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Acórdão Nº 1292906

EMENTA

 

 

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
 PERMITIDO. ART. 14 A LEI 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

PORTE DE ARMA EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. FATO TÍPICO. O REGISTRO DE
ARMA DE FOGO NÃO CONCEDEU AO SEU TITULAR O DIREITO DE PORTÁ-LA ALÉM
DOS LIMITES DA ÁREA PRIVATIVA DE SUA RESIDÊNCIA. ARTIGO 5º DA LEI DE
ARMAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

 A materialidade e a autoria delitiva do apelante restaram demonstradas pelos documentos juntados aos1.
autos: Ocorrência Policial n.º 17.318/2006-0, Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo de Exame em
Arma de Fogo e a prova oral colhida nas fases investigatória e judicial, destacando-se a confissão judicial
do acusado.

 É certo que o registo de uma arma de fogo não concede ao seu titular o direito de portá-la além dos2.
limites da área privativa de sua residência, conduta esta que somente é permitida mediante a obtenção do
documento de porte, o qual o apelante não possuía.

 Tendo sido flagrado em área de uso e circulação comum no interior de seu condomínio, a conduta do3.
apelante é efetivamente de porte – artigo 14, da Lei de Armas. Se não fosse assim, em todo e qualquer
condomínio seria lícito aos moradores portarem armas de fogo pelas áreas de uso comum, o que, por
óbvio, não é permitido pela lei.

 Não há falar em atipicidade da conduta, uma vez que o fato narrado se amolda ao delito tipificado no4.
art. 14 da Lei n. 10.826/2003, que constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo dispensável
qualquer desdobramento para a constituição da conduta criminosa.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
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ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios, ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - Relator, ROBERVAL CASEMIRO
BELINATI - Revisor e SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - 1º Vogal, sob a Presidência do Senhor
Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, em proferir a seguinte decisão: NEGAR
PROVIMENTO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 15 de Outubro de 2020 

Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Relator

RELATÓRIO

 

 

 FERNANDO VITAL Trata-se de apelação criminal interposta por contra a sentença proferida pelo Juízo
de Direito da Segunda Vara Criminal de Taguatinga/DF que o condenou a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/20
(um vigésimo) do salário-mínimo, pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei n° 10.826/03
(crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

A denúncia narrou os fatos nos seguintes termos:

 

"Consta do caderno investigatório que no dia 4 de dezembro de 2.006, por volta de 21:00 horas, na
entrada da portaria do prédio em que vive, situado na QNL 09, Bloco B, Condomínio MAR
ADRIÁTICO, em Taguatinga/DF, o autuado FERNANDO VITAL portava, de forma consciente e
voluntária, um revólver calibre 38, da marca TAURUS, número de série EI822269, municiada.

Apurou-se que o autuado, apesar de deter o registro, não tinha o porte de arma.

Oportuno registrar que o fato ocorreu durante uma discussão envolvendo dois vizinhos, EUDÁSIO
MOREIRA DE SOUSA e o filho deles, MURILO SANTOS MOREIRA DE SOUSA. Apurou-se que o
autuado estava indignado com o ruído excessivo causado pela motocicleta de EUDÁSIO, que
sistematicamente estacionava o veículo embaixo da janela do autuado. No dia do fato, FERNANDO
VITAL desceu até a portaria e, exibindo a arma aos dois, ameaçou EUDÁSIO dizendo-lhe: '- Se amanhã
você acelerar a moto debaixo da minha janela eu vou te dar um tiro'. Disse ainda: '- Eu mato pai e filho”.
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 16861937Processada a ação penal, sobreveio sentença (ID Num. ) que julgou procedente a pretensão
punitiva estatal para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de
arma de fogo), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 10 (dez)

.dias-multa, à razão de 1/20 (um vigésimo) do salário-mínimo

O réu foi intimado da sentença por meio de Edital, uma vez que o Oficial de Justiça não o encontrou no
endereço cadastrado no processo.

 16861939 e 16861943)A Defensoria Pública interpôs recurso de apelação (ID: Num. , no qual alega que o
réu é militar, possui registro de arma de fogo apreendida e estava na posse do artefato nas dependências
do condomínio onde reside. Defende que a simples confissão do acusado não é suficiente para
fundamentar a condenação, pois este deve guardar coerência lógica com todo o conjunto probatório
colhido. Salienta que o local onde o acusado se encontrava na ocasião dos fatos corresponde à área
comum do condomínio onde reside, de forma que deve ser compreendido como dependência de sua
residência.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença e absolver o réu por
atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP.

 16861945O Ministério Público não apresentou contrarrazões formais (ID Num. .

 17341251A 9ª Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer (ID Num. ), opinando pelo conhecimento
e desprovimento do recurso.

É o relatório.

 

 

VOTOS

O Senhor Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - Relator

 

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

 FERNANDO VITAL Trata-se de apelação criminal interposta por contra a sentença proferida pelo Juízo
de Direito da Segunda Vara Criminal de Taguatinga/DF que o condenou a pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/20
(um vigésimo) do salário-mínimo, pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei n° 10.826/03
(crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

A materialidade e a autoria delitiva do apelante restaram demonstradas pelos documentos juntados aos
autos: Ocorrência Policial n.º 17.318/2006-0, Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo de Exame em
Arma de Fogo e a prova oral colhida nas fases investigatória e judicial, destacando-se a confissão
judicial do acusado.

Em Juízo, o réu confessou que, no dia dos fatos, trazia consigo sua arma de fogo e quando visualizou a
polícia colocou a arma no chão. Contou que tinha o registro da arma, mas não tinha o porte (ID: Num.
16861951).
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As testemunhas Eudásio e Murillo confirmaram em Juízo que o réu portava a arma de fogo apreendida
enquanto andava de um lado para o outro, no estacionamento do prédio. Alegaram que, após a discussão,
o réu desceu até a portaria e, exibindo a arma aos dois, ameaçou Eudásio dizendo que mataria pai e o
filho.

Além disso, o Laudo de Exame em Arma de Fogo atestou a aptidão e a eficiência da arma para disparo.

Dessa forma, dúvida não há de que o apelante praticou a conduta tipificada no art. 14 do Estatuto do
Desarmamento, qual seja, portar ilegalmente arma de fogo de uso permitido.

A defesa requer absolvição do apelante por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP,
sob alegação de que o local onde o acusado se encontrava na ocasião dos fatos deve ser compreendido
como dependência de sua residência.

Contudo, razão não lhe assiste.

Consoante se extrai dos autos, o apelante portava um revólver calibre 38, da marca Taurus, número de
série EI822269, municiada, na entrada da portaria do prédio em que reside. Foi apurado que o apelante,
apesar de deter o registro, não tinha o porte de arma.

É certo que o registo de uma arma de fogo não concede ao seu titular o direito de portá-la além dos
limites da área privativa de sua residência, conduta esta que somente é permitida mediante a obtenção do
documento de porte, o qual o apelante não possuía. Nesse sentido, o art.5 da Lei de Armas dispõe que:

 

“Art. 5º O certificado de Registro de Arma de Fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza
o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou
dependência desses, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o responsável
legal pelo estabelecimento ou empresa”.

 

Com efeito, quando o legislador  “autoriza o proprietário a manter a arma de fogo no interior de sua
  que somente tem acessoresidência ou domicílio, ou dependência desses”, ele se refere a locais privados,

o proprietário e, quando muito, seus familiares ou empregados de confiança, o que expõe menor
reprovabilidade social da conduta de possuir, nessas específicas condições, uma arma de fogo.

Nesse passo, tendo sido flagrado em área de uso e circulação comum no interior de seu condomínio, a
conduta do apelante é efetivamente de porte – artigo 14, da Lei de Armas. Ora, se não fosse assim, em
todo e qualquer condomínio seria lícito os moradores portarem armas de fogo pelas áreas de uso comum,
o que, por óbvio, não é permitido pela lei.

Conforme bem ressaltado no parecer elaborado pela nobre Promotora de Justiça, em substituição junto à
9ª Procuradoria Criminal, “infere-se dos autos que, ao ostentar sua arma nas áreas comuns do
condomínio, o apelante extrapolou os limites espaciais estabelecidos para a sua posse, uma vez que tais

.áreas – pertencentes ao condomínio – não se enquadram como dependência da sua residência”

Assim, não há falar em atipicidade da conduta, uma vez que os fatos narrados se amoldam ao delito
tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo
dispensável qualquer desdobramento para a constituição da conduta criminosa.

Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:
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“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO DE POSSÍVEL CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECURSO DESPROVIDO.

(...) 4. No caso em exame, a   espingarda foi encontrada dentro do veículo do recorrente, que se
encontrava estacionado em uma vaga de garagem na área comum do condomínio residencial onde
ele morava, não abrangida pela autorização de posse de arma de fogo conferida pelo certificado de

. Assim, não há falar em atipicidade da conduta, uma vez que os fatos narradosregistro de arma de fogo
se amoldam ao delito tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. 5. Recurso desprovido.” (STJ - RHC
95.193/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe
15/08/2018 – grifos nossos)

 

Portanto, diante do farto conjunto probatório constante dos autos, tendo restado suficientemente
comprovadas a materialidade delitiva do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e a
autoria delitiva do ora apelado, tenho que a condenação do apelante, como incurso nas sanções do artigo
14 da Lei de Armas, é medida que se impõe.

No tocante à dosimetria, não impugnada nas razões recursais, verifico que as penas foram corretamente
estipuladas pelo r. Juiz sentenciante no mínimo legal (02 anos de reclusão, em regime aberto, e 10
dias-multa, calculados à base de 1/20 do salário mínimo, tendo em vista o salário do réu), não havendo
falar em qualquer reparo de ofício.

Ante o exposto, conheço e  ao recurso de apelação, para manter incólume aNEGO PROVIMENTO
sentença vergastada.

É como voto.

 

O Senhor Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI - Revisor
Com o relator

O Senhor Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - 1º Vogal
Com o relator

DECISÃO

NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME.
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