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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0011996-46.2015.85.0011 –  Vara  de
Entorpecentes da Comarca de Campina Grande/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Eduardo Pereira Barros
DEFENSORA PÚBLICA: Kátia Lanusa de Sá Vieira
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  POSSE  IRREGULAR
DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO  PERMITIDO.
MUNIÇÕES.  ART.  12  DA  LEI  10.826/03.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  INCON-
FORMISMO.  PEDIDO  POR  ABSOLVIÇÃO.  IM-
POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE
INDUBITÁVEIS.  DELITO  DE  PERIGO
ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

- A posse ilegal de arma de fogo é considerada delito de
perigo abstrato, não sendo necessária a ocorrência de
resultado naturalístico para sua consumação. Basta a
mera conduta de possuir arma de fogo em desacordo
com  determinação  legal  para  violar  o  bem  jurídico
tutelado.

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA
LEI N° 11.343/06).  IRRESIGNAÇÃO QUANTO A
DOSIMETRIA.  PELA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO
PELA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDA NO §
4º  DO  ART.  33  DA  LEI  Nº  11.343/06.
ACOLHIMENTO. ACUSADO QUE PREENCHE OS
REQUISITOS  LEGAIS.  AUSÊNCIA DE  PROVAS
QUANTO  A  ATIVIDADE  CRIMINOSA.
REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA.
PROVIMENTO.

- Não havendo provas de que o recorrente se dedique
a atividades  criminosas,  ele  faz  jus  a  aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei
nº 11.343/06. 
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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,  à  unanimidade, em  dar parcial provimento  ao recurso para
mantendo as condenações, reconhecer a aplicação da causa de diminuição prevista
no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e, em consequência, redimensionar a pena.
Expeça-se  mandado  de  prisão,  após  o  decurso  do  prazo  de  Embargos  de
Declaração, sem manifestação.

RELATÓRIO

Perante  a  Vara  de  Entorpecentes  da  Comarca  de  Campina
Grande/PB, Eduardo Pereira Barros foi denunciado nas sanções do arts. 33, caput,
da Lei n° 11.343/06 e art. 12 da Lei Nº 10.826/2003, por ter, no dia 29/07/2015,
pelas 14h, no bairro do José Pinheiro, na cidade e Comarca de Campina Grande/PB,
ter  sido preso em flagrante,  por  levar  “consigo drogas sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de possuir ou manter
sob  sua  guarda  arma  de  fogo,  acessório  ou  munição,  de  uso  permitido,  em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência
ou dependência desta.”

Concluída  a  instrução  criminal,  o  magistrado  a  quo julgou
procedente a denúncia,  condenando o acusado nas sanções do art.  33 da Lei nº
11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03, aplicando a pena da seguinte maneira (fls.
95-98):

1. Para o art. 33 da Lei nº 11.343/06

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 07
(sete) anos e 08 (oito)  meses  de reclusão e 780 (setecentos  e oitenta) dias-multa.
Considerando a presença da atenuante da menoridade, reduziu a pena em 08 (oito)
meses e 80 (oitenta)  dias multa,  tornando a pena definitiva em 07 (sete)  anos de
reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

2. Para o art. 12 da Lei nº 10.826/03

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa. Reconheceu a presença da atenuante da
menoridade, mas deixou de aplicá-la em razão da reprimenda já está no mínimo legal.

- Do concurso de crimes
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O réu foi  condenado pela  prática de  02 (dois)  crimes,  cujas
penas foram fixadas em patamares distintos, incidindo a regra do concurso material de
crimes (art. 69 do CP), o juiz somou as reprimendas, totalizando  07 (sete) anos de
reclusão mais 01 (um) ano de detenção, além do pagamento de 710 (setecentos e
dez) dias-multa, à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Registrou  que  a  pena  de  reclusão  deverá  ser  cumprida  em
regime semiaberto e a de detenção em regime aberto. 

Inconformado, o acusado apelou (fl. 101; 113-119), requerendo, a
absolvição pelo crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 e a aplicação da causa de
diminuição de pena, do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões  ministeriais  opinando  pelo  desprovimento  do
recurso (fls. 120-124).

Instado  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria  opinou,  em
parecer da lavra do Dr. José Roseno Neto, pelo desprovimento do recurso (fls. 127-
130).

É o relatório.

VOTO

1. Do juízo de admissibilidade recursal:

O recurso é tempestivo e adequado, eis que se trata de apelação
criminal  interposta  dentro do prazo legal,  além de não depender de preparo,  por
envolver o caso Ação Penal Pública, a teor da Súmula n° 24 do TJPB. Portanto,
conheço do apelo.

2. Do mérito:

2.1. Da absolvição pelo crime de posse de arma (art. 12 da Lei
nº 10.826/03)

Em suas razões, o réu pleiteia por sua absolvição com relação ao
crime delineado no art.12 da Lei nº 10.826/03, “uma vez que este não estava de posse
do revólver, mas, tão somente, dos papelotes de maconha”.  

O pedido deve ser rejeitado.
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Isso porque, por tudo que há nos autos,  restaram demonstradas
tanto a autoria como a materialidade, conforme se depreende do Auto de Apreensão e
Apresentação (fls. 14).

Apesar da negativa do réu, os policiais responsáveis pela prisão do
acusado afirmaram que apreenderam as munições constantes do Auto de Apreensão e
Apresentação (fls. 14).

Cumpre  destacar  que  a  palavra  dos  policiais,  quando  firme  e
segura, como no presente caso, goza de credibilidade. Além disso, não há indício de
que  policiais  em serviço  fossem imputar  falsamente  ao  réu  tal  conduta  delituosa.
Assim,  o  relato  dos  policiais  merece  acreditado,  porquanto  além de  harmônico  e
coerente, não há nenhum indicativo capaz de torná-lo suspeito ou parcial. 

Os depoimentos prestados pelos policiais revelam o cometimento
do delito descrito no art. 12 da Lei nº 10.826/03. 

A posse ilegal de arma de fogo é considerada delito de perigo
abstrato,  não  sendo  necessária  a  ocorrência  de  resultado  naturalístico  para  sua
consumação.  Basta  a  mera  conduta  de  possuir  arma  de  fogo  em desacordo  com
determinação legal para violar o bem jurídico tutelado.

Desta forma, comprovado o cometimento do delito previsto no art.
12 da Lei º 10.826/03, pelo apelante, impositiva sua condenação, como bem posta.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO-CRIME.  POSSE  ILEGAL  DE
ARMA DE FOGO. A posse ilegal de arma de fogo é
considerada  delito  de  perigo  abstrato,  não  sendo
necessária  a  ocorrência  de  resultado  naturalístico
para  sua  consumação.  Basta  a  mera  conduta  de
possuir  arma  de  fogo  em  desacordo  com
determinação  legal  para  violar  o  bem  jurídico
tutelado. Condenação mantida. Pena alterada. Apelo
parcialmente provido. Unânime”. (TJRS - Apelação
Crime  Nº  70058217019  –  Rel.  Des.  Aristides
Pedroso de Albuquerque Neto – DJ: 27/03/2014)

TRÁFICO  DE  DROGAS.  PROVA.  PROPÓSITO
DE  MERCANCIA  CONFIGURADO.
APENAMENTO.  MINORANTE.  MULTA.  (…)
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE
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USO  PERMITIDO.  O  simples  fato  de  possuir
arma  de  fogo  de  uso  permitido  configura  a
conduta prevista no artigo 12, da Lei 10.826/2003,
por  se  tratar  de  delito  de  mera  conduta  e  de
perigo  abstrato,  cujo  objeto  imediato  é  a
segurança  coletiva. EXPLORAÇÃO DE JOGOS
DE AZAR. A conduta de agente que mantinha, no
interior de bar de sua propriedade, dois  monitores
com caça-níquel completo com ceduleira, caracteriza
a  infração  de  que  trata  o  art.  50,  da  Lei  de
Contravenções  Penais.  Condenações  mantidas.
Apenamento adequado. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Crime Nº 70076047885, Primeira Câmara
Criminal,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:
Honório  Gonçalves  da  Silva  Neto,  Julgado  em
31/01/2018) - grifei

2.2. Da pena com relação ao tráfico de drogas

A materialidade e autoria restam indubitáveis,  tanto que sequer
foram questionadas em sede recursal.

Com  relação  à  condenação  pelo  tráfico  de  drogas,  o  acusado
limita-se a pedir pela aplicação da causa de diminuição contida no § 4º do art. 33 da
Lei nº 11.343/06.

Reclama que deve ser aplicado o “redutor previsto no parágrafo
4º, do art. 33 da sobredita Lei de Drogas, no seu grau máximo, até porque o Apelante
é primário, possui bons antecedentes e nunca se dedicou a atividades criminosas nem
integra qualquer organização criminosa.”.

Da leitura à decisão, vê-se que o sentenciante deixou de aplicar a
causa de diminuição, justificando que “o réu se dedicava a atividades criminosas (vê-
se que já haviam notícias da prática do tráfico de drogas no local, além do que a
própria testemunha afirmou ser o denunciado conhecido pela prática criminosa em
questão” (fls. 97-v)

E o douto Promotor de Justiça registra que o recorrente não faz jus
a causa de diminuição, em razão das circunstâncias do crime e da quantidade de drogas
(fls. 130).

Em primeiro lugar, registro que a natureza e a quantidade da droga
apreendida, na forma do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, lastreiam a primeira fase do
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cálculo da pena, isto é, a fixação da pena-base, ao passo que na terceira fase, a aferição
da fração de redução, é o resultado do exame das circunstâncias judiciais do artigo 59
do CP, que impõe uma maior ou menor redução da pena.

Friso,  ainda,  que  para  considerarmos  “atividades  criminosas”
como óbice a aplicação da causa de diminuição, faz-se necessário que existam provas
de que o acusado esteja usualmente  envolvido no tráfico.  No caderno processual,
enquanto uma testemunha diz que já o conhecia em razão do tráfico, o outro policial
inquirido, registra que ele é desconhecido do meio. 

Na  certidão  de  antecedentes  criminais  (fls.  34),  além  desse
processo, não há mais nenhum outro.

Assim,  preenchendo  o  acusado  os  requisitos  estabelecidos  na
legislação (art.  33, § 4º,  da Lei nº  11.343/06),  ou seja,  sendo  “primário, de bons
antecedentes,  não  se  dedique  às  atividades  criminosas  nem  integre  organização
criminosa”, faz jus a causa de diminuição.

Por essa razão, passo a nova dosimetria:

Na 1ª fase, mantenho a análise procedida pelo juiz de 1º grau e
fixo, da mesma forma, a pena base em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
780 (setecentos e oitenta) dias-multa.  Reconheço, da mesma forma, a presença da
atenuante da menoridade, reduzindo a pena em 08 (oito) meses e 80 (oitenta) dias
multa, tornando a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-
multa. Em razão, dos termos do  art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, considerando a
análise das circunstâncias judiciais, onde nem todas foram favoráveis ao réu, aplico a
fração de 1/3, totalizando, em definitivo 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e o pagamento de 466 (quatrocentos e sessenta e seis reais).  

Em razão da condenação pela infringência do art.  12 da Lei nº
10.826/03, foi fixada uma pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Aplicando-se o concurso material de crimes (art. 69 do CP), fica
uma pena de  05 (cinco) anos e 08 (oito) meses, sendo 04 (quatro) anos e 08 (oito)
meses  de  reclusão  e  01  (um)  ano  de  detenção,  além  do  pagamento  de  476
(quatrocentos e setenta e seis reais), à base de 1/30 do salário mínimo vigente à
época dos fatos, a ser cumprida em regime semiaberto.

2.3. Conclusão

Ante todo o exposto,  em  dar parcial provimento  ao recurso
para  mantendo as  condenações,  reconhecer  a  aplicação da  causa  de  diminuição
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prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 e, em consequência, redimensionar a
pena.

É o meu voto.

Cópia dessa decisão serve como ofício de notificação.

Presidi  o  julgamento,  com  voto,  dele  participando,  além  de
mim,  Relator,  os  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  revisor  e
Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Joaci Juvino da Costa Silva, 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
13 (treze) dias do mês de março do ano de 2018.

João Pessoa, 14 de março de 2018

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                   Relator
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