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APELAÇÃO  CRIMINAL.  POSSE  IRREGULAR
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM
NUMERAÇÃO  RASPADA  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO DE APLICAÇÃO DA
CHAMADA ABOLITIO CRIMINIS TEMPORALIS.
IMPOSSIBILIDADE.  ARMA  DE  FOGO
EQUIPARADA  À  DE  USO  RESTRITO.
APREENSÃO APÓS FINDO O PRAZO LEGAL
PARA  REGULARIZAÇÃO  DA  POSSE.
AUSÊNCIA  DE  MUNIÇÃO.  IRRELEVÂNCIA
PARA  FINS  PENAIS.  CRIME  DE  PERIGO
ABSTRATO.  REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO
DA  PENA  DE  PERDIMENTO  DA  ARMA  DE
FOGO.  AUSÊNCIA  DE  REGISTRO  E  DE
COMPROVAÇÃO  DA  ORIGEM  LÍCITA  DO
ARTEFATO.  INDEFERIMENTO.  APELO
DESPROVIDO.

A  partir  da  nova  redação  dada  pela  Medida
Provisória  nº  417/2008,  convertida  na  Lei  nº
11.706,  de  19  de  junho  de  2008,  que  conferiu
nova redação aos arts.  30 e 32 do Estatuto do
Desarmamento,  não  se  aplica  o  benefício,  no
caso de arma com numeração suprimida ou de
uso  restrito,  aos  casos  de  apreensão  fora  do
período  de  abrangência  da  Lei  nº  10.826/2003,
qual seja, de 23 de dezembro de 2003 a 23 de
outubro de 2005 (STJ - AgRg no RHC 31.749/SP,
Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA
TURMA, DJe 15/2/2013).

Os  delitos  de  posse  irregular  e  porte  ilegal  de
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arma de fogo são de perigo abstrato e de mera
conduta,  reconhecidamente  constitucional,
consoante  entendimento  pacífico  nos  Tribunais
Superiores, visto que o bem jurídico tutelado é a
segurança pública e a paz social.

Sendo o crime de posse irregular de arma de fogo
de perigo abstrato,  irrelevante o fato de estar o
artefato desmuniciado no momento da prisão em
flagrante  do  réu,  notadamente  quando
comprovado o potencial lesivo da arma por exame
de eficiência de disparos.

Ausente o registro da arma de fogo junto ao órgão
federal competente, e inexistente qualquer prova
da origem lícita do artefato, a perda do bem em
favor  da  União  é  mero  efeito  automático  da
condenação,  nos  termos  do  art.  91,  inciso  II,
alínea “a” do CP.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO,  NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Olavo Garcia Xavier

contra  sentença  de  fls.  125/131,  que  o  condenou  nas  penas  do  art.  16,

parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003, a uma reprimenda de 3 (três) anos

de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à

razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. A pena

corporal  foi  substituída  por  2  (duas)  restritivas  de  direitos,  consistentes  na

prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de

condenação,  e  interdição  temporária  de  direitos,  traduzida  na  proibição  de

frequentar,  pelo período da condenação,  casas de show,  bares e casas de

lenocínio ou congêneres. Foi aplicada, ainda, o efeito da perda da arma de

fogo apreendida, em favor do Estado.

Desembargador João Benedito da Silva
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Consta  nos  autos  que,  no  dia  02/10/2008,  por  ocasião  do

cumprimento  de mandado de busca e apreensão,  foi  encontrado dentro da

residência  do  denunciado,  situada  na  Rua  Eliseu  José  de  Sousa,  nº  235,

Centro,  Vista  Serrana-PB,  1  (um)  revólver  calibre  38,  marca  Rossi,  com

numeração raspada.

Nas razões recursais (fls. 139/150), o recorrente pugna por sua

absolvição, dada a incidência, ao caso, da abolitio crimiis temporalis, além da

atipicidade decorrente do fato de a arma de fogo estar desmuniciada. Por fim,

requer o afastamento da pena de perdimento do artefato bélico, assegurando

ao recorrente a indenização pela entrega.

Em  contrarrazões  de  fls.  151/157,  suplica  o  parquet pelo

desprovimento do recurso.

Manifestando-se  a  Procuradoria  de  Justiça,  opinou  pelo

desprovimento do apelo (fls. 162/164).

É o relatório. 

VOTO

Consta  na  denúncia  que  o  acusado  Olavo  Garcia  Xavier,

mantinha  em sua  residência  1  (um)  revólver  calibre  38,  marca  Rossi,  com

numeração raspada. A apreensão foi realizada no dia 02/10/2008 (fl. 11).

A término da instrução processual, o magistrado a quo condenou

o apelante, pela prática do crime capitulado no art. 16, parágrafo único IV, da

Lei  nº  10.826/2003,  a  uma  pena  de  3  (três)  anos  de  reclusão,  a  serem

cumpridos em regime inicialmente aberto, e 10 (dez) dias multa, à razão de

Desembargador João Benedito da Silva
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1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. A pena corporal

foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes na prestação de

serviços  à  comunidade  e  interdição  temporária  de  direitos.  Houve,  ainda,

aplicação do efeito de perda, em favor do Estado, da arma de fogo apreendida.

Em seu recurso, o apelante pugna por sua absolvição, alegando,

basicamente, 2 (dois) argumentos: o fato seria atípico, por ter ocorrido dentro

do período abrangido pela abolitio criminis temporalis; o fato seria atípico, por

estar a arma de fogo desmuniciada.

Ao final, requereu ainda o afastamento da pena de perdimento do

artefato bélico, para que lhe fosse assegurada a indenização prevista em lei

para a entrega da arma.

Primeiramente,  quanto  ao  pedido  de  aplicação  da  chamada

abolitio criminis temporalis, estabelecida pela Lei nº 10.826/2003 e alterações,

insta observar  que o caso versa sobre apreensão de arma de fogo de uso

permitido com numeração raspada, o que equipara o artefato bélico ao de uso

restrito (art. 16, parágrafo único , IV, da Lei nº 10.8026/2003).

Pois bem. É considerada atípica,  e,  portanto,  não criminosa,  a

conduta de possuir arma de fogo, seja de uso permitido ou de uso restrito,

incidindo  abolitio  criminis temporária,  nas  duas  hipóteses,  se  praticada  no

período compreendido entre 23 de dezembro de 2003 a 23 de outubro de 2005

(Lei  nº  10.826/2003,  com  alterações  da  Medida  Provisória  nº  253/2005,

convertida na Lei nº 11.191/2005), o que não é o caso dos autos.

É bem verdade que este termo final sofreu 2 (duas) prorrogações:

1)  até 31 de dezembro de 2008,  pela  Medida Provisória  nº  417,  de 31 de

janeiro de 2008; 2) até o dia 31 de dezembro de 2009, pela Lei nº 11.922, de

13 de abril de 2009. Vale ressaltar que, na espécie, a apreensão da arma de

Desembargador João Benedito da Silva
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fogo se deu em 02/10/2008, dentro, portanto, do período da prorrogação.

Contudo,  as  extensões  de  prazo  acima  relacionadas,  por

expressa disposição legal, alcançam somente os possuidores de arma de fogo

de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10/826/2003), de forma que a posse de arma

de fogo de uso restrito ou a ela equiparada após 23 de outubro de 2005 deve

ser tida como conduta típica, não abarcada pela abolitio criminis temporalis.

Nesse sentido:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PORTE
ILEGAL  DE  ARMA DE  FOGO  COM  NUMERAÇÃO
RASPADA.  ABOLITIO  CRIMINIS.  INOCORRÊNCIA.
ENTENDIMENTO FIRMANDO NESTE STJ. SÚMULA
83/STJ.  AGRAVO  NÃO  PROVIDO.  1.  Segundo  a
jurisprudência  firmada  por  esta  Corte  de  Justiça,  a
arma  de  uso  permitido  com  numeração  raspada
equipara-se à de uso restrito, logo, vislumbra-se que é
típica a conduta denunciada, motivo pelo qual não se
encontra  abarcada  pela  excepcional  vacatio  legis
indireta.  2.  Nesse  sentido:  "Independentemente  da
discussão acerca da atipicidade temporária quanto à
posse de arma de uso permitido, a Quinta Turma desta
Corte Superior vem entendendo que, a partir da nova
redação  dada  pela  Medida  Provisória  nº  417/2008,
convertida na Lei nº 11.706, de 19 de junho de 2008,
que  conferiu  nova  redação  aos  arts.  30  e  32  do
Estatuto do Desarmamento, não se aplica o benefício,
no caso de arma com numeração suprimida ou de uso
restrito,  aos casos de apreensão fora do período de
abrangência da Lei nº 10.826/2003, qual seja, de 23
de dezembro de 2003 a 23 de outubro de 2005" (AgRg
no  RHC  31.749/SP,  Rel.  Min.  MARCO  AURÉLIO
BELLIZZE,  QUINTA  TURMA,  DJe  15/2/2013)  3.
Súmula 83/STJ:  "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou  no  mesmo  sentido  da  decisão  recorrida",
aplicável,  igualmente,  aos  recursos  interpostos  pela
alínea  "a"  do  permissivo  constitucional.  4.  Agravo
regimental não provido.
(STJ  -  AgRg  nos  EDcl  no  AREsp  270.383/SC,  Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em

Desembargador João Benedito da Silva
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19/11/2013, DJe 27/11/2013)

Assim, não merece guarida o primeiro argumento levantado pelo

apelante.

Por outro lado, a alegação de que a conduta seria atípica, por

estar o armamento desacompanhado de munição não convence.

Nos crimes de posse irregular e porte ilegal de arma de fogo, a

periculosidade social e o elevado grau de reprovabilidade do comportamento

do agente decorrem do temor causado pela posse ou exposição do artefato em

via pública, que, inclusive, pode facilmente ser utilizado como instrumento para

a prática de outros crimes. 

Nesse  diapasão,  importa  dizer  que  doutrina  e  jurisprudência

reconhecem  que  determinados  bens  jurídicos  devem  ser  tutelados

independentemente  de  uma  ofensa  física  direta,  sendo  suficiente  para  a

configuração do crime a afronta abstrata a este bem, diante da sua relevância.

Ou seja, o bem jurídico deve ser tutelado antes mesmo da existência de um

resultado naturalístico, visto ser um crime de mera conduta. Presente, assim, a

tipicidade conglobante, consubstanciada, em última análise, na afronta à norma

penal em seu fim protetivo da segurança pública e paz social, razão pela qual

não  se  há  falar  em  atipicidade  por  uma  suposta  inconstitucionalidade

intrínseca.

Em conclusão, não é exigido pelo tipo penal que tenha o agente

causado perigo à pessoa determinada ou à coletividade. Nesta esfera, o perigo

abstrato ou presumido dispensa a demonstração efetiva de que alguém tenha

ficado exposto a uma situação concreta de risco. 

Não é outra a razão para o Pretório Excelso decidir que o crime

de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, não exigindo a legislação

Desembargador João Benedito da Silva
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que efetivamente alguém ou algo tenham sido exposto a perigo. Por razões

óbvias,  o  delito  de  posse irregular  de  arma de fogo deve seguir  o  mesmo

raciocínio.

Com efeito, nossos Tribunais Superiores vem entendendo que o

fato de a arma de fogo portada estar  desmuniciada não se revela,  per  se,

suficiente para afastar a figura típica do art. 16 da Lei 10.826/2003, mormente

quando constatado através  de exame de eficiência  de  disparo  que a  arma

possui potencialidade lesiva.

Vejamos:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  ART.  14  DA  LEI  10.826/2003.  PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
CRIME  DE  PERIGO  ABSTRATO.  ARTEFATO
DESMONTADO.  TIPICIDADE.  PRECEDENTES  DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. A Sexta
Turma  do  STJ,  a  partir  do  julgamento  do  REsp
1.193.805/SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis
Júnior, em 15/12/2011, firmou entendimento no sentido
de que o crime de porte ilegal de arma de fogo é de
perigo  abstrato,  de  forma  a  ser  irrelevante,  para  a
configuração do tipo penal, o fato de estar o artefato
desmontado ou não ser apto a efetuar disparos, pois o
bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz
social. II. No mesmo sentido decide a Quinta Turma do
STJ: "O porte ilegal de arma de fogo não depende de
lesão  ou  perigo  concreto  para  caracterizar  sua
tipicidade,  pois  o  objeto  jurídico  tutelado  não  é  a
incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz
social, colocados em risco com a posse ou o porte de
armas  à  deriva  do  controle  estatal,  mostrando-se
irrelevante,  portanto,  o  fato  de  a  arma  estar
desmuniciada ou desmontada para a configuração do
crime"  (STJ,  AgRg  no  AREsp  190.443/SC,  Rel.
Ministra  LAURITA  VAZ,  QUINTA  TURMA,  DJe  de
09/10/2012). III. Agravo Regimental improvido.
(STJ  –  AgRg  no  REsp  1387946/SE,  Rel.  Ministra
ASSUSETE  MAGALHÃES,  SEXTA TURMA,  julgado
em 27/08/2013, DJe 06/05/2014)

Desembargador João Benedito da Silva
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HABEAS  CORPUS.  PENAL.  POSSE  ILEGAL  DE
ARMA  DE  USO  PERMITIDO  E  NUMERAÇÃO
RASPADA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV,
DA  LEI  N.º  10.826/03.  ARMA  DESMUNICIADA.
ATIPICIDADE.  INEXISTÊNCIA.  PERIGO  ABSTRATO
CONFIGURADO.  PRECEDENTES.  HABEAS
CORPUS DENEGADO. 1. Segundo a orientação deste
Superior  Tribunal  de  Justiça,  é  irrelevante,  para  a
configuração  dos  crimes de posse e  porte  ilegal  de
arma de fogo previstos na Lei n.º 10.826/2003, o fato
de  estar,  ou  não,  a  arma  municiada.  Precedentes
desta Corte e do Excelso Pretório. 2. "O crime de porte
ilegal  de arma de fogo de uso permitido é de mera
conduta  e  de  perigo  abstrato,  ou  seja,  consuma-se
independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo
para a sociedade, e a probabilidade de vir  a ocorrer
algum dano é presumida pelo tipo penal. Além disso, o
objeto  jurídico  tutelado  não  é  a  incolumidade  física,
mas  a  segurança  pública  e  a  paz  social,  sendo
irrelevante o fato de estar a arma de fogo municiada
ou  não.  Precedentes"  (STF,  HC  104.206/RS,  1.ª
Turma,  Rel.  Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  DJe  de
26/08/2010). 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ -  HC 250.387/RJ,  Rel.  Ministra  LAURITA VAZ,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  28/05/2013,  DJe
06/06/2013)

Na hipótese, inclusive, foi realizado exame de eficiência em arma

de fogo, em cujo laudo (fls. 24/25) restou consignado que a arma examinada

encontrava-se  apta  para  a  efetuação  de  disparos,  o  que  revela,  de  forma

inconteste, a potencialidade ofensiva do artefato encontrado na posse do ora

apelante.

Diante  disso,  a  conduta  do  réu,  de  manter  em sua  residência

arma  de  fogo,  mostra-se  indubitavelmente  criminosa,  a  merecer  adequada

repreensão, em conformidade com a ordem jurídica posta.

Por fim, o requerimento de exclusão do efeito de perda, em favor

do Estado, da arma de fogo não pode ser atendido, dada a ilicitude de sua

conduta, conforma exaustivamente demonstrado. Além disso, o apelante não

trouxe  aos  autos  sequer  indício  da  origem  lícita  do  artefato,  pressuposto

Desembargador João Benedito da Silva
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indispensável para o seu eventual registro junto aos órgão competentes. 

Assim, uma vez não observado o registro da arma encontrada em

poder do denunciado, tem-se como consequência natural a perda do bem em

favor da União, nos termos do art. 91, inciso II, “a” do CP, efeito este, inclusive,

automático da sentença condenatória.

Trilhando o mesmo posicionamento:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  PORTE  ILEGAL DE  ARMA
DE  FOGO.  PENA-BASE.  PATAMAR  MÍNIMO.
IMPOSSIBILIDADE.  PRESENÇA  DE
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  DESFAVORÁVEIS.
DEVOLUÇÃO  DA  ARMA  APREENDIDA.
IMPOSSIBILIDADE.  INCONSTITUCIONALIDADE DO
ARTIGO  11  DA LEI  Nº  10.826/03.  VIOLAÇÃO  AO
ARTIGO 150, IV, DA CF NÃO VERIFICADA. EFEITO
VINCULANTE  DE  DECISÃO  DO  STF  NA  ADIN
3112/DF. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1 - É necessária e suficiente a existência de apenas
uma circunstância tida como desfavorável ao réu para
que  a  pena-base  não  possa  mais  ser  aplicada  no
mínimo  legal  previsto  em  abstrato.  2-  A  situação
econômica  do réu não  é  o  único  fundamento  a  ser
examinado  na  fixação  da  pena  de  multa.  Na
delimitação  da  quantidade  de  dias-multa,  são
consideradas as circunstâncias judiciais do artigo 59
do  Código  Penal,  as  eventuais  agravantes  e
atenuantes,  bem como as  causas de aumento e de
diminuição de pena. 3- Não sendo comprovado nos
autos  o  registro  de  arma  de  fogo  apreendida,
afigura-se não só possível, como recomendável, a
perda do artefato em favor da união,  com o seu
devido encaminhamento ao Ministério do Exército.
4-  Nos  termos  do  artigo  102,  §2º,  da  CF,  uma vez
proferida a decisão pelo STF, haverá uma vinculação
obrigatória  em relação  a  todos  os  órgãos  do  poder
executivo  e  do  poder  judiciário.  5-  Além  disso,
declarada  a  constitucionalidade  de  uma  Lei  ou  ato
normativo  federal  em  ação  declaratória  de
constitucionalidade,  não  há  possibilidade  de  nova
análise contestatória  de matéria,  sob a alegação de
existência  de  novos  argumentos,  uma  vez  que  o
Supremo Tribunal Federal não está vinculado a causa
de  pedir,  tendo,  pois,  cognição  plena  da  matéria,

Desembargador João Benedito da Silva
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examinando  e  esgotando  todos  os  seus  aspectos
constitucionais.
(TJES; ACr 36070007301; Primeira Câmara Criminal;
Rel.  Des. Subst. Ewerton Schwab Pinto Junior;  Julg.
09/07/2008;  DJES  28/07/2008;  Pág.  132)  (grifo
nosso)

Por tudo isso, não há como se acolher qualquer das pretensões

veiculadas no presente apelo.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a

sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João Benedito da

Silva,  Presidente da Câmara Criminal,  que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Exmo. Sr. Des.  Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr.

Dr. Álvaro Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador   de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 05 (cinco ) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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