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PENAL.  PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DA DEFESA.
CONDUTA ATÍPICA.  INCOLUMIDADE  PÚBLICA
NÃO AMEAÇADA.  IRRELEVÂNCIA.  CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. DESPROVIMENTO.

O porte ilegal de arma de fogo consiste no agente
trazê-la  consigo  de  forma  ostensiva,  sem  a
respectiva  licença  da  autoridade  competente.
Logo, para que reste caracterizado o tipo penal
constante no art. 14 da Lei nº. 10.826/03 basta a
demonstração do comportamento típico.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  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. 

R E L A T Ó R I O

Daniel Quirino de Andrade foi condenado pelo Juízo da 2ª Vara

da comarca de Esperança, a cumprir uma pena de 01 (um) ano de reclusão,

em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias multa, em razão da prática do delito

previsto no artigo 14 da Lei  n.  10.826/03.  Com fulcro no art.  77 do Código

Penal foi aplicado o  sursis  penal pelo período de dois anos (sentença de fls.
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176/179).

Inconformado, o réu interpôs o apelo de fls. 182/183, em cujas

razões alega  que  conduzia  a  arma para  guardar  em outra  localidade,  não

oferecendo perigo a qualquer pessoa, visto que se encontrava fora do alcance

dos cidadãos.  Sustenta que sua conduta foi  incapaz de lesar  bem jurídico,

sendo, portanto, atípica. Afirma ainda que a segurança da comunidade não foi

afetada,  não  tendo  sido  ninguém  exposto  a  perigo  algum.  Requer  a

modificação da sentença para que a conduta seja considerada atípica.

Contra-arrazoando o recurso da defesa (fls. 218/221), o Ministério

Público se manifestou pelo improvimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do

recurso (fls. 224/226).

É o relatório. 

V O T O

Como  visto,  Daniel  Quirino  de  Andrade foi  condenado  pelo

Juízo da 2ª Vara da comarca de Esperança, a cumprir uma pena de 01 (um)

ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias multa, em razão da

prática do delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/03. Com fulcro no art. 77

do  Código  Penal  foi  aplicado  o  sursis  penal  pelo  período  de  dois  anos

(sentença de fls. 176/179).

Narra a denúncia que: 

No dia 19 de março de 2014, por volta das 18h, centro
da  cidade  de  Esperança-PB,  próximo  ao  clube
Campestre, o primeiro denunciado, Daniel Quirino de
Andrade,  estava  portando  arma  de  fogo  de  uso

Desembargador João Benedito da Silva
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permitido, qual seja, um revólver, da marca Taurus, de
fabricação  nacional,  com  calibre  nominal  .38  (ponto
trinta  e  oito),  acompanhada  com  seis  munições  do
mesmo calibre, sem autorização ou em desacordo com
determinação  legal  ou  regulamentar.  Ademais,  em
companhia do segundo denunciado,  João Paulo dos
Santos  Gouveia,  traziam  consigo  e  transportavam
drogas (maconha) [...]   (fls. 02/03)

Em relação ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, a Juíza a

quo  absolveu  ambos  os  denunciados,  não  tendo  havido  manifestação  do

representante do Ministério Público.

A materialidade do delito de porte ilegal  de arma de fogo está

configurada  pelo  Auto  de  Prisão  em Flagrante  de  fls.  06/10,  pelo  Auto  de

Apresentação e Apreensão de fls. 12 e pelo Laudo de Exame de Eficiência de

Disparos em Arma de fogo de fls. 191/194.

Quanto à autoria, o próprio acusado confessou o delito perante o

Juízo,  conforme  reconhecido  na  própria  sentença.  O  cerne  do  presente

recurso, como já relatado, é a afirmação da Defesa no sentido da atipicidade

da conduta do réu, já que, conquanto não possuísse autorização legal para o

porte,  não  expôs  a  perigo  a  segurança  pública,  vez  que  trazia  a  arma

guardada, apenas transportando de um local para outro.

O  porte  ilegal  de  arma  de  fogo  consiste  no  agente  trazê-la

consigo  de  forma  ostensiva,  sem  a  respectiva  licença  da  autoridade

competente. Logo, para que reste caracterizado o tipo penal constante no art.

14 da Lei nº. 10.826/03 basta a demonstração do comportamento típico.

Os  argumentos  defensivos  não  merecem  acolhimento.  Isso

porque o delito em questão 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 previstas no tipo penal.

Desembargador João Benedito da Silva
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O simples fato de o agente praticar uma das condutas típicas é

suficiente para que a lei considere reduzido o nível de segurança da sociedade

e,  via  de  consequência,  violado  o  bem  jurídico  protegido,  qual  seja,  a

incolumidade pública.

Dessa  forma,  impossível  prosperar  a  tese  defensiva  de  que  o

apelante deve ser absolvido por atipicidade da conduta, pois basta a ocorrência

da conduta prevista no tipo, não se exigindo a exposição de outrem a risco. 

Assim, verifica-se seguramente que a Magistrada a quo agiu com

irretocável acerto, dado o acervo probatório colhido na instrução, o qual atesta

tanto a materialidade quanto a autoria delitivas, devendo ser mantida a decisão

condenatória, com fulcro no art. 14 da Lei n. 10.826/03.

Nesse sentido, são os julgados colacionados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE ARMA
DE  FOGO  COM  NUMERAÇÃO  SUPRIMIDA  -
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS  -
CRIME  DE  MERA  CONDUTA  E  DE  PERIGO
ABSTRATO  -  MANUTENÇÃO  DA CONDENAÇÃO  -
REDUÇÃO  DA  PENA  E  ABRANDAMENTO  DO
REGIME PRISIONAL - ADMISSIBILIDADE - ISENÇÃO
DE  CUSTAS  -  DEFERIMENTO  -  RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Comprovadas a autoria e a materialidade do crime
de  disparo  de  arma  de  fogo,  deve  ser  rejeitado  o
pedido de absolvição por ausência de provas.
II - O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera
conduta  e  de  perigo  abstrato  e  consuma-se  com  o
simples fato de o agente portar a arma de fogo.
III  -  Fixada  a  pena  de  forma elevada,  deve  ser  ela
reduzida.
III - "É admissível a adoção do regime prisional semi-
aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou
inferior  a  4  (quatro)  anos  se  favoráveis  as
circunstâncias judiciais" (Súmula 269 do STJ).

Desembargador João Benedito da Silva
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IV -  Sendo o apelante assistido por defensor  dativo,
deve  lhe  ser  concedida  a  isenção  das  custas
processuais.  (TJMG  -   Apelação  Criminal
1.0034.16.000873-5/001,  Relator(a):  Des.(a)  Adilson
Lamounier  ,  5ª  CÂMARA CRIMINAL,  julgamento  em
29/11/2016, publicação da súmula em 05/12/2016)

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO  DE  USO  PERMITIDO  COM  NUMERAÇÃO
RASPADA.  ABSOLVIÇÃO  PELA  AUSÊNCIA  DE
PERIGO CONCRETO.  INADMISSIBILIDADE.  CRIME
DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 10.826/03.
DESCABIMENTO.  ARMA  APREENDIDA  COM  A
NUMERAÇÃO  RASPADA.  DOSIMETRIA  DA PENA.
PATAMAR  MANTIDO.  SÚMULA  231  DO  STJ.
IMPOSSIBILIDADE  DE  SUBSTITUIÇÃO  POR
APENAS UMA PENA ALTERNATIVA. ARTIGO 44, § 2º,
DO  CÓDIGO  PENAL.  NEGADO  PROVIMENTO  AO
RECURSO. 1. O simples fato de portar a arma em via
pública,  delito  classificado  como  de  perigo  abstrato,
sem a devida e necessária autorização, tipifica o delito
em questão e, independentemente de qualquer outro
acontecimento, gera perigo suficiente à coletividade e
aos  bens  jurídicos  tutelados,  dispensando  a  efetiva
demonstração de uma situação concreta de risco. [...]
5. Negado provimento ao recurso. (TJMG - Apelação
Criminal  1.0701.13.040315-0/001,  Relator(a):  Des.(a)
Marcílio  Eustáquio  Santos,  7ª  CÂMARA CRIMINAL,
julgamento em 23/06/2016, publicação da súmula em
01/07/2016). 

No que se refere à pena imposta, o que se vê é que a mesma foi

estabelecida com critério, inclusive a pena base foi fixada abaixo do mínimo

legal para o tipo, que é de 2 (dois) anos, com fixação do regime aberto, 10

(dez) dias multa e deferimento do sursis penal. No entanto, não tendo havido

recurso  da  Acusação,  vedada  é  a  reformatio  in  pejus.  Após  a  sentença,

estando o réu preso preventivamente até então, foi expedido alvará de soltura.

Nesse  ponto,  no  entanto,  as  condições  fixadas  para  o

cumprimento  do  benefício  se  revelam,  na  hipótese,  mais  gravosas  que  a

própria pena definitivamente imposta.

Desembargador João Benedito da Silva
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Afinal,  após  a  detração,  provavelmente  o  réu  terá  exaurido  o

cumprimento da pena, inclusive em regime mais gravoso, já que, segundo a

Magistrada, ficou preso preventivamente por um ano, enquanto que o prazo do

sursis é  de  dois  anos,  bem  como  foi  aplicado  o  regime  aberto  para

cumprimento  da  pena  corporal.  Sendo  assim,  o  benefício  se  mostra  mais

prejudicial ao réu nestas condições.

Colaciono os seguintes julgados:

Ameaça  –  Promessa  de  matar  a  ex-amásia  –
Mensagens enviadas pelo aparelho celular – Palavras
da  ofendida  –  Depoimento  de  testemunha  –  Crime
caracterizado  –  Condenação  mantida;  Ameaça  –
Crime  continuado  –  Ações  praticadas  nas  mesmas
condições  de  tempo,  lugar  e  modo  de  execução  –
Ocorrência;  Ameaça  –  Réu  primário  e  sem
antecedentes – Pena igual a 1 mês e 5 dias em regime
aberto  –  Suspensão  condicional  da  pena  mediante
condições –  Solução,  ao final,  mais  gravosa para  o
condenado  –  Recurso  parcialmente  provido  para
afastar o sursis. (TJSP. APL 00127761420128260066
SP 0012776-14.2012.8.26.0066. Relator(a): Alexandre
Almeida. Julgamento: 17/06/2015. Órgão Julgador: 4ª
Câmara  Criminal  Extraordinária.  Publicação:
19/06/2015)

Violência Doméstica – Lesão corporal leve – Confissão
judicial  confirmada  pela  vítima  e  pelos  policiais
militares que atenderam a ocorrência – Reconciliação
do  casal  –  Irrelevância  –  Condenação  mantida;
Violência  doméstica  –  Réu  primário  e  sem
antecedentes – Pena igual a 3 meses de detenção em
regime  aberto  –  Suspensão  condicional  da  pena
mediante  condições  pelo  prazo  de  dois  anos  –
Solução, ao final, mais gravosa para o condenado –
Recurso  parcialmente  provido  para  afastar  o  sursis.
(TJSP.  APL  00053466720128260306  SP  0005346-
67.2012.8.26.0306.  Relator(a):  Alexandre  Almeida.
Julgamento:  16/09/2015.  Órgão Julgador: 4ª Câmara
Criminal Extraordinária. Publicação: 23/09/2015)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO apenas

para ex officio, com fulcro no art.  654, § 2º do CPP, afastar o sursis, mantida,

Desembargador João Benedito da Silva
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no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

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    Aluisio  Bezerra  Filho  (Juiz  de  Direito  com  jurisdição

limitada para substituir o Exmo. Sr. Des.   Luis Silvio Ramalho Junior) e  Carlos

Martins  Beltrão  Filho.  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
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