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APELAÇÃO CRIMINAL.  PORTE  E  POSSE
ILEGAIS  DE  ARMA  DE  FOGO.
CONDENAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
FRAGILIDADE  PROBATÓRIA.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  INCONSISTÊNCIA.
CONJUNTO  PROBATÓRIO  ROBUSTO.
CONFISSÃO EM JUÍZO ACERCA DO PORTE
ILEGAL  DE  ARMA.  CRIMES  DE  MERA
CONDUTA.  ALEGAÇÃO  DE  ESTADO  DE
NECESSIDADE.  PORTE  DE  ARMA  PARA
DEFESA PESSOAL. CIRCUNSTÂNCIA NÃO
CONFIGURADORA  DA  EXCLUDENTE  DE
ILICITUDE  PRETENDIDA.  REDUÇÃO  DA
PENA.  FUNDAMENTAÇÃO  GENÉRICA
ACERCA  DA  CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL
DA  CULPABILIDADE.  DIMINUIÇÃO  DA
PENA-BASE.  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA
PRIVATIVA  DE  LIBERDADE  POR
RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.
SUBSTITUIÇÃO  JÁ  CONTEMPLADA PELO
JUÍZO A QUO. REDUÇÃO DO PERÍODO DE
CUMPRIMENTO  DA  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS  À  COMUNIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

- Os crimes de porte e posse ilegais de arma de
fogo, acessório ou munição, classificam-se como
de mera conduta – prescindindo da comprovação
de  efetivo  prejuízo  à  sociedade  ou  eventual
vítima  para  suas  configurações  –  e  de  perigo
abstrato,  na medida em que o risco inerente às
condutas  é  presumido  pelos  tipos  penais
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previstos  nos  arts.  12  e  14,  ambos  da  Lei  nº
10.826/2003, respectivamente.

-  O  fato  do  recorrente  alegar  que  está  sendo
ameaçado  por  seus  desafetos,  por  si  só  não
configura a excludente de ilicitude do estado de
necessidade, tampouco o autoriza a usar qualquer
tipo de arma de fogo. Esta autorização, de acordo
com  a  legislação  pátria,  depende  do
preenchimento  de  certos  requisitos  em  um
procedimento  formal  para  obtenção  do  legítimo
porte legal de arma.

- Tendo havido equívoco por parte do Juízo a quo,
quando  da  análise  da  circunstância  judicial
inerente à culpabilidade, para ambos os delitos –
por empregar fundamentações genéricas e alusivas
à  culpabilidade  como elemento  dos  tipos  penais
em  comento,  não  se  reportando  ao  grau  de
reprovabilidade das condutas empregadas pelo réu
– faz-se necessário proceder-se a uma revisão da
pena inicialmente imposta.

VISTOS, relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto
do Relator. Oficie-se.

RELATÓRIO

Perante  o  Juízo  da  2ª  Vara  da  Comarca  de  Taperoá/PB,
Vanderlei Saturnino de Oliveira,  devidamente qualificado, foi denunciado como
incurso nas sanções dos arts. 12 e 14, ambos, da Lei nº 10.826/2003, em concurso
formal impróprio, conforme narrativa constante da exordial acusatória que passo a
transcrever (fls. 02/03):

“Infere-se do Inquérito Policial em anexo que, por
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volta das 14h de 18 de setembro de 2014, o denunciado portou arma
de fogo municiada e ainda manteve em sua guarda no interior de sua
residência ou em suas adjacências arma de fogo de uso permitido,
sem autorização.

Com  efeito,  no  dia  em  questão,  policiais
diligenciaram no sentido de cumprir  Mandado de Prisão expedido
pelo  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Goiás  em  desfavor  do
denunciado, em virtude do cometimento do crime de homicídio e, ao
realizarem a abordagem, encontraram em seu poder, em via pública,
um  revólver  calibre  38  especial,  número  0K28824,  16  (dezesseis)
munições intactas e 2 (duas) deflagradas, todas calibre 38.

Também encontraram no interior da residência do
denunciado uma espingarda calibre 28, nº 201351, modelo 651, 12
(doze) cartuchos carregados e 13 (treze) deflagrados, todos calibre
28.

A prova da materialidade consiste, sobretudo, no
Auto de Apresentação e Apreensão (f. 13) e no Exame de Eficiência
de f. 33/40.

Por outro lado, há suficientes indícios de autoria,
formados pela oitiva de testemunhas e confissão do(s) denunciado(s)
(f. 07).”

Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 15).

Às fls. 36/42 encontram-se o Laudo de Exames de Eficiência
de Tiros em Armas de Fogo nº 561/2014.

Recebimento da denúncia em 06.02.2015 (fl. 44).

Instruído  regularmente  o  processo  e  oferecidas  as  alegações
finais pelo Ministério Público (fls. 88/90) e pela Defesa (fls. 101/104), proferiu
sentença o juiz  singular  (fls.  105/107-v),  julgando  procedente a  denúncia  para
condenar Vanderlei Saturnino de Oliveira como incurso nas sanções dos arts. 12 e
14 da Lei 10.826/03, aplicando-lhe a pena da seguinte maneira:

1.  Quanto  ao  crime  de  posse  irregular (art.  12  da  Lei  nº
10.826/2003): Sopesando as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), o Juízo a quo
fixou a pena-base em  01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção,  a qual foi
tornada definitiva, à míngua de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como
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de causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas, além da
pena de multa fixada em 10 (dez) dias-multa, esta, à razão de 1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época do fato.

2.  Quanto  ao  crime  de  porte  ilegal (art.  14  da  Lei  nº
10.826/2003): após análise das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), o Juízo a
quo fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Na segunda
fase dosimétrica, reconheceu a atenuante da confissão, reduzindo a pena em 06
(seis) meses. Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou de diminuição da
pena, tornou-a definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, além da pena de multa
fixada em  10 (dez) dias-multa, esta, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-
mínimo vigente à época do fato.

As  penas  privativas  de  liberdade  supramencionadas  foram
aplicadas cumulativamente, ressaltando o juiz sentenciante que a de reclusão deve
ser executada primeiro, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Para  cumprimento  da  reprimenda  corporal,  o  Juízo  a  quo
estabeleceu o regime inicial aberto.

Com  fundamento  no  art.  44  do  CP,  a  pena  privativa  de
liberdade foi substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos consistentes:
na  prestação de serviços à comunidade e  pena pecuniária no valor  de 01 (um)
salário mínimo.

Através  da  Certidão  de  fl.  119,  registrou-se  o  Trânsito  em
Julgado  para  o  MP (em  18/04/2016)  e  para  a  Defesa  (em  04/07/2016),  sem
interposição de qualquer recurso.

Cota Ministerial (fls. 132/134).

Conforme Decisão de fls. 137/137-v, o juiz de base tornou sem
efeito  a  Certidão  de  trânsito  em  julgado  e  a  Guia  de  Execução  Penal
correspondente.

Irresignado  com o  decisório  adverso,  recorreu  o  réu  a  esta
superior  instância  (fl.  144),  alegando  em  suas  razões  (fls.  145/148),
preliminarmente, que,  do fato atribuído ao réu,  não decorreu lesão ou ofensa a
segurança pública, sendo atípica a conduta por ele testilhada, porquanto o apelante
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portava  arma  para  sua  defesa  pessoal,  uma  vez  que  se  encontrava  “jurado  de
morte” por seus desafetos. No mérito, alega que, embora tenha admitido, de forma
fragmentária, o fato pretensamente delituoso, alusivo ao porte de arma de fogo, a
prova que foi produzida com a instrução não autorizaria a emissão de um veredicto
condenatório, requerendo, assim, sua absolvição. Ressalta também que o apelante
assumira a propriedade da arma de fogo apreendida nos autos, porém o fez para
proteger sua vida já que vinha sendo ameaçado por terceiras pessoas, invocando o
instituto do estado de necessidade, requerendo, por conseguinte, a aplicação do art.
23, I, c/c o o art. 24, ambos do Código Penal, em relação ao crime previsto no art.
14  da  Lei  nº  10.826/2006.  Alternativamente,  pleiteia  a  substituição  da  pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, alegando que preenche todos os
requisitos exigidos pelo art. 44 e incisos do Código Penal. Requer ainda de forma
alternativa a redução da pena imposta para ambos os crimes.

 Ofertadas as contrarrazões ministeriais rebatendo as alegações
do  apelo,  pugnando  o  Parquet que  seja  desprovido  ao  presente  recurso  (fls.
151/156).

Já nesta instância, seguiram os autos à douta Procuradoria de
Justiça que, em parecer, opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 163/172).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é tempestivo, eis que interposto em 19.05.2017 (fl.
143),  tendo  sido  o  réu  intimado  pessoalmente  da  sentença  condenatória  em
28.06.2016 (fl. 117-v). Além de não depender de preparo, por se tratar de ação penal
pública, em observância à Súmula n° 24 do TJPB.

PRELIMINAR

Preliminarmente, alegou o apelante que do fato a ele atribuído
não decorreu lesão ou ofensa a segurança pública,  sendo atípica a conduta em
testilha, porquanto estaria a portar arma para sua defesa pessoal, uma vez que se
encontrava “jurado de morte” por seus desafetos.
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Pois bem.  Revela-se desnecessário tecer maiores comentários
acerca dos argumentos supramencionados porquanto se confundem com o próprio
mérito do recurso, razão pela qual me reservo a apreciá-los no momento oportuno
deste voto.

MÉRITO

No tocante ao pleito absolutório apresentado sob o argumento
de que a prova produzida durante a instrução criminal não autorizaria a emissão de
um veredicto condenatório, vejo que não merece prosperar,  porquanto o acervo
probatório revela que a autoria e a materialidade dos delitos de porte ilegal e posse
ilegal de armas de fogo e munições restaram comprovadas  por um conjunto de
elementos, composto pelo Auto de Prisão em flagrante, Auto de Apresentação e
Apreensão (fl. 15), bem como os depoimentos testemunhais prestados em Juízo e
colacionados ao presente processo através da mídia/DVD de fl. 87, constituindo,
com isso, a robustez das provas colhidas, tanto em relação ao porte ilegal quanto à
posse ilegal de armas de fogo e munições.

Nesse contexto, verifico que o acusado foi preso em flagrante
por policiais civis na cidade de Taperoá/PB, em frente ao Banco do Brasil local,
sendo encontrado em seu poder um revólver calibre 38, além de 16 (dezesseis)
munições intactas e 02 (duas) deflagradas, bem como foram localizadas em sua
residência uma espingarda calibre 28, 12 (doze) cartuchos carregados e 13 (treze)
deflagrados, apesar de não possuir autorização para tanto, restando configurado os
delitos tipificados nos arts. 12 e 14, ambos do Estatuto do Desarmamento.

Ademais, merece relevo a confissão do acusado feita durante a
instrução criminal, acerca do porte de arma de fogo (mídia/DVD de fl. 87).

Quanto à alegação de que do fato a ele atribuído não decorreu
lesão ou ofensa a segurança pública,  e  que seria atípica a conduta em testilha,
porquanto o recorrente estaria a portar arma para sua defesa pessoal, uma vez que
se encontrava “jurado de morte” por seus desafetos, vale ressaltar que o delito de
porte ilegal de arma de fogo e, igualmente, o crime de posse ilegal de arma de
fogo,  aperfeiçoam-se  com  a  prática  de  qualquer  dos  núcleos  dos  tipos  penais
constantes nos arts. 14 e 12, ambos da Lei nº 10.826/03, respectivamente.

Com efeito, estabelecem os citados dispositivos legais:
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“Art. 12. 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,  ou,  ainda  no  seu  local  de
trabalho, desde que seja o titular ou o responsável
legal do estabelecimento ou empresa:

Pena  –  detenção,  de  1  (um)  a  3  (três)  anos,  e
multa.”

“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.”

Da análise da legislação supra, observa-se que o simples fato
de ter a posse de arma de fogo e/ou apenas portá-la, sem autorização da autoridade
competente e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, configuram
– ambas as hipóteses – crimes, já que são  delitos de mera conduta e de perigo
abstrato. A propósito:

TJMG-0709317)  APELAÇÃO  CRIMINAL  -
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO  -  AUSÊNCIA DE  LESIVIDADE  -
ABSOLVIÇÃO  -  IMPOSSIBILIDADE  -  CRIME
FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO - ESTADO
DE NECESSIDADE - INOCORRÊNCIA - ERRO
DE  PROIBIÇÃO  -  NÃO  CONFIGURAÇÃO  -
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  TIPO  PENAL
PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03
- INVIABILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA PENA
CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS -
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NÃO  CABIMENTO  -  RECURSO  NÃO
PROVIDO. O delito previsto no artigo 14 da Lei
nº 10.826/03 é crime formal e de perigo abstrato,
prescindindo,  portanto,  à  sua  configuração,  a
demonstração da ocorrência de dano ou perigo
efetivo.  A  mera  alegação  do  acusado  de  que
portava arma de fogo para proteger a outrem,
sem a cabal demonstração da existência de um
perigo concreto e atual, não basta à configuração
da causa de exclusão da ilicitude  do estado de
necessidade. Impossível o reconhecimento de erro
de  tipo  ou  erro  de  proibição,  se  o  réu  possuía
perfeita  representação  acerca  dos  elementos
constitutivos do tipo penal, bem como plena ciência
da antijuridicidade de sua conduta. Se o recorrente
confessa  reiteradamente o porte da arma de fogo,
fora dos limites de sua residência, a condenação é
medida  de  rigor,  mormente  se  a  confissão  é
corroborada pela prova oral coligida. Sendo o réu
reincidente  específico,  a  substituição  da  pena
privativa de liberdade por reprimendas alternativas,
não se mostra socialmente recomendável. (Apelação
Criminal  nº  3104842-80.2014.8.13.0024  (1),  6ª
Câmara  Criminal  do  TJMG,  Rel.  Furtado  de
Mendonça. j. 27.09.2016, Publ. 07.10.2016). 

TJSP-0923403)  APELAÇÃO -  PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO -
ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03 - DELITO DE
MERA  CONDUTA  -  PERIGO  ABSTRATO  -
PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFIGURAÇÃO -
OCORRÊNCIA  -  ABSOLVIÇÃO  -
IMPOSSIBILIDADE  -  APENAMENTOS  -
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
MITIGAÇÕES  -  IMPOSSIBILIDADE  -
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
-  POSSIBILIDADE  -  PRECEDENTES  DO
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  E  DO
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SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  -
RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO. (Apelação
nº  0000625-32.2013.8.26.0114,  7ª  Câmara  de
Direito  Criminal  do  TJSP,  Rel.  Alberto  Anderson
Filho. j. 11.08.2016).

TJPB-0042648) APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO.  ALEGAÇÃO  AUSÊNCIA  DE
LESIVIDADE.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS.  REDUÇÃO  DA  PENA
PECUNIÁRIA. DOSIMETRIA FIXADA DENTRO
DOS PADRÕES LEGAIS. DESPROVIMENTO. O
Estatuto  do  Desarmamento  tem  como  objeto  e
proteção  à  incolumidade  pública  e  a  segurança
coletiva.  Os delitos nele tipificados são crimes de
perigo abstrato e de mera conduta, não importando
o  uso  da  arma  ou  a  intenção  do  agente.  Para  a
configuração do delito descrito no art. 14 da Lei
nº 10.826/03, basta a ocorrência de qualquer das
condutas  nele  descritas,  dentre  elas  estão  o
transporte, o depósito ou a manutenção sob sua
guarda de arma de fogo, sem autorização e em
desacordo  com  a  determinação  legal  ou
regulamentar.  A  prestação  pecuniária  deve  ser
imposta em consonância com a situação econômico-
financeira do apenado, e o valor deve ser suficiente
para a prevenção e reprovação do delito. (Apelação
nº 0026886-94.2016.815.2002, Câmara Criminal do
TJPB,  Rel.  Carlos  Martins  Beltrão  Filho.  DJe
25.01.2017).

TJMG-0752859)  APELAÇÃO  CRIMINAL  -
POSSE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  E
MUNIÇÕES  DE  USO  PERMITIDO  -
ABSOLVIÇÃO  -  IMPOSSIBILIDADE  -
CONJUNTO  PROBATÓRIO  SUFICIENTE  À
CONDENAÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA
-  AUSÊNCIA  DE  LESIVIDADE  AO  BEM
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JURÍDICO TUTELADO -  NÃO CABIMENTO -
CRIME  DE  MERA CONDUTA E  DE  PERIGO
ABSTRATO  -  COMPENSAÇÃO  DA
ATENUANTE  DA CONFISSÃO  ESPONTÂNEA
COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. 1 -
Se  comprovadas  a  autoria  e  a  materialidade  do
crime  previsto  no  art.  12,  da  Lei  10.826/03,  o
decreto condenatório deve ser mantido, afastando-se
a  pretensão  absolutória.  2  -  O delito  de  possuir
armas  de  fogo,  acessórios  e  munições,  de  uso
permitido, previstos na Lei 10.826/03, é crime de
perigo abstrato e de mera conduta, prescindindo,
à consumação, a demonstração do efetivo perigo
ou lesão ao bem jurídico tutelado. 3 - É possível a
compensação  entre  a  atenuante  da  confissão
espontânea e a agravante de reincidência, em razão
do caráter subjetivo, e refletem a personalidade do
agente.  (Apelação  Criminal  nº  0005344-
26.2016.8.13.0175  (1),  3ª  Câmara  Criminal  do
TJMG, Rel. Octavio Augusto de Nigris Boccalini. j.
07.03.2017, Publ. 17.03.2017).
 
TJPB-0044645) APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE
ILEGAL DE  ARMA DE  FOGO.  ART.  12  DA
LEI  Nº  10.826/2003. CONDENAÇÃO.
INCONFORMISMO  DEFENSIVO.  SUPLICA
POR ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA
DE LESIVIDADE.  INOCORRÊNCIA.  CRIME
DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  PENA.
ATENUANTE.  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.
REDUÇÃO  ABAIXO  DO  MÍNIMO  LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  231  DO  STJ.
DESPROVIMENTO DO APELO.  Sendo  o  crime
de  posse  irregular  de  arma  de  fogo  de  perigo
abstrato,  irrelevante  o  fato  de  estar  o  artefato
desmuniciado  no  momento  da  sua  apreensão,
notadamente quando comprovado o potencial lesivo
da  arma  por  exame  de  eficiência  de  disparos.
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Tratando-se  de  crime  de  mera  conduta  e  de
perigo  abstrato,  mostra-se  desnecessária  a
demonstração de efetivo perigo de lesão ao bem
jurídico tutelado pela norma. O reconhecimento
da  atenuante  conduz  o  juiz  a,  nos  limites  da
cominação,  reduzir  a  pena-base,  não  podendo
transpor  o  mínimo  fixado  na  lei,  conforme  o
disposto  na  Súmula  231  do  STJ.  (Apelação  nº
0004320-73.2011.815.0371,  Câmara  Criminal  do
TJPB,  Rel.  João  Benedito  da  Silva.  DJe
05.05.2017).

Portanto,  diante  de  todo  o  contexto  apresentado,  não  há
amparo legal para a pretendida absolvição.

De outra banda, o apelante requer a aplicação da excludente de
ilicitude do estado de necessidade, nos termos do art. 23, I, c/c o art. 24, do Código
Penal,  em  relação  ao  crime  previsto  no  art.  14  da  Lei  nº  10.826/2006,
argumentando que portava a arma de fogo apreendida nos autos para proteger sua
vida, pois estaria sendo ameaçado por terceiras pessoas.

A propósito, dispõem os citados dispositivos:

“Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica
o fato:
I - em estado de necessidade;”

“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.”

Ocorre  que  as  circunstâncias  configuradoras  do  estado  de
necessidade não se encontram presentes nos autos, conforme descrição contida na
lei  para  a  aplicação da  referida  causa  excludente  de  ilicitude,  razão pela  qual,
torna-se impossível aplicar, ao caso sob julgamento, o disposto nos supracitados
dispositivos.
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Ademais, imperioso destacar que o fato do recorrente alegar
que  está  sendo  ameaçado  por  seus  desafetos,  por  si  só  não  o  autoriza  a  usar
qualquer tipo de arma de fogo. Esta autorização, de acordo com a legislação pátria,
depende do preenchimento de certos requisitos em um procedimento formal para
obtenção do legítimo porte legal de arma. 

Alternativamente, requer o apelante a redução da pena imposta
para ambos os crimes.

Pois bem. Da atenta leitura da sentença, em especial a parte da
dosimetria,  vejo  que  assiste  razão,  em  parte,  ao  apelante,  porquanto  o  ilustre
magistrado de base laborou em equívoco quando da análise da circunstância judicial
relativa à culpabilidade,  sendo, pois,  necessário proceder a uma revisão da pena
imposta.

No tocante ao delito de posse ilegal de arma, o magistrado de
1º grau consignou em sua decisão que:  “é latente, pois o réu agiu com plena
consciência da ilicitude do ato, pois assegurou não ter autorização para guardar
armas de fogo em sua residência, restando demonstrada a vontade de colocar em
risco  o  bem  jurídico  tutelado  (segurança  pública),  ainda  que  não  lesado
efetivamente.”

Por  sua  vez,  em relação ao  crime de  porte  ilegal  de  arma
fundamentou o juiz sentenciante que: “a culpabilidade é latente, pois o réu agiu
com plena consciência da ilicitude do ato, pois asseverou não porte de arma de
fogo,  restando  demonstrada  a  vontade  de  colocar  em  risco  o  bem  jurídico
tutelado (segurança pública), ainda que não lesado efetivamente.”

Destarte, verifica-se o equívoco na fundamentação da aludida
circunstância, para ambos os delitos, haja vista que foram utilizadas motivações
genéricas e alusivas à culpabilidade como elemento dos tipos penais em comento,
não se reportando, o Juiz Sentenciante, ao grau de reprovabilidade das condutas
empregadas pelo réu, ora apelante, razão pela qual afasto a desfavorabilidade da
mencionada circunstância, em relação às análises das circunstâncias judiciais dos
crimes em tela.

 
Pois bem. Tendo sido afastada a desfavorabilidade da aludida

circunstância judicial, necessário se faz proceder à redução da pena-base imposta
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pelo Juízo a quo. 

Considerando,  pois,  que  as  demais  circunstâncias  judiciais
foram todas  valoradas  em favor  do  apelante,  a  pena-base deve  ser  fixada  no
mínimo legal para ambos os delitos. Assim:

1.  Quanto  ao  crime  de  posse  irregular (art.  12  da  Lei  nº
10.826/2003): pelas razões supra, fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção e
10 (dez) dias-multa  – esta,  à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente  à  época  do  fato  –  a  qual  torno  definitiva,  à  míngua  de  circunstâncias
agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição da
pena a serem consideradas.

2.  Quanto  ao  crime  de  porte  ilegal (art.  14  da  Lei  nº
10.826/2003): pelas razões supra, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de detenção e
10  (dez)  dias-multa.  Na  segunda  fase  dosimétrica,  reconheço  a  atenuante  da
confissão, porém deixo de proceder à redução da pena, tendo em vista que já fora
aplicada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).  Na terceira fase,  não havendo
causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em 02 (dois) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa, esta, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-
mínimo vigente à época do fato.

Em face do concurso material de crimes, cumulam-se as penas
privativas  de  liberdade  acima  fixadas,  reforçando,  contudo,  conforme  bem
observou o Juiz sentenciante que, em relação ao cumprimento das mesmas, seja a
de reclusão executada primeiro (art. 69 do Código Penal).

Para cumprimento da reprimenda corporal, mantenho o regime
inicial aberto.

Acerca  do  pedido  de  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade  por  restritiva  de  direitos,  vale  registrar  que  a  Sentença  vergastada  já
contemplou  o  réu,  ora  apelante,  com  o  referido  benefício,  substituindo  a
reprimenda corporal  por  02 (duas)  penas  restritivas  de  direitos,  consistentes  na
prestação de serviços à comunidade e pena pecuniária no valor de 01 (um) salário
mínimo. 

Contudo, considerando a redução de pena operada por ocasião
do julgamento do presente recurso apelatório, ressalto que a referida alteração se
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reflete na substituição penal em comento. Assim, mantenho a substituição da pena
corporal por 02 (duas) restritivas de direitos, sendo uma  prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo período daquelas, ou seja, 03 (três) anos, a ser cumprida
segundo condições estabelecidas em audiência especialmente designada pelo Juízo
das Execuções Penais; e prestação pecuniária,  em favor de entidade pública ou
privada, no valor de 01 (um) salário-mínimo, devidamente atualizada (§1º do art.
45 do Código Penal), conforme estabelecido pelo Juízo das Execuções Penais.

Por  todo  o  exposto,  dou  provimento  parcial ao  recurso
apelatório, para reduzir as penas-base impostas para ambos os delitos, fixando as
reprimendas definitivas em 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa (para
o crime de posse irregular de arma) e 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-
multa  (para o crime de  porte ilegal de arma), mantendo o regime inicial  aberto,
bem como a substituição da pena corporal por 02 (duas) restritivas de direitos,
destacando, contudo, a redução, para 03 (três) anos, do período de cumprimento da
prestação de serviços à comunidade.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão
Filho, Presente da Câmara Criminal e relator, dele participando o Exmo. Sr. Juiz de
Direito Tércio Chaves de Moura (convocado, com jurisdição limitada, para substituir o
Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos), revisor, e o Exmo Sr. Des. Arnóbio
Alves Teodósio.

Presente à sessão de julgamento o Exmo. Sr. Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
em 03 de Abril de 2018.

João Pessoa, 04 de Abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
            Relator
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