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GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000367-09.2016.815.0151 –  1ª Vara da Comarca de
Conceição
RELATOR: Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des.
Márcio Murilo da Cunha Ramos)
APELANTE: Ivanildo Oliveira Ferreira
ADVOGADO: Fidel Ferreira Leite
APELADA: A Justiça Pública

APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  I)  PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  DELITO  DE  POSSE
IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART.  12  DA LEI).
ARMA DE  FOGO  ENCONTRADA NO  INTERIOR  DE
VEÍCULO AUTOMOTOR DE PROPRIEDADE DO RÉU.
DESACOLHIMENTO.  II)  SURSIS  DA  PENA.
INVIABILIDADE. III) EXACERBAÇÃO DA PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA.  APLICAÇÃO  NO  MÍNIMO  LEGAL
PREVISTO.  MANUTENÇÃO INTEGRAL DA
SENTENÇA. APELO DESPROVIDO.

-  O delito  do art.  14  da  Lei  nº  10.826/03 é  crime de  perigo
abstrato,  que  busca  tutelar  a  segurança  pública,  colocada  em
risco com o porte de arma, acessório ou munição à revelia do
controle estatal, não impondo à sua configuração, pois, resultado
naturalístico ou efetivo perigo de lesão.

- Impossível acolher o pleito de desclassificação do crime do art.
14 para aquele do art. 12 da Lei 10.826/2003, pois quem é
surpreendido por policiais em via pública, transportando e
guardando no interior de seu veículo uma arma de fogo de uso
permitido, sem autorização legal ou regulamentar, comete o
crime de porte ilegal de arma, previsto no art. 14 da
10.826/2003, e não o de posse irregular de arma de fogo.

- Não caberá a concessão do sursis da pena quando ao acusado
for concedido o benefício da substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, em conformidade com o art.
77, inciso III do Código Penal, até porque a substituição é mais
benéfica que a suspensão condicional da pena.



-  A alegação de exacerbação da pena de prestação pecuniária
não  merece  prosperar,  posto  que  foi  fixada  no  mínimo  legal
previsto (1 salário-mínimo), conforme previsão do art. 45, §1º
do CP.

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 à apelação.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação criminal (fls. 72) interposta pelo réu
Ivanildo Oliveira Ferreira contra a sentença de fls. 58/65, da lavra do Juiz  Kleyber
Thiago Trovão Eulálio, da 1ª  Vara da Comarca de Conceição,  que o condenou pela
prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), à
pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10  (dez) dias-multa, no regime inicialmente
aberto para cumprimento de pena. A pena privativa de liberdade foi substituída por
duas penas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade ou
entidade pública e prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo.

Consta da denúncia (fls. 02/03) que:

“…infere-se  que  o  denunciado  portava  um  revólver  calibre  38,  marca
TAURUS, numeração oJ27073, com 5 (cinco) munições intactas, conforme
atesta o Auto de Apresentanção e Apreensão de fl. (…).

Depreende-se dos autos que, no dia 17 de setembro do ano de 2016,
por volta das 21hs:30min, a polícia militar abordou o carro Parati de cor
Preta,  placa  DSP-3876,  Icem-SP,  pertencente  ao  ora  denunciado,  e  ao
realizarem  a  revista  do  veículo  foi  encontrado  de  baixo  do  banco  do
motorista  um  revólver  calibre  38,  com  5  (cinco)  munições  intactas,
oportunidade em que IVANILDO foi  preso em flagrante  e  conduzido a
delegacia de polícia local, sendo o mesmo liberado após o pagamento de
fiança (fl. (…).

Em  depoimento  à  Autoridade  Policial,  o  acusado  IVANILDO
OLIVEIRA FERREIRA, vulgo “NEGUIM”, confessou que estava portando
a arma apreendida pelos policiais e que adquiriu o revólver há cinco anos,
porém não lembra-se de quem comrpou (...).

Em suas razões recursais (fls. 77/81), o  apelante  pugna a
desclassificação  do  crime  para  o  tipo  do  art.  12  da  lei  nº  10.826/03,  pois,  no
momento da abordagem, não trazia a arma na cintura, tendo a mesma sido encontrada
no  interior  do  veículo  que  o  réu  dirigia,  sem condições  de  pronto  uso  da  mesma,
porquanto acomodada embaixo do banco. Outrossim, alega que houve exasperação da
prestação pecuniária e clama pela aplicação do sursis previsto no art. 77 do CP.

Em contrarrazões (fls. 82/88), o Ministério Público pediu pela
manutenção da sentença, negando-se provimento à apelação defensiva. 

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do insigne Promotor de Justiça convocado,  Amadeus Lopes Ferreira,
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 93/100).



É o relatório. 

VOTO:

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

Com efeito, é de ser negado provimento ao recurso.

A materialidade resta indubitavelmente consubstanciada no
processo, notadamente, pelo Auto de Apreensão e Apresentação de fl. 14, sem que o réu
tenha autorização para portá-la e prova oral colhida nos autos, inclusive com a confissão
do acusado.

A autoria, do mesmo modo, restou devidamente comprovada
pela prova colhida durante a instrução do feito, ex vi os depoimentos das testemunhas
de acusação,  policiais  que procederam à abordagem do réu, ouvidos em juízo, bem
como do próprio acusado, que em nenhum momento negou a propriedade da arma.

A pretensão recursal  resume-se  ao  pedido de  desclassificação
para o delito de posse ilegal de arma de fogo; aplicação do sursis previsto no art. 77 do
CP e exasperação da prestação pecuniária. Vejamos.

In casu,  a  tentativa  de  desclassificação do crime de  porte  de
arma para posse é inviável, pois a referida arma foi encontrada em veículo conduzido e
de propriedade do réu, o que foi admitido pelo apelante. 

Ora, o delito do art. 14 da Lei nº 10.826/03 é crime de perigo
abstrato, que busca tutelar a segurança pública, colocada em risco com o porte de
arma,  acessório  ou  munição, sem  a  devida  autorização  e  em  desacordo  com
determinação legal ou regulamentar, que se configura pelo simples enquadramento
do agente em um dos verbos descritos no tipo penal repressor, pouco importando
que  a  arma  tenha  gerado  concretamente  algum  dano,  pois  a  ofensividade  é
presumida, ou seja, não há necessidade de resultado naturalístico ou efetivo perigo
de lesão.

Assim, a alegação de que a arma não estava pronta para uso,
já  que  encontrada  embaixo  do  banco  do  veículo  não  exime  o  réu  de  sua
responsabilidade, bem como não se enquadra na figura típica do crime de posse
irregular de arma de fogo (art. 12), posto que este consiste em 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.

 
Nesse sentido, as jurisprudências pátrias:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14,
LEI Nº 10.826/2003. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO
ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃO POR ESTADO DE NECESSIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. APELO CONHECIDO E
DESPROVIDO. 1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido



é de mera conduta e de perigo abstrato, bastando para a configuração do
delito que se pratique algum dos verbos descritos no art. 14 da Lei nº
10.826/2003 (estatuto do desarmamento). 2. Conforme definição legal, o
estado de necessidade exige para a sua configuração a existência de um
perigo atual impossível de ser evitado por outro meio menos gravoso. O
transporte de arma de fogo em via pública sem a devida autorização, sob o
pretexto de levar o artefato à manutenção, não se enquadra na situação de
estado de necessidade, por falta de perigo atual. 3. Impossível a
desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14) para
posse irregular (art. 12), quando o agente encontrar-se na posse ou guarda
de armamento de fogo fora dos limites de sua residência ou local de
trabalho, ainda que não ostentando o artefato ou empregando-o,
porquanto suficiente para a configuração crime e cominação de suas
penas o mero transporte sem autorização. 4. Recurso conhecido e
desprovido. (TJDF; Rec 2012.04.1.000728-2; Ac. 613.291; Rel. Des.
Humberto Adjuto Ulhôa; DJDFTE 28/08/2012; Pág. 268) Grifos nossos.

Logo,  não tem cabimento o pedido de desclassificação feito
pelo  apelante,  pois  quem é  surpreendido por policiais  em via  pública  trazendo
consigo, em seu carro, uma arma de fogo de uso permitido, sem autorização legal
ou regulamentar, comete o crime de porte ilegal de arma, previsto no art. 14 da
10.826/2003,  e  não  o  delito  de  posse,  por  tratar-se  aquele  de  crime  de  perigo
abstrato como exposto acima.

Quanto ao pedido de suspensão da pena, também não há como
ser acolhido,  em razão do réu haver recebido o benefício da substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos. 

É que, segundo dispõe o art. 77 do Código Penal, que trata sobre
a suspensão condicional da pena, o benefício exige o preenchimento cumulativo dos
seguintes  requisitos:  I)  o  condenado  não  seja  reincidente  em  crime  doloso,  II)  a
culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como
os  motivos  e  as  circunstâncias  autorizem  a  concessão  do  benefício;  III)  não  seja
indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

Por  fim,  quanto  à  alegação  de  exacerbação  da  pena  de
prestação pecuniária,  não merece prosperar,  posto  que foi  fixada no mínimo legal
previsto (1 salário-mínimo), conforme previsão do art. 45, §1º do CP (“§1o A prestação
pecuniária  consiste  no  pagamento  em dinheiro  à  vítima,  a  seus  dependentes  ou  a
entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz,
não  inferior  a  1  (um)  salário-mínimo  nem  superior  a  360  (trezentos  e  sessenta)
salários-mínimos”).

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

Os réus se encontram soltos e a pena privativa de liberdade foi
substituída por duas restritivas de direitos. Após o trânsito em julgado, encaminhem-se
os autos ao Juízo de origem para a execução definitiva.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente da Câmara Criminal, dele participando
também os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio  Chaves  de  Moura



(Juiz convocado com jurisdição limitada, para substituir o Des.  Márcio Murilo da
Cunha Ramos), relator,  Arnóbio Alves Teodósio (com jurisdição limitada), revisor, e
Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de
Desembargador).

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 03 de maio de 2018.

 Tércio Chaves de Moura
Juiz convocado - Relator


