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APELAÇÃO  CRIMINAL.  POSSE  ILEGAL  DE
ARMA  DE  FOGO  COM  NUMERAÇÃO
RASPADA.  SENTENÇA.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.  APELO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  CONFISSÃO.
DOSIMETRIA.  REFORMA.  PENA  JÁ
ESTABELECIDA NO  MÍNIMO  LEGAL.  APELO
DESPROVIDO.

Considerando tratar-se de crime de mera conduta
e de perigo abstrato, não se exigindo a ocorrência
de  nenhum  resultado  naturalístico  para  sua
consumação,  o  simples fato de possuir  em sua
residência  arma  de  fogo  com  sinal  de
identificação  suprimido  já  se  subsume
perfeitamente ao tipo  do inciso  IV do parágrafo
único do art. 16 da Lei n. 10.826/03.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em  NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS
TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL.

RELATÓRIO
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Cuida-se  de  Apelação  Criminal interposta  por  José  Trajano

Teixeira face a sentença de fls.  127/130v,  proferida pelo Juízo da 1ª Vara

Regional de Mangabeira da comarca da Capital, que julgando parcialmente

procedente a pretensão punitiva estatal, condenou-o a uma pena de 03 (três)

anos de reclusão,  em regime inicial  aberto,  e 10 (dez)  dias-multa, pela

prática  do  crime  capitulado  no  artigo  16,  parágrafo  único,  IV  da  Lei  n.

10.826/03, e, em contrapartida, extinguiu a punibilidade do réu ao pronunciar a

prescrição retroativa em relação ao delito do art. 12 da mesma lei. 

Na  mesma  oportunidade,  a  pena  privativa  de  liberdade  foi

convertida em duas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviços

gratuitos  à  comunidade  e  proibição  de  frequentar  bares,  boates,  casas  de

prostituição ou congêneres e casas de jogos durante o tempo da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 155/159), o Apelante sustentou a

insuficiência  probatória  para  a  prolação  de  um  decreto  condenatório,  não

devendo  ser  dada  tamanha  credibilidade  ao  depoimento  prestado  pelos

agentes policiais. Nesse norte, pleiteou por sua absolvição.

Caso esse não seja o entendimento adotado, requereu que, ao

menos, seja procedida a redução da pena-base e da pena de multa.

Contra-arrazoando (fls. 164/166), o Representante do Ministério

Público a quo se manifestou pela manutenção integral da sentença.

A douta Procuradoria de Justiça, por intermédio do Promotor de

Justiça convocado Amadeus Lopes Ferreira, exarou o parecer de fls. 172/175,

opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. 

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia em desfavor de José Trajano Teixeira, imputando-lhe a prática do

crime capitulado no  art.12 da Lei n. 10.826/03, por, no dia 08 de março de

2011,  na comunidade do TIMBÓ, Bancários, nesta Capital, ter sido preso em

flagrante,  por  possuir,  e  manter  sob  sua  guarda,  armas  de  fogo  de  uso

permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em seguida,  o  Parquet ofereceu  aditamento (fls.  99/99v)  para

imputar ao réu a prática de mais um crime: o previsto no  art. 16, parágrafo

único, IV da Lei n. 10.826/03, eis que uma das armas com ele encontradas

estava com a numeração raspada.

Processado, regularmente, o feito, veio o Juízo  primevo a julgar

parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o a uma

pena de  03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez)

dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 16, parágrafo único, IV

da Lei n. 10.826/03, e, em contrapartida, extinguiu a punibilidade do réu ante a

pronúncia da prescrição retroativa em relação ao delito do art. 12 da mesma

lei.

Na  mesma  oportunidade,  a  pena  privativa  de  liberdade  foi

convertida em duas restritivas de direito, quais sejam: prestação de serviços

gratuitos  à  comunidade  e  proibição  de  frequentar  bares,  boates,  casas  de

prostituição ou congêneres e casas de jogos durante o tempo da condenação.

Irresignado,  o  réu  ofereceu  recurso  apelatório  sustentando  a

insuficiência  probatória  para  a  prolação  de  um  decreto  condenatório,  não

devendo, a seu ver, ser dada tamanha credibilidade ao depoimento prestado

pelos agentes policiais. Nesse norte, pleiteou por sua absolvição.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Caso esse não seja o entendimento adotado, requereu que, ao

menos, seja procedida a redução da pena-base e da pena de multa.

Pois bem. O artigo 16, parágrafo único, IV da Lei n. 10.826/03

tipifica como crime o ato de portar,  possuir, adquirir, transportar ou fornecer

arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação

raspado, suprimido ou adulterado.

Nesse  norte,  a materialidade restou  suficientemente

demonstrada pelo auto de fl.  14 e pelos laudos de exame de eficiência de

disparos em armas de fogo de fls. 72/77, os quais indicam a apreensão de um

revólver  calibre .38 special,  da marca Taurus,  de numeração suprimida.  A

propósito:

O  revólver  recebido  para  exame  não  apresenta
gravação  do  número  de  série  macroscopicamente
visível,  e  a  região  de  gravação  do  referido  número
(corpo) está com uma camada de tinta preta que com
sua  remoção  ficaram  evidenciados  os  vestígios  de
ação mecânica (raspagem). (fl. 76)

Por sua vez, no que pertine à autoria, o próprio réu José Trajano

Teixeira confessou a prática delitiva, em ambas as esferas. Vejamos:

Que foi preso em flagrante, dia 08/03/2011, terça-feira,
por volta das 20h30, quando lhe foi apreendida em sua
posse  um  revólver  calibre  .38,  special,  da  marca
taurus, com numeração suprimida, e quarenta e sete
(47) munições de revólver calibre .38 intactas e duas
de calibre 12; que é comerciante na comunidade do
Timbó, já tido sido assaltado 02 (duas) vezes, por isso
comprou essas armas para se defender, defender sua
família e seu comércio, pois a área que mora é muito
perigosa;  que  nunca  andou  com  essas  armas,  que
sempre fiava em sua casa ou em seu comércio […]
(extrajudicial à fl. 07)

Que é verdadeira a imputação que lhe é feita pois
guardava  as  armas  no  seu  estabelecimento

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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comercial com o intuito de defender a si próprio, a
sua família e o seu patrimônio, sobretudo porque a
região  é  bastante  perigosa;  que  sua  mercearia  é
visada pelos bandidos e dias antes da apreensão das
armas fizeram mais de vinte disparos de arma de fogo
contra  o  prédio  onde  funciona  a  mercearia  do
interrogado; depois disso, resolveu se armar para se
defender de uma ação mais agressiva;; que não tem
inimigos e sequer conhece tais pessoas […] (judicial à
fl. 65/66).

Em face do aditamento, um novo interrogatório, sob o crivo do

contraditório, foi realizado (mídia digital de fl. 105), e nele o acusado, mais uma

vez,  assumiu  ser  proprietário  de  ambas  as  armas  apreendidas,  nenhuma

registrada, mantendo a versão de que as possuía porque teria sido ameaçado

no seu mercadinho por pessoas desconhecidas, as quais efetuaram disparos

de arma de fogo contra seu estabelecimento comercial.

Quanto  à  arma  de  fogo  com  numeração  raspada,  apenas

informou que se houve a supressão, ele não sabia disso, porque não entende

do assunto,  por ser  analfabeto. Na qualificação,  já teria informado que não

sabia ler, apenas escreve o seu próprio nome.

Neste ponto, já é válido sublinhar que o artigo 21 do CP leciona

ser inescusável o desconhecimento da lei. Nesse norte, ainda que se trate de

analfabeto, ainda que funcional, tal fator, por si só, não inibe a configuração do

crime.

Outrossim, considerando tratar-se de crime de mera conduta e de

perigo abstrato, não se exigindo a ocorrência de nenhum resultado naturalístico

para sua consumação, o simples fato de possuir em sua residência arma de

fogo com sinal de identificação suprimido já se subsume perfeitamente ao tipo

do inciso IV do parágrafo único do art. 16 da Lei n. 10.826/03.

Logo,  constata-se  que a  condenação penal  em lume não teve

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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como centro as declarações dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante

mas,  sim,  a  própria  confissão  do  réu,  vindo  aquelas  a  apenas  ratificar  o

ocorrido.

Nesse diapasão,  também não há que se falar em insuficiência

probatória, já que, como visto, há no presente caderno processual um conjunto

harmônico de provas, não merecendo a sentença vergastada qualquer reforma,

neste ponto.

Por outra banda, no que pertine à dosimetria, da leitura das fls.

129v/130, vê-se que a pena-base já foi estabelecida no mínimo legal (03 anos

de reclusão e 10 dias-multa) e assim mantida definitivamente, não havendo

como se proceder a reforma pleiteada.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal e

revisor,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Benedito da Silva, relator, e  Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão a Excelentíssima Senhora  Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo,

Procuradora de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos

01 (primeiro) dia do mês de março do ano de 2018

                             Des. João Benedito da Silva
                                            RELATOR

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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