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APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO  DE  USO  PERMITIDO.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  ATIPICIDADE  DA
CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PORTE DE
ARMA  PARA  FINS  DE  DEFESA  PESSOAL.
IRRELEVÂNCIA DAS RAZÕES QUE LEVARAM O RÉU
A ANDAR  ARMADO.  ALEGAÇÃO  DE  QUE  A ARMA
ESTARIA DESMUNICIADA. TERMO DE APREENSÃO E
DECLARAÇÕES DO ACUSADO NO SENTIDO DE QUE
O  ARTEFATO  ENCONTRAVA-SE  CARREGADO.
IRRELEVÂNCIA  DA  CIRCUNSTÂNCIA  PARA
MATERIALIDADE  DO  TIPO  PENAL.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- De acordo com o pacífico entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, o crime do art. 14 do Estatuto do Desarmamento é
de perigo abstrato, sendo irrelevante aferir, no caso concreto,
se houve danos à segurança pública e as razões do acusado
para andar armado.

-  Com  relação  ao  argumento  de  que  a  arma  estaria
desmuniciada,  o  termo  de  apreensão  e  as  declarações  do
acusado  em  seu  interrogatório  revelam  que  o  artefato
encontrava-se  carregado.  Ademais,  para  fins  tipificação  da
conduta  criminosa,  é  irrelevante  o  fato  de  a  arma  não  se
encontrar carregada. Precedentes.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

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



RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Carlos Enéas de
Sousa contra a sentença das fls. 45/49, prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de
Santana dos Garrotes, Juíza Vanessa Moura Pereira de Cavalcante, nos autos da ação
penal acima numerada promovida, pelo Ministério Público do Estado da Paraíba,  que
julgou procedente a denúncia para lhe condenar pela prática do crime de porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido, previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003,
aplicando uma pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão, no regime
inicial aberto; e  10 (dez)  dias-multa,  sendo cada dia-multa no valor de 1/30 do
salário-mínimo vigente à época do fato. Em seguida, com fulcro no art. 44 do CP, a
pena privativa  de  liberdade  foi  substituída por duas  restritivas  de  direitos,  na
modalidade prestação de serviço à comunidade e pena pecuniária no importe de 01
salário mínimo.

Narra a denúncia que, no dia 05/02/2013, por volta das 22:00
horas, na Travessa Tiradentes, na cidade de Nova Olinda, o ora recorrente foi flagrado
por policiais militares, portando ilegalmente um revólver, marca Taurus, calibre 32, com
05 munições intactas.

Auto de apresentação e apreensão, fl. 07.

Denúncia recebida no dia 22 de abril de 2013 (fl. 15).

Laudo de Exame de Eficiência de tiros em arma de fogo, fls.
17/18.

Audiência de instrução, fls. 30/34.

Alegações finais pelo Parquet e defesa, fls. 35/38 e 39/40,
respectivamente.

Sentença condenatória às fls. 45/49, julgando procedente a
denúncia, condenando o réu como incurso na penalidade do art. 14 da Lei nº
10.826/2003, a uma pena final de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em
regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
de um décimo (1/10) do salário mínimo vigente à época do delito.

O magistrado a quo substituiu a pena privativa de liberdade por
duas penas restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
pena pecuniária, a cargo do juízo das execuções penais. Concedido direito de apelar em
liberdade. 

Nas razões recursais, fls. 51/55, alega o apelante atipicidade da
conduta, em razão da falta de lesividade à incolumidade pública, enfatizando que a arma
estava desmuniciada. Asseverou, ainda, que portava a arma para a sua proteção.

Contrarrazões apresentadas  às  fls. 57/63, pugnando  pela
manutenção da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador
Francisco Sagres Macedo Vieira, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 68/76).



É o relatório.
VOTO:

O presente  recurso  cinge-se  a  aduzir  que  a  materialidade  do
crime capitulado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 não restou demonstrada.

Sem razão, todavia.

O tipo penal, no qual o réu está incurso, preceitua:

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
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.

Do cotejo entre as provas produzidas nos autos, dando conta de
que o  recorrente  foi  abordado por  policiais  militares  portando,  em praça  pública,  o
revólver apreendido às fls. 07 e a redação do artigo acima, não restam dúvidas acerca da
compatibilidade da conduta do réu com a referida prescrição legal.

In casu, a autoria do delito em questão  restou evidenciada em
face da própria confissão, em juízo, do acusado (fls. 33/34), o qual afirma que no dia do
fato encontrava-se com a arma e as munições descritas na denúncia.  

Já materialidade do  crime  de  porte  de  arma  de  fogo  está
consubstanciada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Auto de Apresentação e
Apreensão (fl. 07), Laudo de Exame de Eficiência de Tiros  em Arma de Fogo (fls.
17/18), o qual concluiu que o artefato examinado era apto à efetuação de disparos, e
demais elementos coligidos ao feito.

A tese de que o crime não lesionou o objeto jurídico tutelado não
merece prosperar, pois o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de perigo abstrato, ou
seja, a consumação do delito independe do dano concreto eventualmente causado pela
atitude criminosa, pois o perigo de dano já é presumido pela própria lei. 

Sobre o tema, destaco o entendimento pacificado do Superior
Tribunal de Justiça: 

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
CABÍVEL.  UTILIZAÇÃO  INDEVIDA  DO  REMÉDIO
CONSTITUCIONAL.  NÃO CONHECIMENTO.  1.  A via  eleita  se  revela
inadequada para a  insurgência contra o ato apontado como coator,  pois  o
ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que
impede  o  seu  formal  conhecimento.  Precedentes.  2.  O  alegado
constrangimento  ilegal  será  analisado  para  a  verificação  da  eventual
possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código
de  Processo  Penal.  PORTE  ILEGAL  DE  MUNIÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
TIPICIDADE  MATERIAL  DA  CONDUTA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
RECONHECIMENTO.  CRIME  DE  PERIGO  ABSTRATO.  LESÃO  À
SEGURANÇA PÚBLICA E À PAZ COLETIVA. 1.  Os crimes de perigo
abstrato  são  os  que  prescindem  de  comprovação  da  existência  de
situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado, ou seja,



não se exige a prova de perigo real, pois este é presumido pela norma,
sendo suficiente a periculosidade da conduta, que é inerente à ação. 2. As
condutas  punidas  por meio  dos  delitos  de  perigo  abstrato  são as  que
perturbam  não  apenas  a  ordem  pública,  mas  lesionam  o  direito  à
segurança, daí porque se justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico.
3.  Não é possível  a  aplicação do princípio da insignificância ao porte
ilegal de 11 (onze) munições calibre 38, por se tratar de crime de perigo
abstrato,  que  visa  a  proteger  a  segurança  pública  e  a  paz  coletiva.
Precedentes. MUNIÇÃO  DESACOMPANHADA DE  ARMA DE  FOGO
APTA  A  DEFLAGRA-LA.  IRRELEVÂNCIA.  POTENCIALIDADE
LESIVA.  CRIME  DE  MERA  CONDUTA.  COAÇÃO  ILEGAL  NÃO
EVIDENCIADA.  1.  O  simples  fato  de  portar  ilegalmente  munição
caracteriza a conduta descrita no artigo 14 da Lei 10.826/2003, por se tratar
de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a
segurança coletiva. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 324.695/RS, Rel.
Ministro  LEOPOLDO  DE  ARRUDA  RAPOSO  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe
01/09/2015) – g.n.

Desse modo, nos moldes dos arestos supra, é irrelevante, para a
caracterização do crime em comento, que a intenção do apelante fosse, como alegado
pela defesa, utilizar o artefato para sua defesa pessoal.

Quanto à alegação de que a arma de fogo estaria desmuniciada,
o réu,  em seu interrogatório,  admitiu  que portava  o artefato  com 05 munições  (fls.
33/34). Além disso, a jurisprudência do C. STJ destaca que é irrelevante o fato de a
arma se encontrar carregada. Veja-se:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME
DE PERIGO ABSTRATO.  ARMA DESMUNICIADA.  IRRELEVÂNCIA.
EXAME PERICIAL. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 159,
§§  1°  E  2°,  DO CPP.  AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.  TESTEMUNHA.
INQUIRIÇÃO  DIRETA PELO  MAGISTRADO.   ART.   212   DO  CPP.
NULIDADE RELATIVA.  NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A
PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.  O  crime  de  porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, sendo
prescindíveis,   para   o  reconhecimento  da  materialidade delitiva,  a
realização  de  perícia  para atestar a potencialidade lesiva do artefato ou
a constatação de seu efetivo municiamento.
2.  O  recorrido  transportava  e  mantinha sob  sua guarda rifle  de  uso
permitido,  à  margem  do  controle  estatal,  artefato  que,  mesmo
desmuniciado,  possui  potencial  de  intimidação  e  reduz  o  nível  de
segurança  coletiva  exigido pelo legislador, conduta que se subsume ao
tipo penal previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.
3.   Apesar   de   prescindível,  deve  ser  considerado  válido  o  exame  de
constatação  de  potencialidade de arma de fogo, porquanto realizado nos
termos   do   art.   159,  §§  1°  e  2°,  do  CPP,  por  dois  peritos  que  foram
nomeados   pela  autoridade  policial,  são  portadores  de  diploma de   curso
superior  e  prestaram  o  compromisso de bem e fielmente desempenhar o
encargo, que não possui natureza complexa.
4.  Não  é  possível  anular  o  processo, por ofensa ao art. 212 do Código  de
Processo  Penal, quando não verificado prejuízo concreto advindo  da  forma
como foi realizada a inquirição das testemunhas, sendo  certo  que,  segundo
entendimento consolidado neste Superior Tribunal,  o  simples  advento  de
sentença  condenatória não tem o condão,  por  si  só, de cristalizar o prejuízo
indispensável para o reconhecimento da nulidade.
5.  O  Juiz  formulou  perguntas à testemunha de forma direta, mas a defesa  e
o   Ministério   Público   estavam  presentes  na  audiência  de  instrução   e
tiveram  a ampla oportunidade de fazer questionamentos complementares ou
de contraditar a prova, havendo sido observados os principais  mecanismos
para   salvaguardar  a  imparcialidade  do  juiz,  consubstanciados   na



observância  do  contraditório e no respeito à garantia  da  motivação das
decisões judiciais. A sentença, ademais, além  de  citar  a  prova  testemunhal,
foi fundamentada no auto de apreensão  da arma, no exame de constatação de
potencialidade lesiva e na confissão do réu.
6.  Recurso  especial  provido  para  restabelecer a condenação pelo crime  de
porte ilegal de arma de fogo e determinar o prosseguimento do julgamento da
apelação criminal.
(REsp  1511416/RS,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA
TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 12/05/2016)

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO.  ART.  14  DA  LEI  N.  10.826/2003.  ABSOLVIÇÃO.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
ARMA  DESMUNICIADA  E  DESMONTADA.  TIPICIDADE  DA
CONDUTA. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido
de  que   não   cabe   habeas   corpus   substitutivo  do  recurso  legalmente
previsto  para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da  impetração,
salvo  quando  constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
2.  O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam
a  absolvição  do  paciente,  em  virtude  da necessidade de revolvimento  do
conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedente.
3.  A  conclusão  do Colegiado a quo se coaduna com a jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, pacificada nos autos do AgRg nos
EAREsp  n. 260.556/SC, no sentido de que o crime previsto no art. 14 da
Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de  a
arma  estar  desmuniciada  ou,  até  mesmo,  desmontada,  porquanto  o
objeto   jurídico   tutelado   não   é   a   incolumidade   física,  e  sim a
segurança  pública e a paz social,  colocados em risco com o porte de
arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal,
revelando-se  despicienda  a  comprovação  do  potencial ofensivo do
artefato através de laudo pericial. Precedentes.
4. Habeas corpus não conhecido.
(HC  333.284/RS,  Rel.  Ministro  RIBEIRO  DANTAS,  QUINTA TURMA,
julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016)

Nessa esteira, o conjunto probatório do presente feito, a saber,
depoimentos das testemunhas e confissão do réu na seara policial e judicial, evidencia o
recorrente como praticante do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. 

Ante  o  exposto,  em  consonância  com  o  parecer  ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO APELO. 

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,
relator,  Marcos William de Oliveira (Juiz Convocado, com jurisdição limitada,  para
substituir o Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio), revisor. Ausente temporariamente
o Desembargador Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão o  Excelentíssimo  Senhor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.



Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
                            Relator




