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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0008265-56.2010.815.2003)
RELATOR      :Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior
APELANTE    :Ministério Público Estadual
APELADO       :Paulo Rogerio da Silva Souza
DEFENSORA  :Maria Elizabeth M. Pordeus

PENAL e PROCESSUAL PENAL – Apelação criminal. porte
irregular  de  arma de  fogo  de  uso  permitido.  Ausência  de
comprovação  do  potencial  lesivo  da  arma.  Absolvição.
Irresignação ministerial.Tipicidade. Crime de mera conduta e
perigo abstrato. Provimento do recurso.

− Havendo prova cabal  da materialidade e autoria do
delito descrito na denúncia, consubstanciada na confissão
do acusado,  corroborada por  testemunhos colhidos sob o
crivo do contraditório, resulta inviável a súplica absolutória.

− O  crime  de  porte  ilegal  de  arma  de  fogo  de  uso
permitido,  classificado  como  de  mera  conduta,  dispensa,
para sua consumação, a comprovação do potencial  lesivo
da arma

− Dotada de perigo abstrato, a conduta de portar arma
de  fogo  em  situação  irregular,  revela-se  lesiva  ao  bem
jurídico  tutelado  pela  norma  penal  que  a  incrimina,
revestindo-se, pois, de tipicidade penal.

− Apelação provida.

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos, em que são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade,  em dar  provimento ao recurso,  nos termos do voto  do Relator  e em
desarmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
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RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela  Representante do
Ministério Público (f. 59;62/66) em face da sentença proferida pela juíza da 2ª Vara
regional de Mangabeira, comarca da Capital, que, considerando atípica a conduta, pelo
fato de não ter sido comprovada a potencialidade lesiva da arma apreendida, absolveu
o denunciado Paulo Rogério da Silva Souza da acusação de praticar o crime descrito
no art. 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). (fs.54/58)

Narra a denúncia que no dia 18 de Janeiro de 2010, por volta das
23h30min, o acusado conduzia um veículo gol em direção ao Grotão, quando a Polícia
Militar o abordou e realizou uma varredura no interior do veículo, momento em que
encontraram um revólver calibre 22, com 04 (quatro) munições e uma delas deflagrada.

Em suas razões, o Ministério Público, pugna pela condenação do
réu nos termos da denúncia, argumentando que as provas dos autos comprovam a
materialidade e autoria do delito (fs. 62/66).

Em  contrarrazões  a  defesa  pede  a  manutenção  da  sentença
absolutória (fs. 67/69).

A Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do
recurso (fs. 76/81).

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior (Relator).
 
O recurso deve ser provido.

I – DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

Ao analisar o caso, a Juíza  a quo entendeu que não haveriam
provas suficientes para uma condenação, em razão de não ter sido comprovada nos
autos a eficiência da arma apreendida em poder do acusado.

Todavia,  peço  vênia  para  formular  entendimento  distinto,
encaminhando o voto no sentido de que o delito descrito no art. 14 da Lei 10.826/03 é
classificado  doutrinariamente, como de ação múltipla ou conteúdo variado, de mera
conduta e de perigo abstrato, restando configurado quando o agente praticar qualquer
das ações previstas no preceito primário do indigitado dispositivo.

Deste modo, sendo crime de mera conduta, o simples fato de não
ter sido apresentado o laudo de eficiência de disparo da arma é irrelevante e não elide
a tipicidade da conduta.

Doutrina e jurisprudência convergem nesse mesmo sentido.
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A propósito, veja-se a precisa lição de Fernando Capez. Litteris:

“Aquele que carrega um artefato sem autorização realiza um
comportamento  potencialmente  danoso,  uma  vez  que  tal
instrumento, embora ainda não idôneo para matar ou ferir (de
acordo com sua destinação originária, que é detonar projéteis),
é perfeitamente capaz de intimidar pessoas. O interesse maior
tutelado é a vida, a integridade corporal, a saúde, o patrimônio
e, de uma maneira geral e mais abrangente, a segurança da
coletividade,  isto  é,  a  tranqüilidade física  e  espiritual  de  um
número indeterminado de pessoas. Ora, aquele que, burlando
as  regras  impostas  pelo  Estado  Democrático  de  Direito,
assente  em  deslocar  uma  arma  de  fogo,  apta  a  efetuar
disparos, ainda descarregada, mas passível de ser municiada,
capaz  de  ser  empregada  em  assaltos,  como  eficaz  meio
intimidatório,  ou  idônea  a  efetuar  qualquer  tipo  de
constrangimento,  mesmo  sem  contar  com  projéteis,  está
diminuindo o nível de segurança e ingressando em um nocivo
âmbito de risco à vida e à integridade corporal. É certo que
ainda  não  existe  um dano,  mas  a  lei  pune,  nesse  caso,  o
perigo de dano, a ameaça de dano, tanto que tipificou crimes
de  perigo.  Pune-se  o  transporte,  antes  que  a  arma  seja
municiada,  empregada  e  disparada,  lesando  interesses
fundamentais  para  a  subsistência  social.”  (In Estatuto  do
desarmamento: comentários à Lei n. 10.826, de 22-12-2003. 4.
ed. atual. — São Paulo: Saraiva, 2006. p. 49/50). 

Sobre o tema, eis a jurisprudência uníssona do STJ:

“(...) Na linha de precedentes desta Corte, pouco importa para
a  configuração  do  delito  tipificado  no  art.  14  da  Lei  n.º
10.826/03 que a arma esteja desmuniciada, sendo suficiente o
porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar (Precedentes desta Corte).
Ordem  denegada.”  (STJ.  HC  146425/GO.  Min.  FELIX
FISCHER. 5ª TURMA. DJe 22/02/2010). 

“(...) 1. Esta Corte firmou entendimento de ser irrelevante estar
a  arma  estar  desmuniciada,  ou  aferir  sua  eficácia,  para
configuração do tipo penal de porte ilegal de arma de fogo, por
se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo
objeto  jurídico  imediato  é  a  segurança  coletiva,  subsume-se
aos tipos descritos nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03, não
havendo se falar em atipicidade da conduta. (…).” (STJ. AgRg
no  AREsp  333.461/DF,  Rel.  Ministro  CAMPOS  MARQUES
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/PR),  QUINTA
TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013).
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Em tudo harmonizada com a exegese do Pretório Excelso:

“(...) Tratando-se o crime de porte ilegal de arma de fogo delito
de  perigo  abstrato,  que  não  exige  demonstração  de
ofensividade real para sua consumação, é irrelevante para sua
configuração  encontrar-se  a  arma  municiada  ou  não.  (…).”
(STF.  HC  103539,  Rel.:  Min.  ROSA  WEBER,  1ª  T.,  julg.
17/04/12, AC. ELET. DJe-096 DIVULG 16-05-12 PUBL. 17-05-
12).

“(...) 3. A conduta de portar arma de fogo desmuniciada sem
autorização  e  em  desacordo  com  determinação  legal  ou
regulamentar configura o delito de porte ilegal previsto no art.
14 da Lei nº 10.826/2003, crime de mera conduta e de perigo
abstrato. 4. Deveras, o delito de porte ilegal de arma de fogo
tutela a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade
física, sendo irrelevante o fato de o armamento estar municiado
ou não. Tanto é assim que a lei tipifica até mesmo o porte da
munição, isoladamente. (…).” (STF. HC 88757, Rel.(a):  Min.
LUIZ  FUX,  1ª  T.,  julg.  06/09/11,  DJe-180  DIVULG  19-09-11
PUBL 20-09-11 EMENT VOL-02590-02 PP-00200)

“(...)2. O tipo penal do art. 14, da Lei n° 10.826/03, ao prever as
condutas  de  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  e
regulamentar,  contempla  crime  de  mera  conduta,  sendo
suficiente a ação de portar ilegalmente a arma de fogo, ainda
que desmuniciada. 3. O fato de estar desmuniciado o revólver
não  o  desqualifica  como  arma,  tendo  em  vista  que  a
ofensividade de uma arma de fogo não está apenas na sua
capacidade de disparar projéteis, causando ferimentos graves
ou morte, mas também, na grande maioria dos casos, no seu
potencial  de intimidação.  4.  Vê-se,  assim, que o objetivo do
legislador  foi  antecipar  a  punição  de  fatos  que  apresentam
potencial lesivo à população - como o porte de arma de fogo
em desacordo com as balizas legais -, prevenindo a prática de
crimes como homicídios, lesões corporais, roubos etc. E não se
pode negar que uma arma de fogo, transportada pelo agente
na cintura, ainda que desmuniciada, é propícia, por exemplo, à
prática do crime de roubo, diante do seu poder de ameaça e de
intimidação  da  vítima.  (…).”  (STF.  HC  95073,  Rel(a):   Min.
ELLEN  GRACIE,  Relator(a)  p/  Acórdão:   Min.  TEORI
ZAVASCKI, 2ª T., julgado em 19/03/2013, DJe-066 DIVULG 10-
04-2013  PUBLIC  11-04-2013  EMENT  VOL-02687-01  PP-
00001).
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Portanto,  comprovada  a  materialidade  do  crime  e  sua  autoria,
consubstanciada, esta última, na prisão em flagrante do acusado (fs.05/18) e demais
provas  constantes  dos  autos,  impositiva  a  reforma  da  sentença,  devendo  ser
condenado o apelado.

O acusado é réu confesso, tendo admitido em juízo (fs. 42/43),
que a arma apreendida, descrita à f. 11, era de sua propriedade e que mantinha dita
arma em veículo para defesa pessoal.

Os  Policiais  Militares  Marcos  Dias  Trindade,  Neraldo  Macedo
Costa,  que  efetuaram  a  prisão  em  flagrante  delito,  também  esclareceram,
inquisitorialmente (fs. 08, 09 e 10) que o recorrido mantinha, no interior do seu veículo
sob seu poder uma arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.

II – DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento à apelação para, reformando a
sentença absolutória,  julgar procedente a pretensão punitiva estatal  e,  desta forma,
condenar Paulo Rogério da Silva Souza, nos autos qualificado, pela prática do delito
previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.

II.1-  DA DOSIMETRIA

Nos termos do art.  387, I,  II,  e III1,  do CPP c/c arts.  592 e 68,
caput3,  do CP, bem como atento ao que informa o princípio da individualização da
pena, passo a dosar a reprimenda.

Na  primeira  etapa  do  método  trifásico,  verifico  que  a
culpabilidade,  consistente  no  grau  de  reprovabilidade  da  conduta,  não  extrapolou

1 Art. 387.  O juiz, ao proferir sentença condenatória: (Vide Lei nº 11.719, de 2008)
I - mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no Código Penal, e cuja

existência reconhecer;
II - mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta

na aplicação da pena, de acordo com o disposto nos arts. 59 e 60 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

III - aplicará as penas de acordo com essas conclusões; (Redação dada pela Lei nº 11.719, de
2008).
2Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do
agente,  aos motivos,  às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da
vítima,  estabelecerá,  conforme seja  necessário  e  suficiente  para reprovação e  prevenção do crime:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209,

de 11.7.1984)
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº

7.209, de 11.7.1984)
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
3Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão
consideradas as circunstâncias atenuantes e  agravantes;  por  último,  as causas de diminuição e de
aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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aquela inerente ao próprio tipo, devendo ser considerada neutra. Não possui  maus
antecedentes (f. 23). Não há, nos autos, nada que desabone a sua conduta social. A
personalidade do  agente,  diante  da  inexistência  de  qualquer  prova  técnica  ou
empírica, também não pode ser considerada em seu prejuízo, motivo pelo qual a tenho
como  neutra.  Os  motivos do  crime  não  foram  apurados.  As  circunstâncias e
consequências do crime igualmente não extrapolaram aquelas já previstas na própria
figura típica, impondo-se a sua neutralidade. O comportamento da vítima, a sociedade,
não teve influencia no cometimento do crime..

Com base em tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no
mínimo, correspondente a 02 (oito) anos de reclusão.

Na segunda fase,  no que diz respeito às circunstâncias legais,
reconheço a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, I4, “d” do CP, uma
vez que o apelante, confessou o porte de arma.

Todavia, como a pena já se encontra no mínimo, deixo de atenuá-
la, o que faço com espeque no enunciado de súmula n. 2315 do STJ.

Inexistem outras atenuantes ou agravantes.

Por fim, na terceira e última fase do sistema trifásico, observo que
não há qualquer causa de diminuição e de aumento.

Assim, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03,
fica  Paulo  Rogério  da  Silva  Souza  condenado  a  uma pena  de  02  (dois)  anos  de
reclusão, a qual torno definitiva neste patamar.

II.2 – DO REGIME

Fixo o regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, na
forma do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

II.3 – DA SUBSTITUIÇÃO

Considerando as circunstâncias do crime, praticado sem emprego
de violência ou grave ameaça à pessoa, o quantum da pena e o mérito do acusado,
substituo, na forma do art.  44 e ss., do CP, a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos,  consistentes em uma prestação de serviços comunitários em
entidade a ser definida pelo juízo das execuções penais e uma interdição temporária de
direitos,  na  modalidade  de  proibição  de  frequentar  determinados  lugares,  a  serem
definidos, também, pelo juízo das execuções penais.

II.4 – DA MULTA

4 Art.  65 -  São circunstâncias que sempre atenuam a pena:  (Redação dada pela  Lei  nº  7.209,  de
11.7.1984)

I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data
da sentença; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
5A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
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O tipo penal incriminado prevê, cumulativamente, a aplicação de
multa, pelo que, atendendo às circunstâncias do fato, fixo-a em 10 (dez) dias-multa, à
base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época.

Em face do que prescrevem os arts. 387, §1°6, do CPP, c/c 2°,
§3°7, da Lei n. 8.072/90, deixo de decretar a prisão preventiva do apelado por entender
que não estão presentes os requisitos do art. 3128 do CPP, o que também se justifica
pelo fato de que uma custódia processual se convolaria em medida mais gravosa do
que a própria pena imposta, a ser inicialmente resgatada segundo as regras do regime
inicial aberto.

Nos termos do art. 8049 do CPP, condeno o apelado nas custas
processuais.

II.5 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Oportunamente,  após  o  trânsito  em  julgado  deste  Acórdão,
tomem-se as seguintes providências:

1) Lance-se o nome do réu, ora recorrido, no rol dos culpados;

2) Expeça-se guia de recolhimento para a execução da pena, nos
termos  dos  arts.  10510 e  seguintes  da  Lei  n.  7.210/84  e  provimento  n.  09/11  da
Corregedoria Geral de Justiça;

3) Em atenção ao disposto no art. 71, §2°11, do Código Eleitoral,
oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-lhe a condenação
do apelado, com a sua devida identificação, para o cumprimento do que determina o
art. 15, III12, da CF;

6§ 1o O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão
preventiva ou de outra  medida cautelar,  sem prejuízo  do conhecimento de apelação que vier  a ser
interposta. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012)
7§ 3o  Em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar
em liberdade. (Redação dada pela Lei nº 11.464, de 2007)
8Art.  312.   A prisão  preventiva  poderá  ser  decretada  como  garantia  da  ordem  pública,  da  ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando
houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de
2011).

Parágrafo único.  A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento
de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Incluído
pela Lei nº 12.403, de 2011).
9Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas
custas o vencido.
10Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver
ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.
11  § 2º No caso de ser algum cidadão maior de 18 (dezoito) anos privado temporária ou definitivamente
dos  direitos  políticos,  a  autoridade  que  impuser  essa  pena  providenciará  para  que  o  fato  seja
comunicado ao juiz eleitoral ou ao Tribunal Regional da circunscrição em que residir o réu.
12Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:

[...]
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
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4) Oficie-se à Secretaria de Segurança Pública, remetendo-se o
boletim individual a que se refere o art. 80913 do CPP;

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  em  face  da  ausência  justificada  do
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Joás  de  brito  Pereira  Filho,  Presidente  da
Câmara  Criminal.  Participaram  do  julgamento  ainda  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior,  Relator,  e Carlos Martins Beltrão Filho,
Revisor.

Presente  à  sessão  o  Procurador  de  Justiça,  o  Excelentíssimo
Senhor Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 14
de agosto de 2014.

Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior
Relator

13 Art.  809.   A estatística  judiciária  criminal,  a  cargo  do  Instituto  de  Identificação  e  Estatística  ou
repartições  congêneres,  terá  por  base  o boletim individual,  que  é parte  integrante dos processos e
versará sobre:

[...]
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