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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004251-41.2011.815.0371 –  6ª  Vara 
Mista da Comarca de Sousa

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
APELANTE : Francisco de Assis da Silva
ADVOGADO : Raimundo Nonato Costa
APELADO : A Justiça Pública  

APELAÇÃO CRIMINAL. Porte ilegal de arma de 
fogo de uso permitido. Art. 14 da Lei nº 
10.826/03. Pleito absolutório. Suposto estado de 
necessidade. Réu que portava a arma para se 
proteger de eventual assalto.  Ausência de perigo 
real e iminente. Não configuração da excludente de 
ilicitude.  Materialidade e autoria delitivas 
comprovadas. Manutenção da condenação. 
Redução da pena.  Descabimento. Recurso 
conhecido e desprovido.

- O porte de arma de fogo em desacordo com 
determinação legal ou regulamentar, previsto  no 
artigo 14, da Lei nº 10.826/03, configura delito de 
mera  conduta,  que dispensa o efetivo dano à 
incolumidade pública.

− Provadas a materialidade  e autoria do crime 
por meio de depoimentos de testemunhas, 
apreensão da arma e confissão do acusado de que 
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ela lhe pertencia, a manutenção de sua 
condenação é medida que se impõe. 

− Para se configurar a excludente de estado de 
necessidade, o perigo a que está submetido o 
agente deve ser real, concreto e iminente, não se 
prestando para a configuração da excludente a 
alegação de que agia compelido pelo medo 
abstrato e incerto de sofrer um assalto.

− Permitir a todos aqueles que, em nossa 
sociedade, se acham sob o medo de serem vítimas 
de violência andar armados seria inobservar as 
normas repressoras contidas no Estatuto do 
Desarmamento, transformando-as em mera letra 
morta sem qualquer eficácia.

     -      Irretocável a reprimenda fixada na sentença 
de primeiro grau quando o magistrado a quo 
analisa minuciosamente as circunstâncias 
judiciais, conforme o art. 59 do Código Penal, 
obedecendo, ainda,  o critério trifásico, bem como 
a causa atenuante existente, tudo devidamente 
sopesado com cautela e levando-se em 
consideração o delito perpetrado pelo réu. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e NEGAR 
PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Francisco 
de Assis da Silva contra sentença de primeiro grau que o condenou pela 
prática delitiva tipificada no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, em razão dos 
fatos assim descritos: 

Da peça inicial acusatória, de fls. 02/03, extrai-se que, 
no dia 06 de outubro de 2011, por volta das 23h25min, o acusado, ora 
apelante, foi flagrado por uma guarnição da Polícia Militar, quando 
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realizava rondas no bairro Jardim Sorrilândia III, na cidade de Sousa, 
portando dentro do seu veículo automotor,  um revólver calibre 38, marca 
Taurus, cano longo, cabo de madeira, número KKK10903, com cinco 
munições intactas, sem possuir autorização legal.

Recebida a denúncia no dia 13 de janeiro  de 2012 (fl. 
53), e depois da regular instrução, foi proferida sentença (fls. 96/98) 
condenando o réu, pelo delito capitulado no art. 14 do Estatuto do 
Desarmamento, a uma pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser 
cumprida inicialmente no regime aberto, e mais 10 (dez) dias-multa, no 
valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época 
do fato.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas 
restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

A defesa, irresignada com a sentença condenatória, 
moveu recurso de apelação (fl. 102) aduzindo em  suas  razões  (fls. 
105/107) que o réu agiu sobre o estado de necessidade e legítima defesa, 
circunstâncias que excluem a ilicitude da conduta, pedindo, dessa forma, a 
absolvição. Alternativamente, a redução da reprimenda penal imposta 
para uma pena restritiva de direitos.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões (fls. 
116/119) pedindo a manutenção da sentença recorrida no seu inteiro teor. 

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do 
ilustre Promotor  de  Justiça  Convocado, Dr. Amadeus  Lopes  Ferreira, 
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 124/127).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
(Relator)

Conheço do recurso de apelação porquanto preenchidos 
todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos a sua admissibilidade.

Depreende-se das razões que o apelante exerce a 
profissão de vigilante e agricultor. Contudo, nas horas vagas, costuma 
transportar pessoas da comunidade, fazendo às vezes de táxi.

No dia do fato, alega que foi contratado para fazer uma 
corrida para o bairro Jardim Sorrilândia III, na cidade de Sousa, 
conduzindo uma senhora e sua família para participar de um velório, em 
razão da segurança dos ocupantes do veículo e pelo fato do bairro ser 
perigoso, trazia consigo a arma.
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Desta  forma,  o  apelante  pugna  por  sua  absolvição, 
pelo reconhecimento do estado de necessidade e legítima defesa, uma vez 
que  restou  caracterizado  que  o  apelante  e  os  demais  ocupantes  do 
veículo, encontravam-se em perigo iminente.

A materialidade restou comprovada de forma cabal e 
inquestionável, notadamente, pelo auto de apresentação e apreensão de 
fl. 15 e laudo pericial de exame de eficiência de disparos em arma de fogo 
de fls. 57/60, depoimentos testemunhais e confissão do réu em juízo.

A autoria, em que pesem os argumentos defensivos, é 
irrefutável, vejamos (mídia eletrônica fl. 84):

“que é verdadeira a acusação que lhe é feita;  que faz  
corrida, taxista, que foi deixar o marido e o genro da  
senhora que morreu (…) que quando entrou no posto  
de gasolina, o carro da polícia o acompanhou, que os  
policiais mandaram desligar o carro e assim fez; (…)  
que  os  policiais  deram  uma  geral  no  carro  e  
encontraram o revolver (…) que andava armado porque 
já foi vítima de assalto, e mora no sítio sozinho (…) que 
a arma não é registrada e que não tem porte de arma  
(...) que andava armado para se defender.”  

A  testemunha  Francisco  Domingos  do  Nascimento, 
disse na esfera policial (fl. 07):

“...QUE  hoje   (06/10/2011),  por  volta  das  23:00hs,  
estava  na  borracharia  do  referido  posto,  quando 
avistou um veículo GOL, cor branco, vindo no sentido  
de sua borracharia, momento em que viu também uma 
guarnição de CHOQUE se aproximando do veículo GOL,  
solicitando que o mesmo parasse; QUE o condutor do 
veículo GOL desceu do veículo e não esboçou nenhuma 
reação, momento em  que foi revistado pelos policiais;  
QUE foi encontrado na cintura do condutor do veículo  
GOL, um revólver, calibre 38, preto, cano longo; QUE  
depois do fato, o condutor do veículo GOL foi conduzido  
presto até esta delegacia...”

Inquirido em juízo, o policial militar, Expedido Martins 
Duarte, responsável pela prisão do acusado, sob o crivo do contraditório, 
disse que (mídia eletrônica fl. 84):

“...que  devido  ao  bairro  Sorrilândia  III,   que  é  o  
“piolho”, ser a cracolândia de Sousa, atualmente é, que 
geralmente fazem rondas neste ponto; que perceberam 
um veículo gol saindo do bairro e fizeram a abordagem 
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no  pátio  do  posto;  e,  após  realizar  a  abordagem,  
agente  encontrou  com  o  cidadão,  essa  arma,  esse  
revólver; o mesmo foi preso e conduzido a DP (…) que  
não se recorda aonde o revólver estava, mas lembra  
que  estava  municiado  com  cinco  munições  intactas;
(…).” 

Percebe-se sem maiores dificuldades que a conduta do 
apelante amolda-se ao tipo do art. 14, do Estatuto do Desarmamento, in 
verbis:

“Art. 14 (Lei nº 10.826/2003). 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 ou 
regulamentar:
Pena  –  reclusão,  de  2  (dois)  a  4  (quatro)  anos,  e  
multa.

Comentando o art. 14 da Lei nº 10.826/2003, Ângelo 
Fernando Faciolli tem o seguinte entendimento doutrinário:

“Trata-se de crime de ação múltipla ou de conteúdo  
variado.  O  porte  ilegal  de  arma  de  fogo  de  uso  
permitido  é  classificado  doutrinariamente  pela  
legislação  penal  como  crime  de  perigo,  porque,  em 
qualquer  das  formas  previstas,  expõe  a  vida,  a 
integridade física ou patrimônio de outrem mediante a 
posse da arma de fogo, acessório ou munição” (Lei das  
Armas de Fogo. Juruá Editora, p. 176). 

Por  sua  vez,  sobre  o  crime  de  perigo  abstrato, 
preleciona Cezar Roberto Bittencourt:

"Crime  de  perigo  é  aquele  que  se  consuma  com  a  
simples  criação  do  perigo  para  o  bem  jurídico  
protegido,  sem  produzir  um  dano  efetivo.  Nesses  
crimes, o elemento subjetivo é o dolo de perigo, cuja  
vontade limita-se à criação da situação de perigo, não  
querendo o dano, nem mesmo eventualmente. 
O perigo, nesses crimes, pode ser concreto ou abstrato  
(...).  O perigo abstrato é presumido iuris et de iure.  
Não precisa ser provado, pois a lei contenta-se com a  
simples  prática  da  ação  que  pressupõe  perigosa"  
(Cezar Roberto Bitencourt.  Manual de Direito  Penal -  
Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 146).
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Desse modo, o delito imputado ao acusado, porte ilegal 

de  arma  de  fogo  de  uso  permitido,  previsto  no  art.  14  da  Lei  nº 
10.826/03,  não  exige  "dolo  específico"  ou  resultado  lesivo  para  sua 
configuração. Basta que o agente, de modo consciente e intencional, traga 
consigo uma arma de fogo, sem possuir autorização legal ou regulamentar 
para isto. 

É que, como visto, se trata de crime de perigo abstrato, 
razão pela qual nada importa a não ocorrência de um resultado material, 
como lesão a outrem. O dolo de perigo está caracterizado pela vontade 
livre  e  consciente  de  portar  arma  de  fogo,  sem  autorização  legal  ou 
regulamentar, sabedor do perigo da conduta.  Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE 
ARMA  DE  FOGO  SEM  MUNIÇÃO.  CRIME  DE  PERIGO 
ABSTRATO.  TIPICIDADE  DA  CONDUTA.  ORDEM 
DENEGADA.  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.  Precedentes.  
Writ  denegado.”  (STF -  HC 103539,  Relator(a):  Min.  
Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 17/04/2012,  
Acórdão eletrônico DJe-096 DIV. 16-05-2012 Pub. 17-
05-2012), negritei.

“DIREITO PENAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO 
DE  USO  PERMITIDO  -  MATERIALIDADE  E  AUTORIA 
COMPROVADAS - AUSÊNCIA DE LESIVIDADE - DELITO 
DE  PERIGO  ABSTRATO  -  CONDUTA  LESIVA  À 
INCOLUMIDADE PÚBLICA - CONDENAÇÃO MANTIDA - 
PEDIDO  DE  REDUÇÃO  DA  PENA  EM  FACE  DE 
ATENUANTES  -  MENORIDADE  RELATIVA  - 
IMPOSSIBILIDADE - PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - 
SÚMULA  Nº  231  DO  STJ  E  Nº  42  DO  GRUPO  DE  
CÂMARAS CRIMINAIS DESTA EGRÉGIA CORTE - AMPLA 
DEVOLUÇÃO - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS -  
RECURSO PROVIDO EM PARCIALMENTE. - A incidência 
da  circunstância  atenuante  não  pode  conduzir  à  
redução da pena abaixo do mínimo legal. - Por se tratar  
de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico tutelado  
é a segurança coletiva ou a incolumidade pública, para  
a configuração da conduta tipificada no art. 14 da Lei  
10.826/03 é irrelevante a verificação de dano efetivo. -  
Tendo sido o réu assistido pela Defensoria Pública, fica  
ele  isento  do  pagamento  das  custas  processuais,  de  
acordo  com  o  artigo  10,  II,  da  Lei  Estadual  n.º  
14.439/03.”  (TJMG  -  Apelação  Criminal  
1.0480.10.007746-4/001,  Rel.  Des.(a)  Delmival  de  
Almeida Campos, 4ª Câmara Criminal, julgamento em 
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11/07/2012,  publicação  da  súmula  em 26/07/2012),  
destaques nossos.

Da excludente de ilicitude do estado de 
necessidade

Alega o recorrente que portava a arma para defesa 
pessoal e eventual estado de necessidade, visto que já tinha sido vítima 
de um assalto naquele bairro, contudo,  tal  argumento,  não  merece 
acolhimento.

Para configurar a excludente de ilicitude do estado de 
necessidade, é necessário que o autor da conduta que, em tese, se 
enquadraria como delituosa, encontre-se em perigo real, objetivo e 
concreto. Há necessidade que ele esteja efetivamente em risco de sofrer 
lesão a alguns direitos tidos como não sacrificáveis, a exemplo do direito à 
vida.  Assim dispõe o art. 24 do CP:

Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade 
quem pratica o fato para salvar de perigo atual, 
que não provocou por sua vontade, nem podia de 
outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo 
sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável 
exigir-se.

Ora, a impressão subjetiva do autor do fato de que 
precisa se armar para evitar um perigo abstrato, transparente, não 
eminente e incerto, a exemplo do alegado risco de sofrer um assalto e 
proteger os ocupantes do veículo, certamente não se presta para 
configurar a excludente referida, pois falta a elementar perigo atual, isto 
é, não há um risco objetivo, mesmo presumido, de que o acusado vá 
sofrer lesão a direito.

Se  fosse permitir a todos aqueles que se imaginam, na 
nossa sociedade, sob perigo real de sofrer lesão a direito não sacrificável a 
possibilidade de andarem irregularmente armados, invocando um suposto 
estado de necessidade, seria inobservar as normas repressoras da Lei de 
Desarmamento, sendo mera letra fria e sem eficácia. 

Assim a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO 
DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO ATRIBUIDOS A UM 
ACUSADO E PORTE ILEGAL DE ARMA COM NUMERAÇÃO 
SUPRIMIDA ATRIBUIDA AO OUTRO. CONDENAÇÕES EM 
PRIMEIRO GRAU. APELO DEFENSIVO. CRIMES DE 
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO - 
ALEGAÇÃO DE ESTADO E NECESSIDADE QUANTO AO 
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DELITO DE ARMAS E INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DO 
DELITO DE RECEPTAÇÃO. ACOLHIMENTO QUANTO AO 
SEGUNDO PLEITO. Sabe-se que para configuração 
da excludente da ilicitude do estado de 
necessidade, a situação de perigo deve ser atual, 
não ter sido provocada pelo agente, contra direito 
próprio ou alheio, ausência do dever legal de 
enfrentá-lo e inevitabilidade do perigo por outro 
modo, o que não ocorreu, pois segundo narrado, 
a suposta ameaça teria ocorrido em momento 
pretérito, o que não autoriza o réu a ter direito de 
portar ilegalmente arma de fogo, uma vez que a 
segurança pública cabe ao Estado, situação que 
devia fazê-lo comunicar a ocorrência aos 
responsáveis legais. Aliás, se as pessoas 
pudessem portar armas de fogo simplesmente 
por se sentirem ameaçadas, inexistiria 
necessidade de regulamentação legal desta 
prática. Além disto, os delitos da Lei nº 
10.826/03 são crime de perigo abstrato, 
configurando-se com a simples prática de algum 
dos verbos nucleares elencados nos tipos penais, 
in casu, o de portar ilegalmente (art. 14, caput, 
da Lei nº 10.826/03). Entretanto, resta declarada a 
absolvição quanto ao crime de receptação, pois embora 
o réu tenha declarado ter ciência da ilegalidade da 
arma, restou a dúvida se a sua referência diz respeito 
aos documentos ou à sua origem ilícita. Surgindo 
dúvida, deve ser interpretada em seu favor. PORTE 
ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO 
SUPRIMIDA. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 
CONDUTA DIVERSA. AFASTAMENTO. A defesa assevera 
que o acusado não possuía residência fixa e, assim, a 
sua "mochila" seria sua casa, o único lugar em que 
poderia guardar e transportar o seus bem. Esta tese é 
totalmente desamparada de argumento legal, 
pautando-se, unicamente, numa exegese apelativa da 
defesa. Sinala-se, conforme dito, que o crime de porte 
ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta. Logo, 
o réu não tinha permissão e estava portando o artefato 
bélico, tendo, inclusive, assumido isto. (TJRGS, AP nº 
Nº 70048080584, 4ª Câmara Criminal, Relator: 
Des. MARÇO ANTÔNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA, 
julgado em 28/06/2012) negritei 

O mesmo raciocínio se aplica à legítima defesa, mesmo 
em sua forma putativa, uma vez que se exige uma objetividade, uma 
concretude mínima para o perigo, ou no caso de legítima defesa, 
agressão, para que defira ao agente a possibilidade jurídica de agir contra 
o ordenamento, transgredindo, em tese, o preceito primário da norma 
penal incriminadora.
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Como, na hipótese, não existia qualquer risco real a que 
o acusado estivesse submetido, não há como acolher a tese de que ele 
agiu compelido pelo estado de necessidade.

A condenação, portanto, deve permanecer nos termos 
da sentença condenatória.

Da dosimetria da pena

Em relação, por fim, à dosimetria da pena, nenhum 
retoque merece ser feito. A sanção-base foi fixação em 02 (dois) anos de 
reclusão e 10 (dez) dias-multa, mínimo legal do tipo. Na segunda fase, 
deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea, devido a Súmula 
231 do STJ. Por último, inexistindo causas de aumento ou diminuição da 
pena, tornou-a definitiva. 

Como a pena final quedou-se, portanto, no mínimo 
legal, não há alteração a ser pleiteada pelo apelante.

De outro lado, foi fixado o regime aberto e substituída a 
sanção corporal por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo 
da execução penal.

Ora, se o recorrente foi condenado à pena de 02 (dois) 
anos de reclusão, não encontra respaldo o pleito de substituição para uma 
restritiva de direitos. Conforme estabelece o §2º, do art. 44 do CP:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas 
e substituem as privativas de liberdade, quando:

(…)

§ 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a 
substituição pode ser feita por multa ou por uma pena 
restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena 
privativa de liberdade pode ser substituída por 
uma pena restritiva de direitos e multa ou por 
duas restritivas de direitos.  negritei

Desta forma, laborou  com  acerto  o MM. Juiz na 
aplicação das  reprimendas, eis que a pena corporal  foi fixada no mínimo 
legal, e substituída, ademais,  por duas restritivas de direitos.

Ante  o exposto, em harmonia com o parecer 
ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como o voto.
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Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara 
Criminal,  dele participando os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, João Benedito 
da Silva, revisor, e Luiz Sílvio Ramalho Júnior. 

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor 
Doutor José Roseno Neto, 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, 19 de agosto de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
                    RELATOR


