 135/154), aduz, em suma, que: a) inexistem provas
cabais  da  autoria  e  materialidade  quanto  ao  crime ao qual  o  réu  fora imputado;  b)
absolvição  do  réu;  c)  absolvição  do  réu  pela  excludente  de  ilicitude  –  Estado  de
necessidade; d) absolvição do réu pela prescrição; e) desclassificação para o art. 12 da
Lei n. 10.826/03. Caso não seja este o entendimento desta Câmara, pleitea a aplicação
da pena mínima, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, concedendo assim, a suspensão condicional do processo e/ou da pena. Por
último que o regime de cumprimento seja mais brando.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não
provimento do apelo (fls. 158/161).

A Procuradoria de Justiça, em parecer do ilustre Procurador de
Justiça  Francisco  Sagres  Macedo Vieira,  às  fls.  175,  opinou pelo desprovimento do
recurso. 

É o relatório.
VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento,
conheço da apelação criminal. 

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.

O recorrente pede a absolvição,  alegando que inexistem provas
cabais da autoria e materialidade quanto ao crime ao qual fora imputado.

Sem razão, todavia.

A materialidade  delitiva, restou indubitavelmente
consubstanciada no processo, notadamente, pelo Auto de Apreensão e Apresentação (fl.
11), Laudo de Exame de Eficiência de Disparos em Arma de Fogo ( fl. 49/53) e prova
oral colhida nos autos.

A autoria, do mesmo modo, restou devidamente comprovada
pela prova colhida durante a instrução do feito, notadamente pelos depoimentos das
testemunhas de acusação ouvidas em juízo, mídia às fls.  88, bem como,  por  todo
contexto probatório do caderno processual. 

Não  obstante  o  denunciado  ter  negado  a  prática  da  conduta
delituosa, afirmando que não conhecia a arma, em nenhum momento conseguiu provar
que a  arma não lhe  pertencia,  apesar  de ter  mencionado um colega  de  trabalho no
interrogatório  não  arrolou  o  mesmo  como  testemunha,  limitando-se  a  dizer  que  o



mesmo faleceu recentemente, sem provar o alegado.

A tese,  data venia, não me parece consistente. Além disso, os
depoimentos testemunhais prestados em juízo pelos policiais que efetuaram a detenção
do recorrente foram coerentes e firmes ao externar em que a arma foi encontrada dentro
do veículo do acusado. A propósito, transcrevo trecho da sentença:

“O policial militar  SEVERINO RAMOS DA SILVA, policial militar, disse
que passando na viatura no bairro dos funcionários quando foi informado
que um homem tinha efetuado um disparo de arma de fogo, sendo passadas
as características do veículo onde ele estava, o qual foi localizado no bairro
do Geisel, em frente ao Esporte Bar. O acusado foi chamado e feita a busca
no veículo foi encontrado o revólver, o qual o réu disse que o utilizava para
trabalho, mas negou que tivesse efetuado o disparo (CD da fl. 88).”

“O outro policial, JEAN ALYSON DE LIMA BEZERRA, disse que chegou
ao Esporte Bar onde foi feita a prisão do réu, pois recebeu informação que
ele tinha efetuado disparo de arma de fogo no bairro dos funcionários, sendo
encontrada a arma no veículo do mesmo. O réu falou que trabalhava no
CEA, mas, não (CD da fl. 88).”

Ainda no contexto probatório, em que pese o inconformismo do
recorrente, não há como absolvê-lo, as  testemunhas  arroladas  pela  defesa  Emerson
Rogério Teixeira , Luciana Alves de Macedo Arruda e Fabiano Nunes de Oliveira, em
nada contribuiriam para afastar a imputação feita ao réu, limitaram-se a informar que o
acusado é trabalhador e uma boa pessoa. 

Inviável, portanto, o acolhimento das razões apelatórias para a
absolvição do réu/apelante,  uma vez que   restaram comprovadas ante todo  conjunto
probatório  produzido  nos  autos,  durante  a  instrução  criminal, levando  à  conclusão
acerca da autoria e materialidade do crime imputado ao réu.

Portanto, diante do contexto probatório, temos que o apelante
praticou o crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, qual seja, porte ilegal de arma
de fogo de uso permitido, sem registro e sem autorização de porte comum, crime este de
perigo abstrato que se configura pelo simples enquadramento do agente em um dos
verbos descritos no tipo penal repressor.

No tocante a insurgência da defesa em relação a  condenação
do reú por crime diverso daquele em que foi denunciado,  sustentando que deve
haver absolvição. Não merece acolhimento.

Como  é  cediço,  o  juiz  pode,  ao  contrário  do  alegado  pelo
apelante, quando da sentença verificar que a tipificação na inicial não corresponde aos
fatos  contidos  na  denúncia,  apontar/alterar  a  correta  capitulação  jurídica  dos  fatos
descritos na exordial, ainda que importem em prejuízo ao réu. Tal mister guarda íntima
relação com o princípio da correlação, perante o qual deve haver congruência lógica
entre o que foi apresentado na denúncia e a sentença. Outra não é a dicção do art. 383
do CPP, que trata da emendatio libelli, in verbis:

Art. 383. O juiz,  sem modificar a descrição do fato contida na denúncia
ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em
consequência, tenha de aplicar pena mais grave.



§ 1o  Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade
de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo
com o disposto na lei.
§ 2o  Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão
encaminhados os autos.

O Tribunal de Justiça da Paraíba já destacou em seus julgados:

(...) 3. A emendatio libelli deve ser realizada sempre que a peça acusatória
emprestar  qualificação  legal  diversa  ao  delito,  ainda  que,  em
consequência,  tenha  tornado  a  pena  mais  grave.  Sua  incidência  não
impõe nova produção de provas, visto manter a mesma descrição dos
fatos, apenas redefinindo a capitulação punitiva, de forma que inexiste
qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.  4.
(…)  (TJPB;  APL  0001100-90.2012.815.0061;  Câmara  Especializada
Criminal;  Rel.  Des.  Carlos Martins Beltrão Filho; DJPB 24/08/2015; Pág.
13).

Neste contexto, tendo em vista não ser o caso de Disparo de
arma de fogo, cabível a desclassificação operada pelo magistrado, do delito previsto no
art. 15, caput, da Lei nº 10.286/03, para o art. 14 da mesma lei, bem como a correção da
capitulação, de acordo com o permissivo acima mencionado, haja vista que o verbo
nuclear “portar”, descrito na denúncia, autoriza a emendatio libelli, sem infringência ao
princípio da correlação.

Reforço,  ainda,  que  a  emendatio  libelli encontra  guarida  em
outro princípio do processo penal o da consubstanciação – segundo o qual o acusado se
defende dos fatos e não da capitulação legal dada a eles pelo Ministério Público.

Por outro lado, não há que se falar em desclassificação para o
art. 12 da Lei n. 10.826/03, pois no caso em apreço a referida arma foi encontrada em
veículo de propriedade do réu, o que foi admitido pelo apelante. 

Portanto, não tem cabimento o pedido de desclassificação feito
pelo apelante para o delito de posse irregular de arma de fogo (art. 12), pois a arma não
foi encontrada em sua residência ou local de trabalho. Logo, no caso em tela, não ficou
dúvida  que  o  réu  incidiu  no  tipo  imputado,  mostrando-se  desarrazoada  a  alegação
trazida em defesa.

Também não prospera a alegação de em virtude de ser agente
penitenciário tinha autorização para portar arma, uma vez que o réu não comprovou
exercer tal cargo, as informações prestadas pelo Gerente da GESIPE da Secretaria de
Administração Penitenciária (f. 57/58) são no sentido de que o mesmo não fazia parte
dos quadros daquele órgão. 

Quanto a ocorrência da prescrição, não merece acolhimento,
uma vez que não alcançado lapso temporal suficiente para configurar a prescrição da
pretensão punitiva.

In casu, tendo em vista que já houve, no caso,  o trânsito em
julgado para a acusação, a prescrição, nos termos do art. 110, § 1º, do CP, regula-se pela
pena aplicada em concreto. 

De acordo com os autos, ao acusado foi imposta uma pena de 02
(dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,  pelo porte ilegal de arma de fogo de uso



permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), o prazo prescricional seria de 08 anos (art.
109, § 1º, IV, do CP). 

Sendo assim,  verifica-se que,  entre  a  data  de recebimento da
denúncia,  que  ocorreu  em  23/07/2012  (fls.  34),  e  a  da publicação da sentença
condenatória (05/07/2016), não  transcorreu  período  de  tempo  superior  ao  lapso
prescricional  acima  mencionado,  sendo inviável  o  acolhimento  da  preliminar  de
extinção de punibilidade do agente. 

Da mesma maneira,  não merece acolhimento a justificativa de
que o réu sofreu tentativa de homicídio, e diante do medo que ocorra novamente vive
em estado de necessidade devido à  insegurança pública.  No que concerne ao  pleito
absolutório,  que  consiste  na  alegação  de  possibilidade  de  aplicação,  in  casu,  das
excludentes do estado de necessidade, igualmente não é possível acolher tal tese.

A  excludente  de  ilicitude  do  estado  de  necessidade  vem
disciplinada no caput do artigo 24 do Código Penal, in verbis:

Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para
salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de
outro  modo  evitar,  direito  próprio  ou  alheio, cujo  sacrifício,  nas
circunstâncias, não era razoável exigir-se.(Redação dada pela Lei nº 7.209,
de 11.7.1984)
§ 1º  - Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de
enfrentar o perigo.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º - Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena
poderá ser reduzida de um a dois terços.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)

Estado  de  necessidade é  causa  de  exclusão  da  ilicitude  da
conduta de quem, não tendo o dever legal de enfrentar uma situação de perigo atual, a
qual não provocou por sua vontade, sacrifica um bem jurídico ameaçado por esse perigo
para salvar outro, próprio ou alheio, cuja perda não era razoável exigir. No estado de
necessidade  existem dois  ou  mais  bens  jurídicos  postos  em perigo,  de modo que  a
preservação de um depende da destruição dos demais. 

Desta feita, um dos primeiros requisitos para a configuração do
estado de necessidade é a presença de perigo atual, o qual não foi comprovado nos
autos.

A mera alegação do apelante,  no sentido de que “trabalha na
função  de  agente  penitenciário  há  mais  de  10  anos,  nesse  caso  vive  em estado  de
necessidade”, pretendendo, assim, se defender com o porte do artefato, não é capaz de
ilidir sua responsabilidade penal.

Ressalte-se que o ônus de demonstrar a presença de uma causa
que exime a ilicitude da conduta do apelante cabia ao mesmo, o que de fato não ocorreu
no caso em comento.

Almeja, ainda, a defesa pela reforma da sentença concernente ao
quantum punitivo,  requerendo  a  redução  da  reprimenda  para  o  mínimo legal,  e  a
substituição por restritiva de direito.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art24
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1980-1988/L7209.htm#art24


 Quanto à dosimetria da pena, tenho que nada há a ser retocado
no comando judicial atacado, eis que a pena restou devidamente aplicada considerando
as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), ausentes as causas de aumento e diminuição.

No tocante ao pedido alternativo apresentado pelo recorrente de
substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direito, vale salientar que o
magistrado de base ao proferir a sentença condenatória justificou a impossibilidade de
fazê-lo por expressa vedação do art. 44 CP, tendo em vista o  acusado ter  condenação
anterior e detentor de mau antecedente, não tendo amparo legal para atendimento do
presente pleito.

De igual forma, não faz jus o acusado a Suspensão Condicional
da Pena (art. 77, CP), eis que a pena privativa de liberdade excede dois anos. 

Destarte,  não  vislumbro  reparo  algum  na  r.  sentença
hostilizada,  a  qual  considerou  com atenção  a  prova  produzida  e  revelou escorreita
aplicação da dosimetria da pena ao caso concreto, ao passo que a pretensão recursal não
merece  prosperar,  devendo  a  sentença  atacada  ser  mantida  por  seus  próprios
fundamentos. 

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido  de  ser  possível  a  execução  provisória  da  pena  após  a  confirmação  da
condenação pelo Tribunal de Justiça (STF, HC 126.292), determino que, não havendo
recurso especial ou extraordinário,  encaminhem-se os autos ao Juízo de origem
para execução definitiva. Caso haja, expeça-se guia de execução provisória, antes
do encaminhamento do processo à Presidência do Tribunal de Justiça.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão, Presidente  da  Câmara  Criminal, dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,
relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador). 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Joaci Juvino
da Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 13 de março de 2018.

 Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


