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EMENTA.  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.
CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO.  POSSE DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO E POSSE DE MUNIÇÕES DE
ARMA  DE  USO  RESTRITO.  CONDENAÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO.  PROCEDÊNCIA  DA
DENÚNCIA.
Restando  provadas  a  autoria  e  a
materialidade  delitivas  das  infrações
capituladas na denúncia, deve a pretensão
punitiva estatal ser julgada procedente.

Vistos etc,
Trata-se  de  ação  penal  pública  oferecida  pelo  Ministério

Público do Estado da Paraíba em face de ROMMEL MARQUES DANTAS, como incurso
nas penas dos art. 12 e 16, ambos da Lei nº 10.826/03.

Narra a denúncia que, no dia 29 de novembro de 2017, por
volta  das  06h00min,  em  cumprimento  de  mandado  de  busca  e  apreensão  e
mandado de prisão, na Avenida Angelim, Bairro Angelim, desta cidade de Sousa-PB,
o denunciado foi preso em posse de arma de fogo de uso permitido (pistola 380 e
munições) e munições de arma de uso restrito.

Auto de apresentação e apreensão de fl. 12. 

Relatório final da autoridade policial às fls. 24/25.

A denúncia foi recebida pelo despacho de fls. 28, em 08 de
janeiro de 2018.

Citado (fl. 31), o acusado apresentou Resposta a Acusação à
fl. 32, pugnando genericamente por sua absolvição.

Laudo pericial de eficiência em arma de fogo e munição às
fls. 36/37-v.

Devolvida missiva, devidamente cumprida à fl. 59, contendo
depoimento de uma testemunha.

Foi designada audiência de instrução e julgamento, na qual
foi colhido o depoimento de uma testemunha arrolada pela acusação. A defesa, por
sua vez, não arrolou testemunhas. Realizado o interrogatório do réu. Tudo conforme
mídia anexa à fl. 61.
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Em suas  alegações  finais,  o  Ministério  Público  pugna  pela
condenação do réu, por entender que na instrução criminal deste processo há prova
direta para a condenação, que entrelaçadas com as demais são suficientes para
procedência da pretensão punitiva (fls. 63/66).

Enquanto que o defensor do réu pugna pela sua absolvição
(fls. 69/73).

É o relatório. DECIDO.

Inicialmente, cumpre registrar que o feito encontra-se apto a
julgamento,  eis  que  o  procedimento  legal  foi  fielmente  observado,  inexistindo
quaisquer nulidades ou vícios a declarar.

No mérito,  ressalto  que  não  há  qualquer  dúvida  quanto  a
materialidade  do  crime,  que  resta  sobejamente  comprovada  pelo  auto  de
apreensão de fls. 12, dando conta da apreensão de “[…] uma pistola 380, marca
Taurus, nº KOH 17650; um carregador municiado com 09 (nove) munições calibre
380 intactas; uma munição calibre .12 intacta, marca CBC”, corroborada pelo laudo
do Exame de Eficiência de Disparo em Arma de Fogo e Munição de fls. 36/37-v, o
qual atesta que a arma apreendida e as munições apresentavam condições normais
de uso e funcionamento e eficiência. 

Por  fim,  a  materialidade  delitiva  dos  crimes  em  comento
restam demonstradas,  ainda, pelos depoimentos acostados aos autos,  nos quais
consta que em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência do
acusado foi localizada uma arma de fogo de uso permitido e munição de arma de
fogo de uso restrito.

No que tange a autoria,  também não há qualquer  dúvida,
uma vez que os depoimentos colhidos nos autos demonstram claramente que o
acusado estava em posse da arma de fogo e munições apreendidas nos autos no
momento  do  cumprimento  dos  mandados  de  busca  e  apreensão  e  de  prisão
expedidos em seu desfavor.

De  fato,  a  testemunha  ministerial,  Sr.  RENATO  MESSIAS
BEZERRA DE ALMEIDA, policial civil, disse:

“…  Fizemos a busca lá dentro,  um colega meu, Alex,
entrou  pro  banheiro,  eu  fiquei  na  porta  fazendo  a
guarda porque ele tava o tempo todo no nosso pé aqui,
nervoso, aí Alex quando tirou a tampa do coisa da caixa
d´água tava lá a pistola. Aí, foi depois que terminaram
lá  no  guarda-roupa,  Alex  subiu  também encontrou  o
carregador, como tá narrado aí, municiado… Assumiu!
(quando perguntado se o réu assumiu que a arma seria
dele?)...” - mídia anexa à fl. 58.

No mesmo sentido é o depoimento do outro  policial,  o Sr.
EMANUEL ALEX PEREIRA FERREIRA, policial civil: 

“… Foi dado cumprimento a um mandado de busca e foi
encontrado uma arma, inclusive foi eu quem encontrei
na caixa de descarga do vaso sanitário no banheiro do
Rommel e ao encontrá-la eu perguntei se tinha registro,
ele  disse  que  não…  Tava  sem  o  carregador.  O
carregador  foi  encontrado  posteriormente  no  guarda-
roupa do mesmo no quarto… O carregador tava com as
munições… A segunda pergunta que eu fiz quando eu
encontrei a arma foi se ele tinha registro ou permissão
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e  o  mesmo  falou  que  não!…  Sim,  senhor!  (quando
perguntado se encontrou também um cartucho calibre
12?)... ” -  (mídia anexa à fl. 61).

O réu, ouvido em juízo, relatou:

“…  Foi,  é uma pistola… Eu tinha essa arma,  Dr.,  por
sinal  até quando eu trabalhei no sistema penitenciário
há muitos tempos atrás e como não tinha registro eu
tinha  até  medo  de  vender,  que  não  pode  vender,  é
proibido  né,  foi  ficando,  foi  ficando,  pronto,  tava  na
posse  dessa  arma,  realmente… A arma eu guardava
num local e o carregador em outro local… Não! (quando
perguntado se tinha autorização legal e o registro da
arma?) …” - (ROMMEL MARQUES DANTAS – mídia anexa
à fl. 61).

Desse modo, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes em
comento encontram-se mais do que demonstrada nos autos,  tomando por  base
também os depoimentos transcritos acima, bem como com a própria confissão do
réu.

Por  outro  lado,  diante  de  todo  o  argumentado  até  aqui,
entendo  que  não  merecem  prosperar  as  alegações  defensivas  no  tocante  a
justificativa de que o réu possuía uma arma para garantir sua segurança, bem como
de sua família,  uma vez que tal  entendimento já foi  exaustivamente  rechaçado
pelas Cortes Superiores de Justiça.

Assim  como,  incabível  a  aplicação  do  princípio  da
insignificância quanto ao crime descrito no art. 16, da Lei nº 10.826/03, tendo em
vista que justamente a munição encontrada, foram localizadas outras munições de
calibre diverso, bem como, repito, arma de fogo de uso permitido.

Assim, sendo certo que a arma de fogo de uso permitido e as
munições de arma de fogo de uso restrito apreendidas em poder do acusado, há de
sobrevir uma condenação, em harmonia com o entendimento ministerial.

Isto posto, por tudo mais que dos autos consta, com base na
legislação  supracitada,  em  especial,  o  art.  387  do  CPP,  JULGO PROCEDENTE  A
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para  CONDENAR o Sr.  ROMMEL MARQUES DANTAS,
nas sanções dos arts. 12 e 16, ambos da Lei 10.826/03.

Passo, então, à dosimetria da pena, na forma do art. 59 do
Código Penal, tal como determina o art. 68 do mesmo diploma legislativo.

Quanto ao delito do art. 12, da Lei nº 10.826/03.

1) Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo o que se
valorar a esse respeito;

2) Antecedentes:  o  réu  é  tecnicamente  primário,  nada
tendo a valorar neste ponto;

3) Conduta  Social:  neste  ponto,  também  à  vista  da
certidão de antecedentes criminais do acusado, verifico que o mesmo responde a
diversos feitos pelo suposto cometimento de crimes das mais variadas espécies, o
que indica que ele é inclinado à vida criminosa, devendo-se majorar a sua pena
neste ponto;

4) Personalidade:  estando  esta  circunstância  ligada  ao
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caráter do agente como pessoa humana (sua índole e temperamento), entende a
melhor doutrina que a sua valoração somente poderá ocorrer quando presente nos
autos laudo psicossocial firmado por pessoa habilitada, eis que o Magistrado não
detém os conhecimentos técnicos especializados para sua aferição. Nestes termos,
ausente nos autos qualquer prova que possa macular essa dado pessoal do agente,
deixo de valorar a presente circunstância;

5) Motivos: normais à espécie;

6) Circunstâncias: normais à espécie, nada tendo que se
valorar a esse respeito;

7) Consequências:  são  próprias  do  tipo  penal,  o  que já
consiste no resultado previsto à ação, nada tendo a se valorar, sob pena de incorrer
em bis in idem;

8) Comportamento da vítima: prejudicado, já que em tal
espécie de delito não há que se cogitar sobre comportamento da vítima.

Desse  modo,  à  vista  destas  circunstâncias  analisadas
individualmente, fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não verifico a presença de
circunstâncias  agravantes,  mas  presente  a  atenuante  da  confissão  espontânea,
contudo deixo de diminuir a reprimendo, tendo em vista que a mesma foi fixada no
mínimo legal em respeito a súmula 231 do STJ. Por último, não verificando qualquer
causa de diminuição ou aumento da pena, fica o réu condenado, definitivamente, à
pena de 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

QUANTO AO DELITO DO ART. 16, DA LEI Nº 10.826/03

1) Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo o que se
valorar a esse respeito;

2) Antecedentes:  o  réu  é  tecnicamente  primário,  nada
tendo a valorar neste ponto;

3) Conduta  Social:  neste  ponto,  também  à  vista  da
certidão de antecedentes criminais do acusado, verifico que o mesmo responde a
diversos feitos pelo suposto cometimento de crimes das mais variadas espécies, o
que indica que ele é inclinado à vida criminosa, devendo-se majorar a sua pena
neste ponto;

4) Personalidade:  estando  esta  circunstância  ligada  ao
caráter do agente como pessoa humana (sua índole e temperamento), entende a
melhor doutrina que a sua valoração somente poderá ocorrer quando presente nos
autos laudo psicossocial firmado por pessoa habilitada, eis que o Magistrado não
detém os conhecimentos técnicos especializados para sua aferição. Nestes termos,
ausente nos autos qualquer prova que possa macular essa dado pessoal do agente,
deixo de valorar a presente circunstância;

5) Motivos: normais à espécie;

6) Circunstâncias: normais à espécie, nada tendo que se
valorar a esse respeito;

7) Consequências:  são  próprias  do  tipo  penal,  o  que já
consiste no resultado previsto à ação, nada tendo a se valorar, sob pena de incorrer

4



em bis in idem;

8) Comportamento da vítima: prejudicado, já que em tal
espécie de delito não há que se cogitar sobre comportamento da vítima.

Desse  modo,  à  vista  destas  circunstâncias  analisadas
individualmente, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não verifico a presença de
circunstâncias  agravantes,  mas  presente  a  atenuante  da  confissão  espontânea,
contudo deixo de diminuir a reprimendo, tendo em vista que a mesma foi fixada no
mínimo legal em respeito a súmula 231 do STJ. Por último, não verificando qualquer
causa de diminuição ou aumento da pena, fica o réu condenado, definitivamente, à
pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Tendo  em  vista  que  a  conduta  do  réu  se  revela  no
cometimento de dois delitos autônomos, com a ocorrência do concurso material de
crimes, nos termos do art. 69, do Código Penal, resulta a condenação final do réu
em  01 (um) ano de detenção; 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 20
(vinte) dias-multa.

Fixo como  regime inicial de cumprimento de pena o regime
aberto  (art.  33, § 2º, “c”, do Código Penal), a ser cumprido em estabelecimento
prisional adequado existente nesta Unidade Judiciária, consoante as regras do art.
36 do Código Penal.

Deixo de aplicar o disposto no art. 387, § 2º, do CPP, uma vez
que a aplicação do referido dispositivo legal  em nada alterará regime inicial  de
cumprimento de pena imposto ao acusado, motivo pelo qual deixo tal  aplicação
para o Juízo das Execuções Penais. 

Atento  ao  disposto  no  art.  44  do  CP  e  verificando  que  o
acusado atende aos requisitos objetivos e subjetivos, substituo a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direito (art.  44,  §  2º,  do CP),  as quais fixo nas
seguintes modalidades: a) prestação de serviços à comunidade, nos termos do art.
46, e;  b)  proibição de frequentar determinados lugares,  tais  como bares,  boates,
casas de shows e/ou de prostituição, dentre outros similares, na forma do art. 47,
inciso IV, do CP.

Deixo de proceder à analise do art. 77 do CP, por incabível à
espécie.

Não estando presentes nenhum dos requisitos previstos no
art.  312  do  CPP,  concedo  ao  acusado  o  direito  de  recorrer  desta  sentença  em
liberdade.

Deixo  de  fixar  o  valor  mínimo  para  reparação  dos  danos
causados pela infração,  haja vista a completa ausência nos autos de elementos
indicativos de seu montante (art. 387, IV, CPP).

Decreto,  também,  o  perdimento  em  favor  da  União  dos
instrumentos  do  crime,  caso  apreendidos,  segundo  reza  o  art.  91,  II  do  CP,  e
determino a devolução dos eventuais objetos  apreendidos que possuam caráter
lícito  e  não  constituam produto  do  delito,  desde  que  comprovada  a  respectiva
propriedade.

Após o trânsito em julgado desta:
a) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados;
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b) Preencha-se o boletim individual do condenado e o envie à
Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraíba (art. 809 do CPP);

c) Expeça-se Guia de Execução, com as formalidades de
estilo,  a ser encaminhada ao Juízo  das Execuções para cumprimento das penas
impostas;

d) Oficie-se à Justiça Eleitoral para fins de suspensão dos
direitos políticos dos condenados (art. 15, III, da CF).

e)  Calculem-se  as  despesas  finais  e,  após  a  sua
homologação,  intime-se  o  acusado,  para  que,  no  prazo  de  30  (trinta)  dias,
providencie o seu pagamento, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do Estado, o
que fica desde já autorizado.

Cumpridos os comandos sentenciais, arquive-se com baixa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Sousa/PB, 12 de novembro de 2018.

JOSÉ NORMANDO FERNANDES
JUIZ DE DIREITO
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