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APELAÇÃO  CRIMINAL.  PORTE  ILEGAL  DE
ARMA DE FOGO E LESÃO CORPORAL LEVE.
CONDENAÇÃO.IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR
DE  ATIPICIDADE.   INOCORRÊNCIA.  CRIME
FORMAL  OU  DE  PERIGO  ABSTRATO.
DESNECESSIDADE  DE  DEMOSTRAÇÃO  DO
EFETIVO  PERIGO  PARA  A  COLETIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA DA
MATERIALIDADE DELITIVA EM RAZÃO DE A
ARMA  DE  FOGO  NÃO  TER  SIDO
APREENDIDA.  SUPRESSÃO  DA  AUSÊNCIA
DE  APREENSÃO  EFETUADA  MEDIANTE  A
PROVA  TESTEMUNHAL  HARMÔNICA  E
COERENTE, PRODUZIDA SOBRE O CRIVO DO
CONTRADITÓRIO. FORMAÇÃO DE UM JUÍZO
DE  CERTEZA.  LESÃO  CORPORAL  RESTOU
CONSTATADA  CONFORME  EXAME  DE
CORPO  DE  DELITO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
DESPROVIMENTO. 

O crime previsto na norma penal incriminadora do
art. 14, da Lei nº 10.826/03, é de mera conduta e
perigo abstrato, cuja caracterização prescinde do
resultado concreto da ação, sendo dispensável a
lesão efetiva ou perigo concreto de lesão ao bem
jurídico  tutelado,  bastando  o  cometimento  de
qualquer dos núcleos do tipo penal. 

Se  o  conjunto  probatório  oferece  o  necessário
respaldo  para  a  versão  dos  fatos  trazida  na
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exordial acusatória, a condenação é medida que
se impõe. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A 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  Josevandro

Gomes  Barbosa  (fls.  76/77),  conhecido  por  “Nego”,  contra  a  sentença

proferida pelo juízo da comarca de Juazeirinho (fls. 67/73), que o condenou a

uma pena de 02 (dois) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em

regime, inicialmente, aberto, e 10 (dez) dias-multa, a razão de 1/30 do salário-

mínimo, pela prática delituosa esculpida no art. 129, caput, do Código Penal

e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Irresignado, em sede de razões recursais (fls. 78/85), o apelante

sustenta, preliminarmente, a atipicidade da conduta de porte ilegal de arma de

fogo em razão da ausência de risco à incolumidade pública. No mérito, alega

que as provas são insuficientes para embasar a condenação, pois, além de a

arma não ter  sido encontrada,  deve incidir  o  princípio  do  in  dubio pro reo,

absolvendo o acusado dos crimes imputados na denúncia.

Em contrarrazões, fls. 93/94, a Promotoria de Justiça pugna pelo

desprovimento do recurso.

O douto  Procurador  Alvaro  Gadelha Campos,  opinou pelo  não

provimento do apelo às fls. 97/99.

É o relatório.

Desembargador João Benedito da Silva
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V O T O

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra o

Josevandro Gomes Barbosa, conhecido por “Nego”, dando-o  como incurso

nas penas do art. 129 do Código Penal e do art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Consta  na  denúncia  que,  no  dia  15  de  fevereiro  de  2014,  o

acusado,  portava  ilegalmente  arma  de  fogo  de  uso  permitido  e,

intencionalmente, praticou lesão corporal contra José Leandro de Brito Garcia.

Narra a denúncia que, por volta das 10horas, a vítima saiu com o

acusado  para  beber  em  um  bar,  na  linha  férrea,  onde  ingeriram  bebida

alcoólica e permaneceram até, por volta, das 15horas.

Prossegue a exordial relatando que, em seguida, a vítima deixou

o acusado em casa e, no trajeto para sua residência, encontrou-se com outros

dois amigos, permanecendo com eles bebendo por cerca de 10 (dez) minutos,

quando foi surpreendido pelo acusado, que colocou uma arma em sua boca e

disse  “não  quis  beber  mais  eu,  mas  tá  bebendo  com os  meninos”.  Nesse

instante, acusado e vítima agarraram-se e entraram em luta corporal.

Narra, ainda, a denúncia que, durante a luta, a vítima conseguiu

desarmar o réu,  tendo a arma caído ao chão e um dos amigos conseguiu

apanhá-la e a entregou a genitora do acusado. Aduz, também, que o ofendido,

ao tentar desarmar o denunciado, ficou bastante lesionado, principalmente, na

região da boca e braços, e, por isso, decidiu representá-lo criminalmente.

Processado regularmente o feito e encerrada a instrução criminal,

pelo douto Juiz a quo, foi acolhida a denúncia, para condenar o denunciado a

uma pena de 02 (dois) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em

regime, inicialmente, aberto, e 10 (dez) dias-multa, a razão de 1/30 do salário-

Desembargador João Benedito da Silva
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mínimo, pela prática delituosa esculpida no art. 129, caput, do Código Penal

e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Como visto, o apelante sustenta, preliminarmente, a atipicidade

da conduta de porte ilegal de arma de fogo em razão da ausência de risco à

incolumidade pública. No mérito, alega que as provas são insuficientes para

embasar a condenação, pois, além de a arma não ter sido encontrada, deve

incidir  o  princípio  do  in  dubio  pro  reo, absolvendo  o  acusado  dos  crimes

imputados na denúncia.

Pois bem.  Quanto a preliminar arguida pela defesa, afasto-a,

pois, de acordo com os precedentes do STJ, para a configuração do delito de

porte  ilegal  de  arma de  fogo,  é  irrelevante  a  demonstração  de  seu efetivo

caráter ofensivo, porque o tipo penal em referência é delito de mera conduta ou

de perigo abstrato.

O aludido delito se configura com o simples enquadramento do

agente em um dos verbos descritos no tipo penal repressor.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  POSSE  IRREGULAR  DE  ARMA  DE
FOGO  DE  USO  PERMITIDO.  CRIME  DE  PERIGO
ABSTRATO.  TIPICIDADE  DA  CONDUTA.
INCIDÊNCIA  DA SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DA  SENTENÇA.  NEGATIVA  DE
PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. A previsão do delito do art. 12 da Lei nº 10.826/03
busca tutelar a segurança pública, colocada em risco
com a posse ou porte de arma, acessório  ou  munição
à  revelia  do  controle  estatal,  não  impondo  à  sua
configuração,  pois,  resultado  naturalístico  ou  efetivo
perigo de lesão.
2.  Dessarte,  basta  o  simples  porte  ou  posse  de
arma  de  fogo,  munição  ou  acessório,  de  uso
permitido   ou   restrito,   em   desacordo  com
determinação  legal  ou  regulamentar  para  a

Desembargador João Benedito da Silva
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incidência do tipo penal, não  havendo que se falar
em  descaracterização  da  natureza  criminosa  da
conduta, tratando-se de delito de perigo abstrato.
3.  Encontrando-se  o  acórdão  proferido  no recurso
de  apelação  em  consonância  com  a  jurisprudência
firmada  nesta  Corte,  a  pretensão  do  agravante
esbarra  no  óbice  previsto no Enunciado nº 83 da
Súmula deste  Superior  Tribunal  de  Justiça,  também
aplicável  ao  recurso  especial   interposto   com
fundamento   na   alínea   a   do   permissivo
constitucional.
4.  Explicitada  a  razão pela qual foi refutada a tese
defensiva  de  atipicidade   da   conduta,   não   se
vislumbra a alegada violação aos artigos 381 e 619 do
Código de Processo Penal.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg  no  AREsp 828.250/PR,  Rel.  Ministro  JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe
28/06/2017)

APELAÇÃO  CRIMINAL  DEFENSIVA.  DELITO  DE
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PEDIDO
ABSOLUTÓRIO POR ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE
DA  CONDUTA  PELA  AUSÊNCIA  DE
PONTENCIALIDADE  LESIVA  DO  ARTEFATO  POR
DEFEITO  NO  MECANISMO  DE  DISPARO.
PRETENSÃO  REFUTADA.  RECURSO
DESPROVIDO.  A potencialidade lesiva da arma é
um dado dispensável para a tipificação do delito
de  porte  ilegal  de  arma  de  fogo,  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 porte de arma à deriva do
controle  estatal. (TJMS;  APL  0000616-
82.2016.8.12.0008;  Segunda  Câmara  Criminal;  Rel.
Des.  Luiz  Gonzaga  Mendes  Marques;  DJMS
05/07/2016; Pág. 97)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  PORTE  ILEGAL DE  ARMA
DE  FOGO  DE  USO  PERMITIDO  (ART.  14,  LEI  Nº
10.826/03).  RECURSO  DA DEFESA.  PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO.  1.  Tese  de  atipicidade  da  conduta.
Arma  de  fogo  desmuniciada.  Irrelevância.  Crime  de
perigo abstrato. 2. Recálculo da pena. Inidoneidade da
valoração negativa da conduta social e culpabilidade.
Recondução  da  pena-base  ao  mínimo  legal.
Inteligência da Súmula nº 444 do STJ. Preenchimento
dos requisitos do art.  44 do Código Penal.  Recurso
parcialmente  provido. O  crime  previsto  na  norma
penal incriminadora do art. 14, da Lei nº 10.826/03,
é  de  mera  conduta  e  perigo  abstrato,  cuja
caracterização prescinde do resultado concreto da

Desembargador João Benedito da Silva
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ação, sendo dispensável a lesão efetiva ou perigo
concreto  de  lesão  ao  bem  jurídico  tutelado,
bastando o cometimento de qualquer dos núcleos
do tipo penal. Nesse contexto, é irrelevante o fato
da arma de fogo apreendida estar desmuniciada,
uma vez que a ofensividade do instrumento não
está atrelada apenas à sua capacidade de disparo,
mas  também  a  seu  potencial  intimidatório.  A
existência  de  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis  autoriza  a  fixação  da  pena-base
acima do patamar mínimo. Entretanto,  a valoração
negativa de elementares do tipo penal torna inidônea a
exasperação procedida. Preenchidos os requisitos do
art.  44  do  Código  Penal,  o  apelante  faz  jus  à
substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por
restritiva  de  direitos,  descabendo  considerar
contravenção penal como crime para fins de vedação
do  benefício  postulado.  Apelo  parcialmente  provido.
(TJMT;  APL  166222/2014;  Canarana;  Rel.  Des.
Gilberto Giraldelli; Julg. 29/04/2015; DJMT 07/05/2015;
Pág. 87) 

Pelas  razões  expostas,  afasto  a  preliminar  levantada  pelo

recorrente.

Quanto ao mérito,  alega o réu que as provas são insuficientes

para embasar a condenação, pois, além de a arma não ter sido encontrada,

deve incidir o princípio do in dubio pro reo, absolvendo o acusado dos crimes

imputados na denúncia.

Como relatado, o apelante foi condenado nas sanções dos delitos

previstos no art. 129, caput, do Código Penal e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

No  caso  em  análise,  a  materialidade  e  autoria  delitivas  se

encontram plenamente evidenciada e comprovada, isto, através do exame de

corpo  de  delito  (fls.11/12),  bem como dos  depoimentos  colhidos  durante  a

instrução processual. Vejamos:

A vítima, José Leandro de Brito Garcia, tanto na esfera policial

quanto em juízo, descreveu a empreitada delituosa, afirmando que  a vítima

Desembargador João Benedito da Silva
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saiu com o acusado para beber e, após deixar este em casa, encontrou-se com

outros dois amigos, no trajeto para sua residência, permanecendo com eles

bebendo por cerca de 10 (dez) minutos, quando foi surpreendido pelo acusado,

que colocou uma arma em sua boca e disse “não quis beber mais eu, mas tá

bebendo  com  os  meninos”,  provocando-lhe  uma  lesão  no  rosto.  Nesse

instante, acusado e vítima agarraram-se e entraram em luta corporal.

“(…) QUE conhece o acusado há cerca de seis anos
e,  com  este,  sempre  teve  um  bom  relacionamento;
Que no dia 15/02/2014, por volta das 10h00min, saiu
em  companhia  do  acusado  até  o  bar  da  Linha,
localizado na rede ferroviária, próximo ao castelo, e lá
passaram a ingerir bebida alcoólica; Que por volta das
15h00min, decidiram ir para casa, instante em que o
comunicante  deixou  o  acusado  na residência  deste;
Que,  no  trajeto  para  sua  casa,  encontrou  alguns
amigos, sendo estes: Luciano, José Leonardo - “Léo” e
Fabinho (filho de Pé-rapado) momento no qual passou
a  ingerir  bebida  alcoólica  com  estes  na  frente  da
residência  do  Luciano;  Que  cerca  de  dez  a  quinze
minutos,  após,  o  comunicante,  que  estava  sentado
numa cadeira  colocada  na  calçada,  de  costas  para
rua,  foi  surpreendido  pela  ação do  acusado,  o  qual
colocou uma arma em sua boca e disse:  “Não quis
beber mais eu, mas tá bebendo com os meninos”; que
nesse  instante,  o  comunicante  agarrou-se  com  o
acusado, tendo entrado em luta corporal, conseguindo
desarmá-lo, tendo a arma caído e o seu amigo José
Leonardo  apanhado-a,  entregando-a  à  genitora  do
acusado;  Que em virtude  da  tentativa  de  defesa,  o
comunicante ficou bastante lesionado, principalmente
na  região  da  boca,  dos  braços,  joelho  esquerdo  e
costas;  Que após  desarmado,  o  acusado se evadiu
com destino à casa de sua genitora, instante em que
saiu  pilotando  sua  motocicleta;  Que  nunca  houve
desentendimento anterior entre vítima e acusado; que
desejar  representar  criminalmente  em  desfavor  do
acusado  (…).”  (Termo  de  declarações  na  esfera
policial – fls.08/09) 

Na  esfera  judicial,  as  declarações  acima  transcritas  restaram

ratificadas, conforme arquivo (Interrogatório – José Leandro de Brito Garcia)

constante na mídia eletrônica de fl. 63.

No mesmo sentido,  é o depoimento da testemunha presencial,

Desembargador João Benedito da Silva
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Luciano  Henrique,  na  fase  do  inquérito  e  confirmado  em  juízo  (mídia

eletrônica de fl. 63).

“(…)  QUE conhece  a  vítima  José  Leandro  de  Brito
Garcia  há  cerca  de  cinco  anos;  Que  no  dia
15/02/2014, por volta das 16h00min, avistou a vítima
pilotando  sua  motocicleta  com  o  seu  vizinho,
conhecido por “Nego de Helena” na garupa; Que no
momento  em  que  José  Leandro  vinha  saindo  da
residência  de  “Nego  de  Helena”,  assobiou  para  a
vítima juntar-se ao depoente;  Que o depoente havia
colocado  o  som  na  calçada,  bem  como  algumas
cadeiras, momento em que a vítima, aproximou-se e
passaram a ingerir bebida alcoólica, na companhia de
José Leonardo, “Fabinho” e um amigo Fabinho; Que
em ato contínuo, “Nego de Helena” sacou um revólver
de  calibre  38  e  colocou  na  boca  de  José  Leandro,
instante em que entraram em luta corporal e arma que
“Nego de Helena” portava caiu; Que o seu amigo, José
Leonardo, conseguiu apanhar a arma citada, tendo-a
entregue  à  genitora  de  “Nego  de  Helena”;  Que  no
momento  em  que  “Nego  de  Helena”  percebeu  que
estava  desarmado,  se  evadiu  pilotando  sua
motocicleta, provavelmente com destino ao município
de  Santa  Luzia,  onde  trabalha  como  segurança  no
INSS;  Que  após  a  confusão,  constatou  que  José
Leandro  estava  bastante  machucado;  Que  já  ouviu
comentários envolvendo ações violentas do indivíduo
conhecido por “Nego de Helena”, o qual utiliza-se da
arma  que  possui  para  ameaçar  populares”.  (esfera
judicial - fl. 16)

Por outro lado, o denunciado, na esfera policial, afirmou:

“(…) QUE cerca de quinze minutos após chegar em
sua residência avistou os seus vizinhos Luciano, Léo e
outro rapaz, cujo nome não sabe informar, na frente da
residência  de  Luciano,  momento  em  que  resolveu
juntar-se a estes;  Que apenas no momento em que
chegou  ao  local,  percebeu  que  José  Leandro  ali
também se encontrava  e  resolveu  brincar  com este
dizendo; “Mas rapaz, você deixou de beber comigo e
veio pra cá, mas você é fraco!”,  tendo na sequência
empurrado  José  Leandro,  em  tom  de  brincadeira,
porém,  no  momento  em  que  o  interrogado  estava
voltando para sua casa,  José Leandro passou a lhe
agredir  fisicamente,  derrubando-o  no  calçamento  e
desferindo  socos  na  região  de  sua  cabeça;  Que  a
confusão  foi  dissipada  pela  vizinha  Lenira,  a  qual

Desembargador João Benedito da Silva
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conseguiu  retirar  José  Leandro  de  cima  do
interrogado;  que  nega  possuir  arma  de  fogo,  mas
alega  possuir  porte  de  arma,  pois  trabalha  como
vigilante  no  INSS de  Santa  Luzia;  Que  nunca  teve
qualquer  desentendimento  com  José  Leandro  (…).”
(fls. 18/19 – interrogatório na esfera policial)

Em juízo, por sua vez, o acusado negou a acusação constante na

denúncia, afirmando não possuir arma de fogo, nem ter esta sido entregue a

sua genitora. Informou ter habilitação para portar a arma no exercício da função

de vigilante, mas, no momento dos fatos, estava de folga do serviço. Disse que

passou a mão no nariz da vítima, em tom de brincadeira, mas não provocou

nenhuma lesão. Ocorre que, ao retornar para casa, a vítima passou a agredi-lo

fisicamente.  (00:44/05:18  do  arquivo  Acusado  –  Josevandro  Gomes

Barbosa.wmv da mídia eletrônica acostada à fl.63).

De acordo com as provas colhidas durante a instrução, verifica-se

que a tese absolutória não encontra embasamento nos autos. Ao contrário,  a

conduta do acusado restou enquadrada no preceito primário do delito de porte

de arma de fogo, previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003, bem como no art.

129 do Código Penal, os quais dispõem:

“Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter
em  depósito,  transportar,  descer,  ainda  que
gratuitamente, emprestar, remeter, 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.”

Art.  129.  Ofender  a  integridade  corporal  ou  a
saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.

De mais a mais, apesar da arma de fogo não ter sido apreendida

logo após o fato, o porte foi confirmado, de modo harmônico e coerente, nas

declarações prestadas pela vítima e testemunha.

Desembargador João Benedito da Silva
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De  qualquer  sorte,  a  constatação  da  materialidade  não  pode

depender, unicamente, da apreensão da arma de fogo, vez que todos os meios

de prova são admitidos, excluídos, apenas, os ilícitos, conforme se infere da

Constituição Federal, prestigiando-se, dessa forma, o postulado da busca da

verdade real.

Acrescenta-se que, de acordo com o que dispõe o artigo 167 do

CPP, não sendo possível o exame de corpo de delito, admite-se que a prova

testemunhal venha a suprir-lhe a falta.

Logo,  existindo prova testemunhal,  produzida  sobre  o  crivo  do

contraditório, a expor os fatos de modo harmônico àqueles descritos na peça

acusatória inicial, faz-se inevitável a condenação do acusado nos atos delitivos

elencados  na  peça  acusatória  inicial,  vez  que  inexistente  qualquer  causa

excludente de tipicidade ou culpabilidade.

De  mais  a  mais,  as  declarações  prestadas  pela  genitora  do

acusado, Maria Helena Gomes Barbosa, na esfera policial (fls. 29/30) de que

não teria recebido a arma de fogo, não foram ratificadas em juízo, não sendo

sequer arrolada como testemunha em defesa do acusado. 

Assim,  pelos  elementos  de  convicção  coligidos  durante  a

instrução processual e acima reproduzidos, não há que se falar em absolvição

do  recorrente  por  ausência  de  provas,  devendo  ser  mantido  o  édito

condenatório.

Forte  nessas  razões, NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,  para

manter íntegra a condenação.

Oficie-se ao Juízo das Execuções, comunicando a decisão para

execução da pena. Após realização de audiência admonitória, comunicada pelo

juízo de execuções ao Relator, expeça-se guia provisória. Oficie-se.

Desembargador João Benedito da Silva
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É como voto.

                       Presidiu o julgamento  o Excelentíssimo Senhor Desembargador

João  Benedito  da  Silva,  Decano  no  exercício  da  Presidência  da  Câmara

Criminal,  relator,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores

Desembargadores   Carlos Martins Beltrão Filho e Márcio Murilo da Cunha

Ramos.  Ausente,  justificadamente,  o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Arnóbio  Alves  Teódosio.  Presente  à  Sessão  o  Exmo.  Dr.  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, aos 15 (quinze) dias do mês de agosto do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


