
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000447-08.2009.815.0251 –  1ª Vara da Comarca de
Patos
RELATOR : Tércio Chaves de Moura, juiz de direito convocado em substituição
ao O Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE : Judivan Augusto de Assis
ADVOGADO : Jailson Araújo de Souza
APELADA : A Justiça Pública

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03. CONDENAÇÃO.
INCONFORMISMO. MATERIALIDADE E AUTORIA
INQUESTIONÁVEIS. AGENTE OPERACIONAL DA POLÍCIA
CIVIL  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA.  AUSÊNCIA  DE
AUTORIZAÇÃO  PARA  PORTE  FORA  DO  LOCAL  DE
TRABALHO.  ARMA DE FOGO ENCONTRADA NO
INTERIOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE PROPRIEDADE
DO RÉU.  SERVIDOR  DE  FATO  QUE  NÃO  ESTAVA EM
MISSÃO POLICIAL.  ERRO DE PROIBIÇÃO INEXISTENTE.
CONHECIMENTO  POTENCIAL DA ILICITUDE  DO  FATO.
HOMEM  MÉDIO.  MANUTENÇÃO INTEGRAL DA
SENTENÇA RECORRIDA. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

 A plena consciência da ilicitude do fato,  muito além da mera
ignorância  ou  errada  compreensão  da  lei,  caracteriza  a  plena
culpabilidade do agente, atraindo a punição estatal, nos exatos limites
do tipo penal configurado. E neste diapasão, forçoso perceber que o
réu  é  pessoa  perfeitamente  integrada  à  sociedade,  tendo
conhecimento dos imperativos legais, sendo que o caráter ilícito do
fato típico por ele praticado era plenamente possível de ser alcançado
pelo simples esforço de consciência, palpável ao homem médio, de
acordo com um juízo profano acerca da conduta. 

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 e em harmonia com o parecer. Usou da palavra o adv.
Jailson Araújo de Souza.

 RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal (fls. 156) interposta pelo réu



Judivan Augusto de Assis contra a sentença de fls. 145/154, da lavra da juíza Isabella
Joseanne  Assunção  Lopes  Andrade  Souza, que o condenou pela prática do crime
previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, à pena de 03 (três) 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 restritivas de direitos, consistente na prestação de
serviços à comunidade ou entidade pública e prestação pecuniária.

Consta da denúncia (fls. 04/07) que:

“[...]  no dia 19 de janeiro de 2009, durante uma tarde,  uma equipe
policial efetuou a custódia do acusado Judivan, que se encontrava na
Praça da Pelota,  no Bar do Jessé,  sendo encontrados guardados no
interior do seu veículo Fiat Uno, à ocasião, armas e munições de uso
proibido, quais sejam, uma pistola inox de marca Taurus, calibre 45;
um  carregador  com  oito  munições  calibre  45  CBC;  oito  munições
excedentes,  calibre  45  CBC;  uma  munição  calibre  9  mm,  sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.”

Em suas razões recursais (fls. 174/182), pugna a  absolvição,
afirmando a ocorrência de erro de proibição, pois, na condição de agente operacional da
Polícia Civil  do Estado da Paraíba,  participando de diversas diligências e atividades
típicas de policiais, inclusive com a ciência e anuência do Delegado de Polícia local,
não tinha condição de compreender a antijuridicidade da sua conduta.

Em contrarrazões (fls. 184/186), 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 Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça, opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 191/195). 

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, pelos  Autos  de  prisão  em  flagrante  e de Apreensão e
Apresentação de fls. 09 e 18, pelo Laudo de Exame Pericial de Eficiência de Disparo,
fls. 137/139 e prova oral colhida nos autos, fls. 92/97.

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 cf. fls.
96/97, bem como do próprio acusado, fls. 94/95, que em nenhum momento negou a
propriedade da arma,  tentando esquivar-se da punição penal  alegando não saber  ser
proibido  o  porte,  pois  atuava  como  agente  operacional  da  Polícia  Civil  em  várias
missões, inclusive me bairros perigosos da cidade de Patos. É o que se extrai de seu
interrogatório:



“Que é verdadeira, em parte, a acusação que lhe está sendo feita; [...] que
foi indicado e nomeado para exercer a função de agente operacional junto a
P.  Civil  local;  que  cumpriu  muitas  determinações  de  delegados  que
exerceram suas funções nesta localidade, denominadas ordens de missão,
inclusive algumas em bairros perigosos da cidade, como o Bairro Beiral,
entre outros; que a Secretaria de Segurança Pública tinha ciência de que o
acusado andava armado [...].”

A testemunha Francisco Rubens de Andrade Campos, ouvida
em Juízo às fls. 97, confirmou a apreensão da arma no interior do veículo do apelante,
acrescentando, ainda:

“[...]  que  o  referido  acusado  é  agente  administrativo;  […]  que  tem
conhecimento de que os acusados exerciam suas funções junto à Polícia
Civil  de  Patos;  que  ouviu  dizer  que,  embora  não  fosse  atribuição  dos
acusados, eles cumpriam diligência juntamente a outros policiais civis; […]
que, pelo que sabe, os Policiais Civis costumam andar armados, mas com a
observação de que a arma seja, ao menos, registrada [...]”.

Da mera transcrição do depoimento colhido, bem como todo o
acervo probatório, vê-se que é indubitável a autoria que recai sobre o ora apelante, que
assumiu  a  propriedade  da  arma,  mesmo sem autorização  para  portá-la,  tendo  plena
capacidade de ciência da proibição legal  que recaía sobre o porte  e o transporte  do
artefato, o que afasta de imediato a tese defensiva erigida sobre o erro de proibição. 

Com efeito,  a  plena  consciência  da  ilicitude  do  fato,  muito
além da mera ignorância ou errada compreensão da lei, caracteriza a culpabilidade do
agente, atraindo a punição estatal, nos exatos limites do tipo penal configurado. E neste
diapasão,  forçoso perceber  que  o  réu  é  pessoa  perfeitamente  integrada  à  sociedade,
tendo conhecimento dos imperativos legais, sendo que o caráter ilícito do fato típico por
ele  praticado  era  plenamente  possível  de  ser  alcançado  pelo  simples  esforço  de
consciência,  palpável ao homem médio,  de acordo com um juízo profano acerca da
conduta.

Ora,  como  bem  asseverado  pela  magistrada  de  piso,  não  é
crível que o apelante não possuísse o necessário discernimento quanto à antijuridicidade
do  porte  sem prévio  registro  e  autorização,  mesmo porque  o  acusado  foi  nomeado
precariamente  para  o  cargo  até  então  ocupado,  ou  seja,  sem qualquer  garantia  das
prerrogativas  conferidas  por  lei  à  carreira  policial,  o  que  não  é  suprido  pela
condescendência  de  seus  superiores  hierárquicos,  cujas  ordens  não  derrogam  nem
modificam imperativos legais.

Ademais, a prova acostada aos autos permite constatar que o
acusado  era  plenamente  capaz  de,  senão  de  conhecer,  chegar  ao  conhecimento  ou
possibilidade  de  conhecimento  da  ilicitude  da  conduta,  o  que  fica  claro  consoante
depoimento do policial alhures mencionado, que certifica que mesmo os Policiais Civis
sabem que precisam do registro para comprovar a regularidade do porte de arma.

Por fim, sequer lhe socorre o argumento de que o uso lhe era
permitido durante as ordens de missões, pois, no momento da prisão em flagrante e da
apreensão dos artefatos o réu encontrava-se em um bar, longe, portanto do seu local e
alheio às funções inerentes ao seu trabalho.



Portanto, diante do contexto probatório, temos que o apelante
praticou o crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03, qual seja, porte ilegal de arma
de fogo de uso restrito, sem registro e sem autorização de porte comum, crime este de
perigo abstrato 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.

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

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão, Presidente  da  Câmara  Criminal, dele  participando  os
Excelentíssimos Senhores Tércio Chaves de Moura (Juiz de Direito convocado, com
jurisdição limitada,  para substituir o Exmo. Sr.  Des.  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, vogal). 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor  Amadeus
Lopes Ferreira, 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, 03 de maio de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz de Direito


