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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0027407-03.2013.815.0011 – 3ª Vara Criminal
da Comarca de Campina Grande/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: José Carlos de Souto Alves
ADVOGADO: Gustavo de Britto Lyra (OAB/PB 8.512)
APELADO: Ministério Público

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO. CONDENAÇÃO. CONFORMIDADE COM A
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. ALEGAÇÃO
RECURSAL  COM  BASE  NA  EXCLUDENTE  DE
ILICITUDE  DO  ESTADO  DE  NECESSIDADE.
INEXISTÊNCIA.  SUPOSTA  AMEAÇA  DE  MORTE
ANTERIOR À PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA
DE PERIGO ATUAL. DELITO DE MERA CONDUTA E
DE PERIGO ABSTRATO. DESPROVIMENTO.

1. Estando a materialidade e a autoria do porte ilegal
arma  devidamente  comprovadas,  mormente  pela
prisão  em flagrante  e  pela  confissão  nas  esferas
policial e judicial, deve ser mantida a condenação do
delito previsto no art. 14 da Lei n° 10.826/03.

2. Não há que se falar de estado de necessidade
quando o apelante afirma que portava arma de
fogo em virtude de ameaça de morte anterior à
prisão  em  flagrante,  situação  que  configura  a
ausência  do  perigo  atual,  que  é  requisito
caracterizador da referida excludente de ilicitude.

3.  “Não  havendo  sequer  o  perigo  atual  que
justificasse o porte da arma pelo recorrente, rejeita-
se a absolvição pleiteada sob o fundamento de que
agira em estado de necessidade”.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal acima identificados;

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator.

                                                                         CMBF – Relator
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RELATÓRIO

Perante a 3ª Vara da Comarca de Campina Grande/PB, José
Carlos de Souto Alves, qualificado na inicial, foi denunciado como incurso nas
sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, porque, no dia 27.10.2013, por
volta das 21h, no Bairro do Pedregal, naquela Comarca, foi preso em flagrante
delito, por portar, sem a devida autorização, um revólver Taurus, calibre 38,
numeração TL 855476, com 6 (seis) projéteis intactos (fls. 2-4).

Segundo  a  denúncia,  a  Polícia  Militar  fazia  rondas  pelo
Bairro do Pedregal, quando foi abordada por uma menor, que lhe informou que
seu companheiro estaria a ameaçando com um revólver e que ele estava na
casa de sua genitora. Lá chegando, os policiais viram o réu conduzindo uma
motocicleta com a sogra na garupa, momento em que deram ordem de parada,
mas o acusado acelerou, tentando se evadir do local.

Iniciada a perseguição, os milicianos efetuaram um tiro de
advertência para o alto. Ainda assim, o réu continuou em fuga e, neste instante,
jogou a arma em um matagal, após o que parou cerca de trinta metros, quando a
polícia lhe fez uma revista e nada, porém, encontrou, ao tempo que localizou o
revólver jogado no mato. Na delegacia, confessou o delito e afirmou que comprou
a arma na Feira do Ligeiro por R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Denúncia recebida no dia 27.11.2013 (fl. 26).

Citação pessoal à fl. 27. Defesa preliminar apresentada à fl.
28, por advogado constituído (fl. 29).

Juntada do Laudo de Exame de Eficiência de Tiros em Arma
de Fogo, cujo resultado foi positivo para produzir disparos (fls. 33-38).

Audiência  de  instrução  realizada  por  meio  de  gravação
audiovisual (CD-Rom – fls. 42-44).

Instruído,  regularmente,  o  processo  e  oferecidas  as
alegações finais pelo Parquet (fls. 45-46) e pela Defesa (fls. 51-54), o Juiz  a
quo julgou procedente a denúncia, condenando o denunciado, nos termos do
art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à uma pena base de 2 (dois) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa, e, apesar de reconhecer a atenuante da confissão, não
reduziu a punição por já se encontrar no mínimo legal, a teor da Súmula n°
231 do STJ,  tornando a  pena definitiva  em 2 (dois)  anos de reclusão,  em
regime aberto,  e 10 (dez) dias-multa no valor unitário de um trigésimo do
salário mínimo vigente ao tempo do fato.
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Por preencher os requisitos do art. 44 CP, substituiu a pena
corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço
à comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo.

Inconformada, apelou a Defesa (fl. 61), alegando, em suas
razões recursais (fls. 62-66), que a conduta em questão se amoldou, de fato,
ao tipo penal do art. 14 da Lei n° 10.826/2003, conquanto a sentença não
reconheceu a ressalva de que foi praticada sob a excludente de ilicitude do
estado de necessidade, visto que a intenção do apelante, quando preso em
flagrante  portando  arma  de  fogo,  era  a  de  proteger  sua  vida,  diante  da
necessidade  de  trafegar  no  violento  Bairro  do  Jeremias,  em  Campina
Grande/PB,  tanto  que  os  mototaxistas  se  negam  de  ir  àquela  localidade,
rogando, assim, pela absolvição à luz do art. 23, I, do Código Penal.

Sustenta, também, que, sendo outro o entendimento,  há
fundadas dúvidas sobre a existência da mencionada excludente de ilicitude e,
sendo assim, deve imperar o princípio in dubio pro reo em favor do acusado.

Contrarrazões  do  Parquet  às  fls.  68-72,  pugnando  pelo
desprovimento do recurso, a fim de que a decisão seja mantida.

Nesta Instância, a douta Procuradoria de Justiça, no Parecer
de fls. 76-77, opinou pelo não provimento do apelo.

Lançado o relatório (fls. 79-79v), foram os autos ao douto
Revisor, que, com ele concordando, pediu dia para julgamento (fl. 80).

É o relatório.

VOTO

1. Do Juízo de admissibilidade recursal:

Ao  analisar  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento do recurso, verifica-se que se encontram presentes, sobretudo
quanto aos requisitos da tempestividade, eis que interposto dentro do prazo
legal de 5 (cinco) dias (art. 593, caput, do CPP), e da adequação, além de não
depender  de  preparo,  por  se  tratar  de  ação  penal  pública,  em atenção  à
Súmula n° 24 do TJPB.

Portanto, conheço do apelo.
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2. Do pleito absolutório - aplicação da excludente de
ilicitude do estado de necessidade:

A pretensão recursal consubstancia-se em que o apelante
seja absolvido das imputações que lhe são atribuídas na denúncia, destacando
que as provas coligidas ao processo são contraditórias e não dão respaldo à
condenação.

Não há como acolhê-la. Vejamos:

Inicialmente,  vale  ressaltar  que  a  nobre  Defesa  não  se
insurge contra a materialidade e a autoria do delito de porte ilegal de arma de
fogo, as quais, aliás, estão, devidamente, comprovadas nos autos.

De fato, a materialidade e a autoria do crime do art. 14 da Lei
n° 10.826/2003 convergem, retilineamente, em face do apelante, pois este, além
de ter sido preso em flagrante delito, confessou, tanto na esfera Policial (fl. 8)
como na Judicial (CD-Rom – fl. 43), os fatos como narrados na denúncia de fls. 2-
4, chegando a dizer que “pegou o seu REVÓLVER, TAURUS, CALIBRE 38 e se
deslocou para casa de sua sogra”, e que “adquiriu o revólver na feira do ligeiro a
um indivíduo cujo nome não sabe informar, há cerca de um ano, pelo valor de R$
950,00 REAIS; Que, tinha essa arma para sua defesa pessoal”.

Quanto à existência da arma de fogo em comento, basta se
debruçar no Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 12 e no Laudo de Exame
de Eficiência de Tiros em Arma de Fogo às fls. 33-38, cujo resultado foi positivo
para produzir disparos.

Ora, não há como incutir, data venia, a tese de excludente do
estado de necessidade, haja vista a ausência dos respectivos requisitos legais,
pois o apelante não demonstrou a ocorrência de perigo real, concreto e iminente,
mormente  quando  deixou  configurada,  nas  entrelinhas  das  razões  recursais,
situação diversa à caracterização daquela excludente, ou seja, que agiu compelido
pelo medo abstrato e incerto de ser assassinado.

Na obra de Guilherme de Souza Nucci1, vê-se que “atual é o
que está acontecendo, portanto uma situação presente. Na ótica de Hungria, ‘é o
perigo concreto, imediato, reconhecido objetivamente, não se podendo usar a
excludente quando se trata de perigo incerto, remoto ou passado’”.

Outro  ponto  a  afastar  dita  excludente,  é  o  fato  de  o
recorrente sequer morar no se dizente temido Bairro de Jeremias nem ter o
costume de transitar por lá, e, segundo os autos, apenas trafegou de motocicleta

1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 254.
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na referida localidade para pegar sua companheira Renally Mikaele. Portanto, não
se trata de pessoa conhecida daquela comunidade tampouco visada de morte
pelos seus moradores, para daí comprovar o perigo real, concreto e iminente.

De outra banda, não se apresenta plausível dita alegação
defensiva, visto não haver sentido o fato de o acusado ter sido gratuitamente
ameaçado  de  morte,  só  pelo  fato  de  trafegar  em  um  bairro  considerado
perigoso,  quando ninguém dessa comunidade lhe conhecida,  tratando-se,  a
meu sentir, de um álibi criado para se livrar da responsabilidade penal.

Ademais,  a  aludida  proposição  da Defesa  se  anula  pelos
seus próprios termos, pois o que dizer de uma pessoa que se viu em uma
suposta situação de ameaça de morte feita por um terceiro desconhecido, em
um bairro considerado o mais violento da cidade, e, depois disso, retorna para
sua casa, pega um revólver e, logo em seguida, apanha a sogra para que esta
lhe  acompanhasse  à  mesma  localidade  onde  recebera  ameaça  de  morte.
Realmente,  poderia  se  dizer  que  seria  um  ato  de  suicídio  vinculado  à
insensatez de levar consigo à morte uma pessoa inocente.

Pois bem!

O nosso E. TJ/PB vem enfatizando que “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  [mutatis  mutandis].  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”  (TJPB  -  APL
0004251-41.2011.815.0371 - Rel. Des. Arnóbio Alves Teodósio - DJ 26/08/2014).

O delito de porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo,
sendo desnecessário, portanto, uma demonstração da real situação de dano,
ameaça  ou  perigo  para  que  haja  a  incidência  do  tipo  penal,  não  sendo
questionável a intenção dos agentes, até porque a conduta já retrata violação
ao bem jurídico tutelado, por colocar em risco a segurança pública.

Desse  modo,  fazendo  o  devido  liame  interpretativo,
observa-se que a conduta do apelante não se coaduna com a excludente de
ilicitude do estado de necessidade.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
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FOGO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS.  DELITO  DE  MERA  CONDUTA.
AUSÊNCIA  DE  LESIVIDADE.  AFASTAMENTO.  A
própria  conduta  praticada,  por  si  só,  constitui
afronta  ao bem jurídico tutelado.  Excludente de
ilicitude  do  estado  de  necessidade.  Não-
reconhecimento. Ausente perigo atual. Não pode o
cidadão  se  armar,  contrariando  as  previsões  da
Lei,  mesmo  visando  sua  autodefesa.  Erro  de
proibição.  Tese  afastada.  Conduta  sancionada
penalmente.  Dever  de  se  informar.  Condenação
mantida.” (TJRS - ACr 215205-90.2014.8.21.7000
-  Rel.  Des.  Newton  Brasil  de  Leão  -  Julg.
18/09/2014 - DJERS 24/09/2014)

“PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO
PERMITIDO.  ARTIGO  12  DA  LEI  N  10.826/03.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DEMONSTRADAS.
Pretendido  reconhecimento  do  estado  de
necessidade.  Inadmissibilidade.  Circunstâncias
justificantes  não  caracterizadas.  Condenação
mantida.” (TJSP - APL 0031146-50.2012.8.26.0451
- Ac. 7856422 - Rel. Des. Almeida Toledo - Julg.
16/09/2014 - DJESP 22/09/2014)

“APELAÇÃO CRIMINAL.  PORTE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO PELA
EXCLUDENTE  DE  ILICITUDE  DO  ESTADO  DE
NECESSIDADE.  INEXISTÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE
PERIGO ATUAL. [...]. 1. Não há que se falar em
estado de necessidade quando o apelante afirma
que portava arma de fogo em virtude de temer
por  sua  vida,  justamente  por  não  restar
comprovado tal perigo ou ameaça e em razão da
ausência dos requisitos constitutivos desta causa
excludente de ilicitude. 2. O fato do acusado se
dizer  ameaçado  de  morte  por  terceiros,  não  o
autoriza  a  portar  diuturnamente  arma  de  fogo,
sobretudo  porque  tal  conduta  viola  o
desarmamento  buscado  pela  Lei  nº  10.826/03.
[...].  Recurso  improvido.”  (TJMG  -  APCR
1.0079.13.059105-4/001  -  Rel.  Des.  Marcílio
Eustáquio Santos - DJEMG 19/09/2014)
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“Não havendo sequer o perigo atual que justificasse
o  porte  da  arma  pelo  recorrente,  rejeita-se  a
absolvição pleiteada sob o fundamento de que agira
em  estado  de  necessidade.”  (TJMG  -  APCR
1.0671.10.001977-5/001  -  Rel.  Des.  Corrêa
Carmargo - DJEMG 16/09/2014)

Assim, repita-se, o bem jurídico protegido é a incolumidade
pública,  visando  a  lei  prevenir  a  ocorrência  de  crimes  mais  graves,
normalmente praticados com uso de arma de fogo.

Desta forma, tem-se que se trata de crime de mera conduta
e de perigo abstrato,  ocorrendo a incidência  da norma penal  incriminadora
estampada  no  Estatuto  do  Desarmamento  sem  que  seja  necessária  a
ocorrência de qualquer resultado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIME. DELITO DE PORTE ILEGAL DE
ARMA  DE  FOGO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS.  PALAVRA  DOS  POLICIAIS.
VALIDADE COMO PROVA SEMPRE QUE SEGURAS E
UNIFORMES, BEM COMO INEXISTENTES INDÍCIOS
DE QUE TENHAM INTERESSE EM PREJUDICAR O
ACUSADO. AUSÊNCIA DE DOLO. DELITO DE MERA
CONDUTA.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.  APELO
DEFENSIVO IMPROVIDO”.  (TJRS –  Ap.  Crim.  Nº
70038251401,  3ª Câmara Criminal,  Rel.  Newton
Brasil de Leão, J. 28.10.2010) 

“APELAÇÃO CRIME. CRIME DE PORTE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO
DE  AUSÊNCIA  DE  DOLO.  DELITO  DE  MERA
CONDUTA.  ISENÇÃO  DA  PENA  DE  MULTA.
INVIABILIDADE.  APELO  DEFENSIVO  A  QUE  SE
NEGA  PROVIMENTO”.  (  TJRS  -  Ap.  Crim.  Nº
70035400985,  3ª Câmara Criminal,  Rel.  Newton
Brasil de Leão, J. 10.06.2010)”.

Assim,  a alegação de ameaças anteriores demonstra que
não havia, no momento da apreensão, qualquer forma de “perigo atual”.

Outrossim, por mais que a situação do Estado (do Brasil),
em  questão  de  segurança  pública,  esteja  calamitosa,  não  é  permitido  ao
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cidadão se armar, contrariando a previsão da lei.

Saliento que, para defender sua vida, patrimônio e família
com  arma  de  fogo,  o  acusado  deveria  ter  adquirido  o  revólver  em
conformidade com a Lei n° 10.826/2003. Mas como assim não procedeu, o réu
praticou conduta penalmente tipificada. Portanto, a condenação é impositiva.

Por conseguinte, não há que se falar de absolvição à luz do
art. 23, I, do CP, nem de dúvidas para se valer do princípio do in dubio pro reo.

Diante  do  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  da
Procuradoria  de  Justiça,  nego  provimento  ao  recurso,  para  manter
inalterada, portanto, a r. sentença.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador João
Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele participando, além de
mim, Relator, o Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Revisor.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  José
Marcos Navarro Serrano, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal  do  Tribunal  de Justiça  do  Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

João Pessoa, 13 de fevereiro de 2015

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                   - Relator -
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