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APELAÇÃO  CRIMINAL.  PORTE  ILEGAL  DE
ARMA  DE  FOGO.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS  ATRAVÉS
DE  CONJUNTO  PROBATÓRIO  ROBUSTO.
CRIME FORMAL OU DE PERIGO ABSTRATO.
DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO
EFETIVO  PERIGO  PARA  A  COLETIVIDADE.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO
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
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.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Manoel Camilo da

Silva  (fl.  118) contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª vara criminal  da

comarca da Capital (fls.106/114), que o condenou a uma pena de 02 (dois)

anos de reclusão,  em regime, inicialmente, aberto, e 10 (dez) dias-multa, a

razão de 1/30 do salário-mínimo,  pela prática delituosa insculpida  art. 14 da

Lei nº 10.826/03. 

Em seguida, a pena privativa de liberdade foi convertida em duas

restritivas de direito,  quais sejam: prestação de serviços à Comunidade e a

interdição temporária de direitos.

Irresignado,  em  sede  de  razões  recursais  (fls.  126/128),  o

apelante pugna pela absolvição, diante da ausência de perigo concreto ou de

efetiva  lesão  ao  bem  jurídico  tutelado,  bem  como  da  ausência  de  dolo,

considerando que o apelante nem sacou a arma para fazer ameaça a ninguém.

Sustenta que a arma apreendida estava com o denunciado há

mais de dezessete anos e possuía o registro do revólver. Aduz que não houve

dolo ou má-fé por parte do imputado, que adquiriu a arma para sua defesa

pessoal, vez que era proprietário de um estabelecimento comercial. Acrescenta

que é pessoa de idade e se encontra enfermo.

Em contrarrazões,  fls.  130/131,  a  Promotoria  de Justiça pugna

pelo desprovimento do recurso.

O douto Procurador de Justiça, José Roseno Neto, opinou pelo

não provimento do apelo às fls. 134/139.

Desembargador João Benedito da Silva



Processo nº 0007688-76.2013.815.2002

É o relatório.

O representante do Ministério Público ofereceu denúncia contra

Manoel Camilo da Silva, dando-o como incurso nas penas do art. 14 da Lei nº

10.826/03.

Consta na denúncia que, no dia 23 de junho de 2013,  por volta

das 21h50, os policiais militares faziam patrulhamento de rotina no Ponto Base

da Polícia Militar, localizado o Ponto de Cem Réis e, após simples abordagem

ao cidadão ora denunciado, encontraram na sua cintura um revólver calibre 38,

com capacidade para  cinco tiros,  cabo de madeira  e numeração D330354,

razão pela qual foi lhe dada voz de prisão.

A exordial acusatória informa que ao ser indagado sobre a arma,

o denunciado relatou que comprou há 17 (dezessete) anos e apresentou um

registro de propriedade (fl. 29), mas não possuía autorização legal para portar

o artefato.

Processado regularmente o feito e encerrada a instrução criminal,

o  douto Juiz  a quo,  JULGOU PROCEDENTE a denúncia,  para condenar o

denunciado nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Como visto, o apelante pugna pela absolvição, diante da ausência

de perigo concreto ou de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, bem como da

ausência de dolo, considerando que o apelante em nenhum momento sacou a

arma para fazer ameaça a ninguém. 

Sustenta que a arma apreendida estava com o denunciado há

mais de dezessete anos e possuía o registro do revólver. Aduz que não houve

dolo ou má-fé por parte do imputado, que adquiriu a arma para sua defesa

pessoal, vez que era proprietário de um estabelecimento comercial. Acrescenta

Desembargador João Benedito da Silva
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que é pessoa de idade e se encontra enfermo.  

Em seguida, a pena privativa de liberdade foi convertida em duas

restritivas de direito,  quais sejam: prestação de serviços à comunidade e a

interdição temporária de direitos.

Contudo, sem razão.

Pois  bem.  No  caso  em  análise,  a  materialidade  delitiva  se

encontra  plenamente  evidenciada  e  comprovada,  isto,  através  do  Auto  de

prisão em flagrante (fls. 06/08), Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 11) e

do Laudo de exame de eficiência de disparos em arma de fogo e munição de

fls. 47/48.

A autoria  do  crime  em  epígrafe,  da  mesma  forma,  afigura-se

inconteste.

O denunciado, na esfera policial, assumiu a titularidade da arma

de fogo apreendida. Vejamos:

“(…) QUE, comprou a arma há dezessete anos e logo
assim que comprou registrou e  na noite  de hoje  foi
para  o  ponto  de  cem  réis  e  colocou  o  revólver  na
cintura  e  ao  ser  abordado  pela  polícia  militar
averiguou-se  que  o  conduzido  estava  armado.”
(interrogatório na esfera policial – fl.08) 

Em juízo, o acusado afirmou que possuía registro da arma e que

adquiriu a arma na feira de oitizeiro por cento e poucos reais (mídia, fl. 95).

Os  depoimentos  dos  policiais,  Lenilson  Rodrigues  Santana  e

Josélio Paulino de Souza, retratam, com detalhes, a abordagem e apreensão

da arma de fogo municiada com o acusado. Vejamos:

Desembargador João Benedito da Silva
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“(…) QUE, estava no PB no ponto de Cem Réis e com

uma simples abordagem ao cidadão Manoel Camilo da

Silva encontrou em sua cintura um revólver calibre 38

Rossi, com capacidade para cinco tiros, com cabo de

madeira e numeração D330354; que deu voz de prisão

e  trouxe  a  esta  delegacia  para  as  devidas

providências; (…) que apresentou o registro da arma,

sendo que não dá direito ao porte de arma.” (Lenilson

Rodrigues Santana, esfera policial – fl.06).

“(...)  Que estava no ponto de Cém Réis quando em

uma  abordagem  de  rotina  juntamente  com  o

condutor/1ªtestemunha  encontrou  na  cintura  do

conduzido um revólver calibre 38. (Joésio Paulino de

Souza,  esfera policial – fl.07).

Na esfera judicial, o policial Lenilson Rodrigues Santana relatou

que estava dando apoio ao pessoal da Prefeitura na realização de um Show na

Praça de Cém Réis, quando o denunciado entrou armado, com o revólver na

cintura, e o pessoal da segurança, após abordá-lo, acionou a polícia. Afirmou

que o acusado, ora apelante, tinha um documento de posse do revólver, mas

não apresentou o de porte legal (mídia, fl. 95).

No mesmo sentido,  são as declarações prestadas pelo policial

Joésio Paulino de Souza que confirma o depoimento prestado na esfera policial

(fl.  07),  tendo feito  abordagem ao acusado,  quando apreenderam, com ele,

uma arma de fogo. Relatou que o acusado, ora recorrente, tinha documento de

posse, não apresentando, no entanto, o de porte legal de arma (mídia, fl. 59)

A conduta do acusado, portanto, enquadra-se no preceito primário

do delito de porte de arma de fogo, previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003,

Desembargador João Benedito da Silva
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que dispõe:

“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.”

De acordo com os precedentes do STJ para a configuração do

delito  em  epígrafe,  é  irrelevante  a  demonstração  de  seu  efetivo  caráter

ofensivo, porque o tipo penal de porte ilegal de arma de fogo é delito de mera

conduta ou de perigo abstrato.

O aludido delito configura-se com o simples enquadramento do

agente em um dos verbos descritos no tipo penal repressor.

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência:

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

Desembargador João Benedito da Silva



Processo nº 0007688-76.2013.815.2002

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
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).

Irrelevante o réu tentar justificar a sua conduta alegando possuir

um estabelecimento comercial  e,  por esta razão precisar  utilizar-se de uma

arma de fogo, mesmo em desacordo com as exigências legais. Aliás, ainda que

tal fosse a situação, não caberia ao réu defender-se, mas, sim, ao Estado, a

quem resta reserva o munus do exercício da Segurança Pública.

Dessa forma, o delito imputado ao acusado, porte ilegal de arma

de fogo, previsto no art. 14 da lei 10.826/03, não exige “dolo específico” ou

resultado  lesivo  para  sua  configuração.  Basta  que  o  agente,  de  modo

consciente  e  intencional,  traga  consigo  uma  arma  de  fogo,  sem  possuir

Desembargador João Benedito da Silva
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autorização  legal  ou  regulamentar  para  isto,  pouco  importando  a  não

ocorrência de um resultado material, com lesão a outrem.

Vislumbra-se  que  a  prova  colhida  aos  autos  é  robusta  e

concludente  e  se  encontra  devidamente  corroborada  pela  confissão  do

acusado ao confirmar a propriedade da arma que portava dizendo, ainda, que o

fazia em virtude de possuir um estabelecimento comercial, e que a arma lhe

serviria para autodefesa.

Ademais,  não é possível  admitir  que aqueles que se imaginem

sob  perigo  de  sofrer  lesão  a  direito  não  sacrificável,  possam,  sob  tal

justificativa, andar irregularmente armados, invocando, por tal particularidade,

um suposto estado de necessidade.

Sobre isso, assim se posiciona a jurisprudência:

DECISÃO:  ACORDAM  os  Desembargadores  da  2ª
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná,  por  unanimidade  de  votos,  em  conhecer
parcialmente e,  no mérito,  dar parcial  provimento ao
recurso  de  apelação,  apenas  para  fixar  a  pena  do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
no  mínimo  legal,  nos  termos  do  voto  do  Relator.
EMENTA:  APELAÇÃO  CRIME  Nº  1.444.519-1,  DE
GUARAPUAVA  -  1ª  VARA  CRIMINAL.NÚMERO
UNIFICADO:  0013533-
58.2013.8.16.0031.APELANTE  :  ALECSANDRO  DE
ALMEIDA  GUEDES.APELADO  :  MINISTÉRIO
PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  PARANÁ.RELATOR  :
DES.  JOSÉ  CARLOS  DALACQUA.APELAÇÃO
CRIMINAL.  PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO
(ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003). 

1) (...)

2)  AUTORIA E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DA EXCLUDENTE DE
ILICITUDE  DA  LEGITIMA  DEFESA.
INAPLICABILIDADE.  PORTE  DA  ARMA  PARA
DEFESA PESSOAL. MEIO ILEGAL DE PROTEÇÃO.

3) PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO

Desembargador João Benedito da Silva

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10986505/artigo-14-da-lei-n-10826-de-22-de-dezembro-de-2003
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/110025/estatuto-do-desarmamento-lei-10826-03
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LEGAL.IMPOSSIBILIDADE.  EXISTÊNCIA  DE  UMA
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, QUAL
SEJA,  MOTIVOS  DO  CRIME.  APELANTE  QUE
PORTAVA  ARMA  VISANDO  ATENTAR  CONTRA  A
VIDA DE SEGURANÇAS DE UMA CASA NOTURNA.
MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA.

4) INSURGÊNCIA QUANTO A PENA DO CRIME DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO PELA
FIXAÇÃO  DA  PENA  DEFINITIVA  NO  MÍNIMO
LEGAL.CABIMENTO.  EXASPERAÇÃO  EXCESSIVA
PELO JUÍZO A QUO.

5)  PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DAS DUAS PENAS
RESTRITIVAS  DE  DIREITOS  FIXADAS  EM
SENTENÇA POR APENAS UMA. IMPOSSIBILIDADE.
PENA  ARBITRADA  Estado  do  ParanáPODER
JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE JUSTIÇA fls. 2SUPERIOR
A UM ANO. INTELIGÊNCIA DO § 2º, DO ARTIGO 44,
DO  CÓDIGO  PENAL.  RECURSO  PARCIALMENTE
CONHECIDO  E,  NA  PARTE  CONHECIDA,
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 2ª C.Criminal -
AC  -  1444519-1  -  Guarapuava  -  Rel.:  José  Carlos
Dalacqua - Unânime - - J. 04.02.2016). 

(Processo:  APL 14445191  PR  1444519-1  (Acórdão)
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal - Publicação - DJ:
1742 18/02/2016 - Julgamento 4 de Fevereiro de 2016
- Relator José Carlos Dalacqua). Grifo nosso.

 No que tange à dosimetria da pena, muito embora não tenha sido

objeto de insurgência recursal,  vislumbro que não há qualquer  reparo a se

proceder, eis que restou a reprimenda corretamente estabelecida no patamar

mínimo cominado pela norma. 

Forte  nessas  razões, NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,  para

manter íntegra a condenação.

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

Desembargador João Benedito da Silva

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10635164/artigo-44-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10634968/par%C3%A1grafo-2-artigo-44-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
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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


