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A C Ó R D Ã O 

APELAÇÃO CRIMINAL N.º  0018954-19.2013.815.0011 –  1ª  Vara
Criminal de Campina Grande/PB
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Diego Ferreira Xavier
DEFENSOR PÚBLICO: Delano Alencar Lucas de Lacerda
APELADO: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL.  PORTE  ILEGAL  DE
ARMA  DE  FOGO.  CONDENAÇÃO.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE
INCONTESTES.  PRISÃO  EM  FLAGRANTE.
ARMA  APREENDIDA.  PROVA  TESTEMUNHAL
CONSISTENTE. CONFISSÃO FEITA TANTO NA
ESFERA  POLICIAL,  QUANTO  EM  JUÍZO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  ABSOLVIÇÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

– Delito de porte ilegal de arma de fogo, que
se  configura  com  a  simples  condução  da
arma,  sem a devida  autorização.  Autoria  e
materialidade comprovadas nos autos.

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

ACORDA  a  Egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em  harmonia  com  o  parecer  da
Procuradoria da Justiça, em negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Campina
Grande/PB,  Diego  Ferreira  Xavier,  devidamente  qualificado,  foi
denunciado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/2003,
conforme  narrativa  constante  da  exordial  acusatória  que  passo  a
transcrever (fls. 02/04):

“Infere-se dos autos inquisitórios que no
dia 22/07/2013,  por  volta  das 10h30,  o denunciado acima
qualificado, foi preso em flagrante delito por estar portando
arma  de  fogo  de  uso  permitido,  sem  autorização  e  em
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desacordo com determinação legal ou regulamentar, qual seja,
UM REVÓLVER CALIBRE 38, Nº 1433593, MUNICIADO COM 06
(SEIS)  PROJÉTEIS,  conforme  o  auto  de  apreensão  e
apresentação anexo às fls. 07.

Narra a presente peça informativa que, no
dia  e  hora  acima  descritos,  policiais  militares  realizavam
rondas ostensivas no bairro do Pedregal.  Quando passavam
pela  rua  Maria  Aparecida  Carneiro,  depararam-se  com  o
denunciado em atitude suspeita  e  ao fazerem uma 'revista'
pessoal,  encontraram em sua  cintura  a  arma  acima  citada
municiada com 6 (seis) projéteis. Diante das circunstâncias, foi
efetivada  a  prisão  em  flagrante  do  indiciado  que  fora
conduzido a autoridade policial competente para a realização
das providências cabíveis.

Diante  das  circunstâncias,  foi  efetivada a
prisão  em  flagrante  do  indiciado  que  fora  conduzido  a
autoridade  policial  competente  para  a  realização  das
providências cabíveis.

Ainda de acordo com os autos do inquérito
policial, ao ser interrogado o denunciado assumiu a autoria da
prática delitiva, afirmou ser o proprietário da arma e informou
tê-la adquirido de um desconhecido, na Feira do Ligeiro e que
por ela havia pago a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Por  sua  vez,  restam  devidamente
demonstradas nos autos a autoria e materialidade do delito
em  epígrafe,  pelos  depoimentos  testemunhais,  auto  de
apreensão e apresentação da arma de fogo, bem como pela
confissão  do  denunciado.  Portanto,  emerge,  in  casu,  justa
causa a presente persecução penal como medida de justiça.” 

Recebimento da denúncia em 15.08.2013 (fl. 27).

Laudo de Exame de Eficiência de Disparos em Arma de
Fogo nº 0384/2013 juntado às fls. 31/35, cujo resultado foi positivo, ou
seja, a arma examinada encontra-se apta para produzir tiros.

Instruído  regularmente  o  processo  e  oferecidas  as
alegações finais  pelo  Ministério  Público  (fls.  50/52)  e pela  Defesa (fls.
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53/55),  proferiu  Sentença  o  Juiz  singular  (fls.  56/59),  julgando
procedente a Denúncia para condenar Diego Ferreira Xavier como incurso
nas sanções do art. 14 da Lei 10.826/03.

Sopesando  as  circunstâncias  judiciais,  o  Juízo  a  quo
fixou a pena-base de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na
segunda fase da dosimetria, aplicou a compensação entre a atenuante da
confissão  espontânea  e  a  reincidência  verificada,  mantendo  a  pena
aplicada na pena-base. Na terceira fase, não houve reconhecimento de
causa de diminuição ou de aumento de pena. Assim, a pena foi tornada
definitiva  em  02  (dois)  anos  de  reclusão,  além da  pena  de  multa
imposta  no  montante  de  10 (dez)  dias-multa à  razão  de  1/30  (um
trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Com fundamento no art. 33, §2º, c/c o art. 36, ambos
do  CP,  o  Magistrado  Sentenciante  estabeleceu  o  regime  aberto para
cumprimento da pena.

Irresignado com o decisório adverso, recorreu o acusado
a esta superior instância (fl. 61), alegando em suas razões (fls. 84/85)
que  restou sobejamente evidenciado  que o delito  é  impossível  na sua
configuração em relação ao recorrente, bem assim no universo jurídico,
onde restou patente a inculpação da acusação ao réu, razão pela qual
requer sua absolvição.

Ofertadas  as  contrarrazões  ministeriais  rebatendo  as
alegações  do  apelo,  pugnando  seja  negado  provimento  ao  recurso
interposto (fls.  93/96),  seguiram os autos,  já nesta instância,  à douta
Procuradoria de Justiça que, em parecer, opinou pelo desprovimento da
apelação (fls. 98/101).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O  recurso  é  tempestivo,  eis  que  interposto  em
18.02.2014 (fl. 61), tendo sido o apelante intimado em 05.03.2014 (fl. 69).
Além de não depender de preparo, por se tratar de ação penal pública, em
observância à Súmula n° 24 do TJPB.
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MÉRITO

No  que  concerne  ao  pleito  absolutório  contido  nas
razões  recursais,  o  mesmo  não  há  como  prosperar,  haja  vista  que  a
autoria  e  a  materialidade  do  delito  de  porte  de  arma  restaram
comprovadas por um conjunto de circunstâncias, que vão desde o Auto de
Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo de Exame
de  Eficiência  de  Disparos  em  Arma  de  Fogo,  até  os  depoimentos
testemunhais colacionados aos autos, e a própria confissão do acusado,
constituindo, com isso, a robustez das provas colhidas.

A  testemunha  Carlos  Roberto  Diniz  Junior  (Policial
Militar) em seu depoimento prestado em juízo afirmou:

“O  que  eu  me  lembro  é  que  a  gente  tava
fazendo rondas no Bairro  do Pedregal,  quando
avistamos  Diego  Xavier,  estava  vindo  numa
bicicleta.  Quando  ele  adentrou  a  rua,  saiu
mesmo de frente com a viatura, aí abordamos
ele, ele até tentou fugar da gente, tentando ir
pro lado, aí a viatura, o motorista, fechou ele,
mandamos ele ir pra parede pra fazer a revista.
Eu que fiz a revista nele e encontrei a a arma
que tava na cintura dele. Um revólver calibre 38.
Tava municiada; Que não conhecia o acusado,
mas os companheiros do grupamento da gente
já tinham prendido ele outras vezes pelo mesmo
motivo, porte de arma. (depoimento extraído da
mídia/CD juntada à fl. 44).

A  testemunha  José  Bruno  Silva  de  Oliveira  (Policial
Militar) em seu depoimento prestado em juízo afirmou:

“Nós  vínhamos  patrulhando  pelo  Bairro  do
Pedregal, quando o acusado, subitamente, veio
de bicicleta, dobrou numa esquina e deu de cara
com a viatura, sem esperar. Quando ele viu a
viatura, ele teve uma reação um pouco estranha
pra  gente.  A  gente  achou  suspeito,  decidiu
abordá-lo, e achamos o revólver na cintura del.
Em  seguida,  fomos  até  a  casa  dele  pegar  a
documentação  e  Delegacia  de  Polícia  fazer  o
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procedimento; Que não conhecia o acusado; Que
a arma estava municiada; Que ele não reagiu à
prisão; Que a única coisa que ele informou é que
tava andando pra defesa pessoal, por que lá no
bairro existe uma rivalidade entre umas 'gangs'
e  tanto  ele  como  outro  indivíduos  lá  andam
armados temendo a  'gang'  rival.”  (depoimento
extraído da mídia/CD juntada à fl. 44).

Ao  ser  interrogado  em  juízo  o  acusado  confessou  a
autoria do delito em comento, afirmando o seguinte: 

“(…)  que  comprei  uma  arma  pra  poder  me
proteger;  (…)  que  foi  apreendido  com  ele  o
revólver,  na  Rua  Maria  Aparecida;  (…)  Que  a
arma  apreendida  era  sua  mesmo.”
(interrogatório extraído da mídia/CD juntada à fl.
48).

Registre-se que o delito de porte de arma de fogo  se
aperfeiçoa com a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal. Portanto,
a tipicidade do art. 14 da Lei 10.826/03 restou configurada no núcleo do
tipo.

Com  efeito,  o  art.  14  da  Lei  n.  10.826/03,  assim,
estabelece:

“Art. 14. 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.

Da análise do reportado dispositivo, observa-se que o
simples porte de arma de fogo sem autorização da autoridade competente
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar configura crime,
já que  o porte ilegal se configura com a simples condução da arma, ou
seja, crime de mera conduta e de perigo abstrato. A propósito:
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56064292  -  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.
Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo
de  uso  permitido.  Condenação.  Irresignação
defensiva.  Alegação  de  fragilidade  e
insuficiência  de  provas.  Não  ocorrência.
Coerente acervo probatório. Atipicidade. Crime
de  mera  conduta  e  perigo  abstrato.
Consumação.  Acerto  do  decisum  singular.
Desprovimento  do  recurso.  Havendo  prova
cabal  da  materialidade  e  autoria  do  delito
descrito  na  denúncia,  consubstanciada  por
testemunhos  colhidos  sob  o  crivo  do
contraditório,  resulta  inviável  a  súplica
absolutória. O delito de porte ilegal de arma
de fogo de uso permitido é crime de mera
conduta e  de perigo  abstrato,  na medida
em  que  ele  se  exaure  com  a  prática  de
qualquer  uma  das  diversas  condutas
prevista no tipo penal, não se exigindo que
a incolumidade pública seja posta em risco
concreto. (TJPB;  APL  0003131-
54.2009.815.0331;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior;
DJPB 21/08/2014; Pág. 28)

64653770  -  PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL.
CRIME  CONTRA  A  INCOLUMIDADE  PÚBLICA.
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(Lei nº 10.826/2003, art. 14, caput). Sentença
condenatória.  Recurso  do  réu.  Ausência  de
potencialidade lesiva ao bem jurídico protegido.
Irrelevância.  Crime de mera conduta e perigo
abstrato.  Tipicidade  da  conduta.  Sentença
mantida. -  O crime de porte ilegal de arma
de  fogo  de  uso  permitido,  configura-se
apenas  com  o  porte  de  arma  de  fogo  e
munições em desacordo com determinação
legal,  não  sendo  necessária  a
demonstração  da  intenção  do  agente  na
produção  de  um  resultado  material. -  O
agente  que  porta  arma  de  fogo  de  uso

Apelação Criminal 0018954-19.2013.815.0011                                                                6



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

permitido,  em via  pública,  sem autorização  e
em  desacordo  com  determinação  legal  ou
regulamentar, comete o crime descrito no art.
14 da Lei nº 10.826/2003. - Parecer da pgj pelo
conhecimento e o desprovimento do recurso. -
Recurso  conhecido  e  desprovido.  (TJSC;  ACR
2014.039096-4;  Concórdia;  Primeira  Câmara
Criminal; Rel. Des. Carlos Alberto Civinski; Julg.
29/07/2014; DJSC 07/08/2014; Pág. 408)

Nesse contexto, verifica-se que o acusado foi preso em
flagrante, por policiais militares que faziam rondas no Bairro do Pedregal,
em Campina Grande, sendo encontrado em seu poder a referida arma de
fogo apesar de não possuir autorização para tanto, restando configurado o
delito de porte ilegal de arma de fogo. Portanto, as provas colhidas são
suficientes a ensejar o decreto condenatório, não havendo amparo legal
para sua absolvição.

Por todo o exposto, em harmonia com o parecer da
douta Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso apelatório.

É o meu voto.

Presidiu  o  julgamento,  com voto,  o  Exmo.  Sr.  Des.
João Benedito da Silva, dele participando, além de mim, relator, o Exmo.
Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, revisor.

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Dr.
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo
Filho” da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, em 23 de Abril de 2015.

João Pessoa, 24 de Abril de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
          Relator
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