
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004966-37.2011.815.2003  –  3ª  Vara  Regional  de
Mangabeira
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Luiz Cláudio Salviano da Silva  
DEFENSOR: Antônio Alberto Costa Batista e Roberto Sávio de Carvalho Soares
APELADO: a Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
USO RESTRITO COM A NUMERAÇÃO RASPADA (ART.
16,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  IV,  DA LEI  Nº  10.826/2003).
IRRESIGNAÇÃO. AUTORIA  E  MATERIALIDADE
DEMONSTRADA.  CONJUNTO  PROBATÓRIO  APTO  A
JUSTIFICAR A CONDENÇÃO.  PORTE DE ARMA PARA
FINS  DE  DEFESA  PESSOAL.  IRRELEVÂNCIA  DAS
RAZÕES QUE LEVARAM O RÉU A ANDAR ARMADO.
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  À  COMUNIDADE.
ALEGAÇÃO  DE  DESPROPORCIONALIDADE  DA
MEDIDA.  INOCORRÊNCIA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

-  O  crime  do  art.  16,  parágrafo  único,  IV, do  Estatuto  do
Desarmamento é de perigo abstrato, sendo irrelevante aferir,
no caso em tela, as razões do acusado para andar armado.

- Não há falar em desproporcionalidade na pena de prestação
de serviço à comunidade, quando o julgador monocrático, em
sua decisão, respeita os parâmetros previstos no art. 46, § 3º,
do CP.  

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.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por Luiz  Cláudio
Salviano da Silva contra a sentença das fls. 113/115v, prolatada pelo Juízo de Direito
da 3ª Vara Regional de Mangabeira, Juiz Manoel Gonçalves Dantas de Abrantes, 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  uso  restrito  com  a  numeração  raspada  (art.  16,
parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003), aplicando a pena de 03 (três) anos de
reclusão, além de 10 (dez dias-multa). 

Em  seguida,  nos  termos  do  art.  44  do  CP,  procedeu  a
substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam,
prestação de serviço à comunidade e proibição de frequentar bares, boates,  casas de
prostituição ou congêneres e casas de jogo durante o tempo da condenação.

Narra a denúncia que, no dia 24/06/2011, por volta das 19hs00,
no Posto 1 da operação Manzuá,  na PB-008, nesta  capital,  o  acusado foi  preso em
flagrante portando uma espingarda calibre 12, com quatro munições intactas, dentro do
seu veículo. No momento da prisão, o réu falou que a arma era sua e a usava para sua
proteção, pois trabalhava como caseiro. (fls. 02/03).

Por tal fato, foi incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte
ilegal de arma de uso permitido).

Denúncia recebida no dia 20 de junho de 2011 (fl. 23).

Procedida a citação do acusado, este apresentou defesa prévia
(fls. 27/28).

Audiência de instrução, fls. 44/51.

Laudo de Exame de Eficiência de tiros em arma de fogo, fls.
54/59. O laudo pericial indicou ainda que houve a remoção do número de série da arma.

Em sede de alegação Alegações finais pelo parquet (fls. 60/61) e
defesa  (fls.  62/64),  tendo  o  representante  ministerial  pugnado  pela  condenação  do
acusado pela prática do crime de porte ilegal de arma de uso restrito com a numeração
raspada (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003). 

Às fls. 65, o Juízo a quo franqueou a acusação a possibilidade de
aditar a denúncia, com fulcro no art. 384 do CPP.

Às  fls.  66/67,  providenciou  o  aditamento  da  denúncia,  tendo
sido dado vista para a defesa, tendo esta, em sua manifestação (fls. 69/70), postulado
pela absolvição do acusado.

Recebido o aditamento pelo Juiz de primeiro grau (fls. 71).

Interrogado o réu (fls. 101/102). Apresentadas alegações finais
pelo Ministério Público (fls. 107/109) e pela defesa (fls. 110).

Sentença condenatória às fls. 113/115v, julgando procedente a
denúncia, condenando o réu como incurso na penalidade do art. 16, parágrafo único, IV,
da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de uso restrito com a numeração raspada), a
uma pena final de 03  (três)  anos  de  reclusão,  além de 10 (dez  dias-multa).  Em
seguida, nos termos do art. 44 do CP, procedeu a substituição da pena privativa de
liberdade  por  duas  restritivas  de  direito,  quais  sejam,  prestação  de  serviço  à



comunidade e proibição de frequentar bares, boates, casas de prostituição ou congêneres
e casas de jogo durante o tempo da condenação.

Às  fls.  127,  foi  interposto  recurso  de  apelação.  Nas  razões
recursais, fls. 135/140, alega o apelante que a arma era para sua proteção pessoal, pois
trabalhava  como  caseiro.  Assevera  que  se  mostra  exagerada  a  pena  restritiva  de
prestação de serviço se mostra exagerada.

Contrarrazões apresentadas  às  fls. 144/148, pugna  pela
manutenção da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de
Justiça Francisco Sagres Macedo, opinou pelo desprovimento do recurso. (fls. 151/160)

É o relatório.
VOTO:

In casu, a autoria do delito em questão restou evidenciada, tendo
a própria defesa, no presente recurso, salientado que o réu confessou que a arma lhe
pertencia e que ela era usada para a sua defesa pessoal.   

Já materialidade do  crime  de  porte  de  arma  de  fogo  está
consubstanciada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito  (fls.  04), Auto de
Apresentação e Apreensão (fl. 10) e o laudo de fls. 54/59, o qual concluiu que o artefato
examinado era apto à efetuação de disparos e, ainda, que a arma teve a sua numeração
raspada.

Deve-se destacar que a tese de que a arma era utilizada para a
própria defesa do recorrente não merece guarida,  pois o crime do art.  16,  parágrafo
único,  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.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  A  INCOLUMIDADE
PÚBLICA.  POSSE  IRREGULAR  DE  ARMA  DE  FOGO  (ART.
12 DA LEI  N.  10.826/2003).  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
RECURSO  DA  DEFESA.  PRELIMINAR.  PEDIDO  DE
RECONHECIMENTO  DA  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO
PUNITIVA.  INACOLHIMENTO.  TRANSCURSO  DO  LAPSO
TEMPORAL NECESSÁRIO À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE
NÃO  SE  EFETIVOU  NA HIPÓTESE.  PREFACIAL RECHAÇADA.
MÉRITO.  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO  POR  ATIPICIDADE  DA
CONDUTA.  IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  APREENSÃO,  NA  PROPRIEDADE  DO
APELANTE, DE 1 (UMA) ESPINGARDA EM CALIBRE. 28 E DE 2
(DUAS) MUNIÇÕES COMPATÍVEIS. PRESSUPOSTOS DO ART. 25
NÃO PREENCHIDOS.  AUSÊNCIA DE CONTATO FÍSICO COM O
ARMAMENTO  IRRELEVANTE.  CONDENAÇÃO  MANTIDA. Em
regra, a posse ou o porte de arma de fogo, ainda que necessários à defesa
pessoal, pressupõem a submissão aos procedimentos legais de registro e
aquisição do porte. O reconhecimento de excludente de ilicitude, legítima
defesa ou estado de necessidade, exige a presença de seus pressupostos
legais, geralmente ausentes em razão da inexistência de injusta agressão,
atual ou iminente, ou de perigo atual. (...). IMEDIATO CUMPRIMENTO
DA  PENA  RESTRITIVA  DE  DIREITO  QUE  SE  IMPÕE.  RECURSO
CONHECIDO  E  PARCIALMENTE  PROVIDO. (TJSC;  ACR  0012182-
46.2012.8.24.0004; Araranguá; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Ernani
Guetten de Almeida; DJSC 17/02/2017; Pag. 378) 

APELAÇÃO CRIME. PORTE DE ARMA DE FOGO  NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA.  CRIME  DE  PERIGO  ABSTRATO.
CONSTITUCIONALIDADE ASSENTADA PELA CORTE SUPERIOR.
AUTODEFESA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO
ACOLHIMENTO. CONDUTA TÍPICA. I - O porte ilegal de arma de fogo
é  delito  de  mera  conduta  e  de  perigo  abstrato,  consumando-se  sem  a
necessidade de efetiva lesão, justamente em decorrência da inseguridade e do
risco que a oferece à sociedade.  II  -  A constitucionalidade dos crimes de
perigo abstrato é matéria pacífica nas cortes superiores. No crime em análise,
o perigo oferecido aos bens jurídicos tutelados - Segurança pública e paz
social - Alicerça a antecipação estatal na repressão da ação do agente, antes
da  concretização  do  dano,  diante  da  potencialidade  de  perigo  na  mera
conduta. III - Uma das razões de existir do estatuto do desarmamento é
coibir a falsa sensação de segurança, oriunda da posse indevida de arma
de fogo, na medida em que a sua eficácia como meio defensivo depende
de  especial  treinamento,  não  sendo  crível  ampliar  a  sua  obtenção  e
manuseio a todos, sob pena de expor a risco a coletividade, que ficaria
sujeita ao uso inadequado de instrumento de poder letal. É inaceitável,
diante disso, que o acusado, para sua defesa pessoal, pratique conduta
que  sabe  ser  ilegal,  atentando  contra  a  Lei.  (...).  Apelo  parcialmente
provido. (TJRS;  ACr  0418451-47.2013.8.21.7000;  Cruz  Alta;  Segunda
Câmara Criminal; Rel. Des. Sandro Luz Portal; Julg. 22/03/2016; DJERS
20/04/2016) 

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2010826&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_LEI10826
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2010826,%20art.%2012&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_LEI10826art12
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2010826,%20art.%2012&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_LEI10826art12


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, mormente quando não amparada
por  fatores  que  indiquem  situação  excepcional  da  qual  resulte  impossibilidade  de
adoção de outra medida. Logo, não restou configurada causa de exclusão, devendo ser
mantido o édito condenatório.

Lado  outro,  quanto  à  pena  de  prestação  de  serviço  à
comunidade, sabe-se que o legislador optou pelo sistema da hora-tarefa. No caso, reputo
que não há nenhum tipo de irregularidade na pena restritiva aplicado, tendo o julgador
de  primeiro  grau  cumprido  os  ditames  do  art.  46,  §  3º,  do  CP,  determinando  o
cumprimento de uma hora de serviço por dia condenação, não havendo que falar em
violação ao princípio da proporcionalidade. 

Ademais,  cumpre  dizer  que  tal  diretriz  foi  pensada  pelo
legislador de modo a não prejudicar a inserção ou permanência do acusado no mercado
de trabalho, pelo que eventuais ajustes, quando devidamente demonstrados, poderão ser
efetuados pelo Juiz da execução penal. 

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

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal e revisor, dele participando os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,
relator, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento
da vaga de Desembargador). 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco Sarmento
Vieira, Promotor de Justiça convocado.

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, 22 de agosto de 2017.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
                            Relator 


