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ACÓRDÃO
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APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO  COM  NUMERAÇÃO  RASPADA  (ART.  16,
PARÁGRAFO  ÚNICO,  IV,  DA  LEI  Nº  10.826/2003).
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS, PORTE DA ARMA
PARA AUTODEFESA E NÃO CONHECIMENTO DE QUE
A  ARMA  ESTAVA  COM  NUMERAÇÃO  RASPADA.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  INQUESTIONÁVEIS.
COMPROVAÇÃO  DO  CRIME  PELA  CONFISSÃO
JUDICIAL  DO  RÉU  E  PROVAS  TESTEMUNHAIS.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. IRRELEVÂNCIA DAS
RAZÕES QUE LEVARAM O RÉU A ANDAR ARMADO.
CONFIGURAÇÃO  DO  DELITO  COM  O  SIMPLES
PORTE,  INDEPENDENTEMENTE  DA  CIÊNCIA
ACERCA  DA  NUMERAÇÃO  RASPADA.
DESPROVIMENTO.

- A confissão do acusado em Juízo, corroborada pelas demais
provas produzidas nos autos, é suficiente para a condenação do
acusado.

-  O argumento defensivo de que o apelante utilizava a arma
para suposta autodefesa é inócuo para afastar a condenação
pelo porte de arma, máxime porque cabe ao Estado tutelar a
segurança dos seus cidadãos.

-  Provado  que  a  arma  de  fogo  estava  com  a  numeração
raspada, resta configurado o delito do art. 16, parágrafo único,
IV, da Lei nº 10.826/03, porquanto se trata de crime formal de
mera conduta, sendo irrelevante a alegação defensiva de que
não sabia de tal fato, ainda mais quando não provada esta. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.



ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em CONHECER o apelo em epígrafe,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator,  e em parcial
harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante a 3ª Vara Regional de Mangabeira, o Ministério Público
ofereceu denúncia contra  Hugo César Santiago de Brito, incursionando-o no  art. 16,
parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003.

Narra a exordial, que, no dia 22 de janeiro de 2015, por volta
das 23h40min, a polícia militar realizava rondas pela Av. Comerciante Alfredo Ferreira
da Rocha, próximo à Comunidade Balcão, no bairro de Mangabeira, quando observaram
o acusado, que estava em uma motocicleta em atitude suspeita; que, ao abordá-lo, foi
encontrada,  em sua posse,  uma arma de fogo tipo revólver,  calibre 38,  Taurus,  com
cinco munições do mesmo calibre, com numeração raspada.

Às fls. 121/122, foi proferida sentença pelo Magistrado Manoel
Gonçalves Dantas de Abrantes, julgando procedente a pretensão punitiva para condenar
o réu a uma pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias
multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos,  substituindo a
pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
a) prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de
condenação; e b) proibição de frequentar bares, boates, casas de prostituição ou
congêneres e casas de jogos durante o tempo da condenação. 

Irresignado, o acusado interpôs Apelação a esta Corte, alegando
a defesa, em síntese, ausência de provas para a condenação; que o apelante portava arma
para proteção pessoal, haja vista a violência que assola o país; que o delito deve ser
desclassificado para o tipo do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, ante a confissão do réu e
por não haver prova de que este tenha sido o responsável por danificar a numeração da
arma, sendo mais crível que a tenha comprado dessa maneira (fls. 131/132 e 149/154).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela
manutenção da sentença (fls. 135/138 e 154/161).

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  de  lavra  do  ilustre
Procurador  de Justiça Francisco Sagres Macedo Vieira,  às fls.  164/170, opinou pelo
desprovimento do apelo. 

É o relatório.

VOTO:

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

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido 

Art.  16. Possuir,  deter,  portar,  adquirir,  fornecer,  receber,  ter  em depósito,
transportar,  ceder,  ainda  que  gratuitamente,  emprestar,  remeter,  empregar,
manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso



proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:
(...)
IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com nu-
meração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido
ou adulterado”.

Compulsando os autos, conforme se vê da sentença vergastada,
o réu confessou, em juízo, a prática do crime, dizendo que havia adquirido a arma em
uma feira, com o objetivo de se defender, mas só soube que a numeração estava raspada
na delegacia.

Já  os  policiais  Felipe  Alexandre  Lima  dos  Santos  e  William
Marques de Melo, que efetuaram a prisão do denunciado, disseram que estavam fazendo
rondas no bairro de Mangabeira, quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta,
em atitude suspeita, e, após abordagem aos mesmos, encontraram em poder do acusado
o revólver, dizendo este que o usava para se defender.

Tais  provas,  constatadas  pelo  Magistrado  a  quo,  mostram-se
consonantes com aquelas produzidas na esfera policial, onde se constata que o apelante
foi preso em flagrante por ter sido encontrada, debaixo de sua camiseta, um revólver
calibre 38, marca Taurus, com numeração raspada e municiada com cinco munições (fls.
05/06)

Do cotejo entre as provas produzidas nos autos, dando conta de
que  o  recorrente  foi  abordado  por  policiais  militares,  portando  arma  de  fogo  com
numeração raspada e  munições,  e  a  redação do art.  16 da Lei  nº  10.826/2003,  não
restam dúvidas acerca da compatibilidade da conduta do réu com a referida prescrição
legal.

De fato,  o argumento defensivo de que o apelante utilizava a
arma para se defender é inócuo para afastar a condenação pelo delito em epígrafe, pois é
irrelevante o acusado justificar a sua conduta na autodefesa, máxime porque cabe ao
Estado tutelar a segurança dos seus cidadãos.

Ademais, inviável admitir-se 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 posiciona-se a jurisprudência: 

“APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO E RECEPTAÇÃO ATRIBUÍDOS A UM ACUSADO E PORTE
ILEGAL DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA ATRIBUÍDA AO
OUTRO. CONDENAÇÕES EM PRIMEIRO GRAU. APELO DEFENSIVO.
CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO -
ALEGAÇÃO DE ESTADO E NECESSIDADE QUANTO AO DELITO
DE  ARMAS E  INEXISTÊNCIA  DA  PRÁTICA  DO  DELITO  DE
RECEPTAÇÃO.  ACOLHIMENTO  QUANTO  AO  SEGUNDO  PLEITO.
Sabe-se  que  para  configuração  da  excludente  da  ilicitude  do  estado  de
necessidade, a situação de perigo deve ser atual, não ter sido provocada
pelo agente, contra direito próprio ou alheio, ausência do dever legal de
enfrentá-lo e inevitabilidade do perigo por outro modo, o que não ocorreu,
pois  segundo  narrado,  a  suposta  ameaça  teria  ocorrido  em  momento
pretérito, o que não autoriza o réu a ter direito de portar ilegalmente arma



de fogo, uma vez que a segurança pública cabe ao Estado, situação que
devia fazê-lo comunicar a ocorrência aos responsáveis legais. Aliás, se as
pessoas  pudessem  portar  armas  de  fogo  simplesmente  por  se  sentirem
ameaçadas, inexistiria necessidade de regulamentação legal desta prática.
Além disto, os delitos da Lei nº 10.826/03 são crime de perigo abstrato,
configurando-se  com  a  simples  prática  de  algum  dos  verbos  nucleares
elencados nos tipos penais, in casu, o de portar ilegalmente  (art. 14, caput,
da  Lei  nº  10.826/03).  Entretanto,  resta  declarada  a  absolvição  quanto  ao
crime  de  receptação,  pois  embora  o  réu  tenha  declarado  ter  ciência  da
ilegalidade  da  arma,  restou  a  dúvida  se  a  sua  referência  diz  respeito  aos
documentos ou à sua origem ilícita. Surgindo dúvida, deve ser interpretada
em seu favor. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA.  ALEGAÇÃO  DE  INEXIGIBILIDADE  DE  CONDUTA
DIVERSA. AFASTAMENTO. A defesa assevera que o acusado não possuía
residência fixa e, assim, a sua "mochila" seria sua casa, o único lugar em que
poderia  guardar  e  transportar  os  seus  bens.  Esta  tese  é  totalmente
desamparada  de  argumento  legal,  pautando-se,  unicamente,  numa exegese
apelativa da defesa. Sinala-se, conforme dito, que o crime de porte ilegal de
arma de fogo é crime de mera conduta. Logo, o réu não tinha permissão e
estava portando o artefato bélico, tendo, inclusive, assumido isto. (TJRGS,
AP  nº  Nº  70048080584,  4ª  Câmara  Criminal,  Relator:  Des.  MARCO
ANTÔNIO RIBEIRO DE OLIVEIRA, julgado em 28/06/2012)” Negritei.

Por outro lado, não restam dúvidas de que a arma de fogo em
questão estava com a numeração raspada (conforme auto de apreensão e apresentação
de  fl.  11  e  exame  químico  metalográfico  de  fls.  104/105),  fato  que  configura  a
tipificação constante no art. 16, parágrafo único, IV da Lei nº 10.826/03, porquanto se
trata de crime formal de mera conduta, sendo irrelevante o argumento defensivo de que
não sabia de tal fato, ainda mais porque não provado este. 

Com efeito, basta existir o porte ou posse de arma de fogo com a
sua devida numeração raspada, suprimida ou adulterada para que seja configurado o
delito  em  comento,  independentemente  de  quem  a  tenha  alterado,  uma  vez  que  a
supressão do número, marca ou qualquer outro sinal identificador de qualquer arma de
fogo impede o seu cadastramento e controle pelo Estado. 

Corroborando  tal  entendimento,  segue  importante  julgado  do
STF: 

“HABEAS  CORPUS.  TIPICIDADE.  PORTE  ILEGAL  DE  ARMA
DESMUNICIADA E COM NUMERAÇÃO RASPADA. INCIDÊNCIA DO
INCISO IV DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 16 DO ESTATUTO DO
DESARMAMENTO. (...) 2. No julgamento do RHC 89.889, da relatoria da
ministra Cármem Lúcia, o Plenário desta colenda Corte entendeu que o
delito de que trata o inciso IV do parágrafo único do art. 16 do Estatuto do
Desarmamento  é  Política  Criminal  de  valorização  do  poder-dever  do
Estado de controlar as armas de fogo que circulam em nosso País. Isso
porque  a  supressão  do  número,  marca,  ou  qualquer  outro  sinal
identificador do artefato lesivo impede o seu cadastramento e controle. 3. A
função social do combate ao delito em foco alcança qualquer tipo de arma
de fogo;  e  não apenas armamento de  uso restrito  ou proibido.  Tanto é
assim que o porte de arma de fogo com numeração raspada constitui crime
autônomo. Figura penal que, no caso, tem como circunstância elementar o
fato de a arma (seja ela de uso restrito ou não) estar com a numeração ou
qualquer  outro  sinal  identificador  adulterado,  raspado ou  suprimido.  4.
Ordem parcialmente conhecida  e,  nessa  extensão,  denegada.”  (HC 99582,
Relator(a):  Min.  CARLOS  BRITTO,  Primeira  Turma,  julgado  em
08/09/2009,  DJe-208  DIVULG  05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009  EMENT
VOL-02381-05 PP-01088) (grifei e sublinhei) 



Com o mesmo entendimento, há julgado também no TJDFT: 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  (...)  POSSE  ILEGAL DE  ARMA DE  FOGO.
CRIME  DE  MERA  CONDUTA.  NÚMERO  DE  SÉRIE  SUPRIMIDO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  ABSOLVIÇÃO.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
HARMÔNICO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA  CONFIRMADAS.
REGIME INICIAL.  CRITÉRIOS ART.33,  §2º  e  §3º,  do CP).  1.  O delito
previsto no art. 16, parágrafo único, inc. IV da Lei 10.826/2003, é de mera
conduta  e  configura-se  com  o  simples  ato  de  "portar,  possuir,  adquirir,
transportar  ou fornecer  arma de fogo com numeração,  marca ou qualquer
outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado", não afastando
a tipicidade da conduta o fato de desconhecer o réu que a arma teve sua
numeração suprimida. 2. O regime inicial do cumprimento de pena deve ser
adotado segundo os critérios estabelecidos no art. 33, §2º e §3º, do CP e,
sendo o acusado reincidente, correto o estabelecimento de regime inicial mais
gravoso.  3.  Recurso  conhecido  e  desprovido.”  (Acórdão  n.894802,
20140310337189APR,  Relator:  SANDOVAL  OLIVEIRA,  Revisor:
HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento:
17/09/2015, Publicado no DJE: 22/09/2015. Pág.:  102) (grifei,  sublinhei e
destaquei) 

Vale ressaltar,  ainda,  que para que seja excluída a  tipificação
legal, em virtude de ausência de dolo,  conforme asseverado pela defesa, deve haver
demonstração clara e evidente ou, até mesmo, certa dúvida quanto ao desconhecimento
das elementares típicas, o que não vislumbro no caso respectivo.

Dessa forma, tenho que a condenação do apelante pelo crime do
art.  16,  parágrafo  único,  IV,  do  Estatuto  do  Desarmamento  era  a  medida  que  se
impunha, não havendo que se falar, portanto, em absolvição.

Diante do exposto, nego provimento ao apelo. 

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele
participando os Excelentíssimos senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha
Ramos, relator,  Arnóbio Alves  Teodósio,  revisor  e  João Benedito da Silva (vogal).
Ausente justificadamente Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o
preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor José Roseno Neto,
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, 10 de abril de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


