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ACÓRDÃO
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ADVOGADO : Adriano Medeiros Bezerra Cavalcanti
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APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO  DE
ABSOLVIÇÃO.  REJEIÇÃO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  PEDIDO  DE
REDUÇÃO  DA  PENA  DE  MULTA.  DOSIMETRIA
ESCORREITA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO
LEGAL.  DECISÃO  MANTIDA POR  SEUS  PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.

- A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
tem entendido que: “O simples porte de arma de fogo, acessório
ou munição, por si só, coloca em risco a paz social, porquanto o
instrumento,  independentemente  de sua potencialidade  lesiva,
intimida e constrange as pessoas, o que caracteriza um delito de
perigo  abstrato.  O  tipo  penal  visa  proteger  a  incolumidade
pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade
pessoal  (AgRg no REsp n.  1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel.
Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 4/2/2016).

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

O  Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba,  por  seu
Representante em exercício junto à 3.ª Vara Regional de Mangabeira da Comarca
desta Capital, ofereceu denúncia contra Michel Manoel da Silva Oliveira, por este
ter,  no dia 09 de outubro do ano de 2013, sido interceptado guiando um veículo da



marca GM, modelo Celta, quando aparentemente tentava escapar de um bloqueio viário
realizado na Av. Josefa Taveira e, ao ser revistado, foi encontrado em seu poder um
revólver da marca Taurus, calibre 38, de n. 1245284, bem como cinco munições do
mesmo calibre.

De acordo com a peça acusatória, ao ser interrogado acerca da
propriedade da arma, o denunciado afirmou que lhe pertencia e que fora adquirida na
Feira de Oitizeiro, pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), há cerca de uma
semana antes do fato.

Diante desses fatos, o réu foi denunciado como incurso no
artigo  no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de
uso permitido). 

Regularmente  processado  o  feito,  finda  a  instrução  e
apresentadas as alegações finais, o  Juiz da  3.ª Vara Regional de Mangabeira desta
Capital, Manoel Gonçalves Dantas de Abrantes, concluiu pela condenação do réu,
Michel Manoel da Silva Oliveira, nos termos da denúncia, ao cumprimento de pena
privativa  de  liberdade,  a  qual  restou  definitivamente  fixada  em  02  (dois)  anos  de
reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa.

Por fim, converteu a pena restritiva de liberdade aplicada em
duas  restritivas  de  direito,  consistentes  em  prestação  de  serviços  gratuitos  à
comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, além de limitação
do final de semana, devendo o acusado permanecer, durante cinco horas diárias, aos
sábados e domingos, em casa de albergado ou outro estabelecimento adequado. 

Inconformado, o réu interpôs apelação criminal (fl. 88),
pleiteando, através de suas razões (fls. 111/113), a revisão da sentença, a fim de que seja
absolvido e, subsidiariamente, a redução do valor da pena de multa, considerando-se a
sua situação econômica. 

Em contrarrazões, o Parquet rebateu os argumentos defensivos,
pugnando pela manutenção do decisum recorrido (fls. 116/119).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do insigne
Procurado  de  Justiça,  Francisco  Sagres  Macedo  Vieira, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo e  consequente  manutenção  da  sentença  guerreada  (fls.
122/135).

É o relatório. 

VOTO:

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos para a sua
admissão.

Ausentes preliminares, arguidas ou apreciáveis de ofício, passo à
análise do mérito do apelo.

Inicialmente, no caso em comento, a materialidade e autoria são
irrefutáveis,  conforme auto de prisão em flagrante (fls.  05/07),  auto de apreensão e



apresentação (fls. 09) e laudo de exame de eficiência de disparos em arma de fogo (fls.
31/32),  além dos  depoimentos  prestados  tanto  na  fase  inquisitorial,  quanto  na  fase
instrutória da ação penal.

Quanto à autoria, especificamente, é importante salientar que o
apelante confessou o crime, em juízo (mídia de fls. 59), corroborando os depoimentos
testemunhais, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Ademais,  o  fato  do  ora  apelante  não ter  sacado a  arma,  não
exclui  a  incidência  do  tipo  penal,  pois  trata-se  crime  de  perigo  abstrato,  que  não
reclama, para sua configuração, resultado naturalístico.

Aliás,  sobre  o  tema,  a  jurisprudência  dominante  do  Superior
Tribunal de Justiça tem entendido que: “O simples porte de arma de fogo, acessório ou
munição,  por  si  só,  coloca  em  risco  a  paz  social,  porquanto  o  instrumento,
independentemente de sua potencialidade lesiva, intimida e constrange as pessoas, o que
caracteriza um delito  de perigo abstrato.  O tipo penal  visa proteger  a  incolumidade
pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal (AgRg no REsp
n. 1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 4/2/2016).

No  tocante  à  dosimetria  da  pena,  tenho  que  nada  há  a  ser
retocado no comando judicial atacado, eis que a pena restou aplicada em seu mínimo
legal, inclusive, a pena multa.

Dito  isto,  não  há  que  se falar  em redução da  pena  de multa
imposta.

Ora, o apelante alega ser pobre na forma da lei e não possuir
recursos  suficientes  para  honrar  a  pena  pecuniária  imposta  cumulativamente  à  pena
restritiva de liberdade, esta já substituída por pena restritiva de direitos. No entanto, não
colacionou  aos  autos  qualquer  prova  da  sua  insipiência  financeira,  apesar  de  já  ter
disponibilizado quantia maior do que a arbitrada em juízo para a compra do objeto, sem
que tivesse, para tanto, autorização legal ou regulamentar.

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.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria
de Justiça, NEGO  PROVIMENTO AO APELO,  mantendo incólume os termos da
sentença prolatada pelo Juízo monocrático.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
João Benedito da Silva, decano no exercício da Presidência 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, 15 de março de 2018.

 Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


