
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (Processo nº0029898-60.2009.815.2003)
RELATOR : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
EMBARGANTE : Arion Querino Pessoa
ADVOGADO : Francisco Rafael Costa de Andrade 
EMBARGADO : Justiça Pública

PROCESSUAL  PENAL. Embargos  de  declaração.  Arma. 
Perícia.  Ausência.  Nulidade  inexistente.  Causa.  Revisão. 
Impossibilidade. Embargos rejeitados. 

–  É  dispensável  a  realização  de  perícia  para  aferir  a  
potencialidade  lesiva  da  arma,  posto  cuidar-se  de  delito  de  
mera conduta, de perigo abstrato, cuja consumação se dá pelo  
simples  ato  de  portar  ou  possuir  em  desacordo  com  a  
legislação;

–  Os embargos de declaração são vocacionados para sanar  
eventuais  omissões,  contradições,  obscuridades  ou  
ambiguidades, não se prestando para rediscutir a causa;

–  Embargos rejeitados.

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 rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator e em 
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.   

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos por Arion Querino 
Pessoa, através dos quais pleiteia a anulação do processo, diante da alegada ausência 
de perícia na arma objeto do delito.(fs.131/146)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos 
(fs. 168/176).

1/3
EBDL_0029898-60.2009.815.2003_09



É o relatório.

− VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

Os embargos devem ser rejeitados.

Em  suas  razões,  o  embargante,  sem  apontar  qualquer  omissão, 
contradição,  obscuridade  ou  ambiguidade,  limita-se  a  arguir  a  nulidade  de  todo  o 
processo, por ausência de perícia na arma apreendida.

Passando adiante, observa-se que o pleito de anulação do processo, 
pela ausência de exame pericial na arma apreendida em poder do embargante, traz em si 
a incontida pretensão de reexame da causa, com o revolvimento da prova, questionando, 
com  isso,  a  própria  materialidade  delitiva  já  aferida,  tanto  em  primeiro,  quanto  em 
segundo grau.

Não  bastasse  isso,  a  jurisprudência  é  pacífica  em  assegurar  a 
prescindibilidade de exame técnico na munição, posto que se trata de crime de mera 
conduta, de perigo abstrato, consumando-se com o simples ato de possuir ou portar o 
armamento em desacordo com a legislação.

Sobre a matéria, já se pronunciou o STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL.  POSSE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  E 
MUNIÇÕES  DE  USO  PERMITIDO.  INEXIGIBILIDADE  DE 
EXAME PERICIAL. CRIME DE MERA CONDUTA. ABOLITIO 
CRIMINIS TEMPORÁRIA.  NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO A 
QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE 
TRIBUNAL. SÚMULA 83/STJ.
1.  Em  conformidade  com  o  estabelecido  no  acórdão 
impugnado,  a  jurisprudência  mais  recente  do  Superior 
Tribunal  de  Justiça  firmou  o  entendimento   de  que  a 
caracterização dos crimes previstos nos arts. 12 e 16 da 
Lei n. 10.826/2003 prescinde de perícia acerca do potencial 
lesivo das armas e munições apreendidas, pois trata-se de 
crimes  de  mera  conduta,  de  perigo  abstrato,  que  se 
perfazem  com  a  simples  posse  ou  guarda  de  arma  ou 
munição,  sem  a  devida  autorização  pela  autoridade 
administrativa competente.
[...]
3. Agravo regimental improvido1. (grifo nosso)

Isto posto, a pretensão defensiva não pode ser acolhida. 

É que o seu propósito visa rediscutir, em sede de recurso integrativo, 
toda a causa já julgada, com a apreciação dos aspectos fáticos probatórios, não sendo 

1(AgRg  no  AREsp  235.213/DF,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA TURMA,  julgado  em 
12/03/2013, DJe 19/03/2013)
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essa a verdadeira vocação dos declaratórios.

II – DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 

É o voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador Joás 
de Brito Pereira Filho, Presidente, em exercício, da Câmara Criminal, dele participando os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz  Sílvio  Ramalho Júnior,  relator,  José 
Guedes Cavalcanti  Neto  (Juiz  de  Direito  convocado para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des. 
Carlos Martins Beltrão Filho), e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado 
para substituir o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos).

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus Lopes 
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz 
Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 31 de março 
de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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