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APELAÇÃO  CRIMINAL.  POSSE  IRREGULAR
DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO  PERMITIDO.
SENTENÇA.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA. APELO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA
PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA.  SEM
RAZÃO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.CRIME  DE  PERIGO
ABSTRATO.  DOSIMETRIA.  EXACERBAÇÃO.
REDUÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.  PROVIMENTO
PARCIAL.

O artigo 12 da Lei nº 10.826/03, trata-se de delito
de mera conduta e de perigo abstrato, o qual não
depende  de  lesão  ou  perigo  concreto  para  sua
caracterização, pois o objeto jurídico tutelado não
é  a  incolumidade  física,  mas  sim  a  segurança
pública e a paz social, colocadas em risco com a
simples posse ou porte de armas ou munições à
deriva do controle estatal.

Sendo  as  circunstâncias  judiciais  favoráveis  ao
acusado, deve a pena-base ser fixada no mínimo
legal.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima

identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da

Paraíba,  por  unanimidade,  em DAR  PROVIMENTO  PARCIAL AO  APELO,
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PARA READEQUAR A PENA PARA 01  (UM)  ANO DE DETENÇÃO,  NOS

TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER

MINISTERIAL 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  (fl.  77)  interposta,

tempestivamente, por  Eduardo de Sousa Silva  contra sentença (fls. 69/72)

proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da comarca de Campina Grande,

que  o  condenou nas  sanções  penais  constantes  no  art.  12  da  Lei  n.º

10.826/03, a uma pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 17

(dezessete)  dias-multa,  em regime aberto,  deixando de substituir  a  pena

privativa de liberdade pela restritiva de direito em razão da reincidência do réu.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  78/80),  o  Apelante  requer,  a

absolvição por insuficiência de provas e alega, também, atipicidade da conduta.

Ao oferecer contrarrazões (fls. 83/85), o Ministério Público a quo

opinou pelo desprovimento do apelo,  mantendo-se,  in  totum,  a  decisão ora

vergastada.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  por  intermédio  de  seu

procurador, Dr. José Roseno Neto, exarou parecer (fls. 91/94) opinando pelo

provimento parcial do apelo, para que seja readequada a dosimetria da pena

na primeira fase.

É o relatório.

VOTO

Narra a inicial acusatória (fls. 02/04) que, no dia 06 de dezembro

de 2015, por volta das 13:30 horas, na cidade de Campina Grande, o acusado

Desembargador João Benedito da Silva
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possuía  arma  de  fogo  e  munição,  de  uso  permitido,  em  desacordo  com

determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Extrai-se,  ainda,  da  exordial  acusatória,  que,  a  Polícia  Militar

recebeu informes de que Fábio Santos Silva, pessoa sobre quem pesava um

mandado de prisão,  estaria  em um imóvel  no bairro  Araxá e que,  na casa

vizinha, de propriedade do acusado, conteria armas de fogo, ocasião em que a

polícia seguiu em direção a esta.

Narra a denúncia que a guarnição policial abordou Fábio Santos

Silva e, em seguida, o denunciado  Eduardo de Sousa Silva, que permitiu a

entrada da polícia em sua residência, momento em que, ao realizar buscas no

interior  desta,  encontrou,  em cima do armário  da cozinha,  uma espingarda,

calibre 12, municiada com um cartucho, conforme demonstrado em auto de

apreensão e apresentação fl.12.

Por  tais  razões,  foi  denunciado  Eduardo  de  Sousa  Silva  pela

prática do crime capitulado no art. 12 da Lei n.º 10.826/03.

Processado,  regularmente,  o  feito,  veio  o  Juízo  primevo a

condenar o acusado nos moldes do crime de posse ilegal de arma, previsto

no caput, do art. 12, da Lei n.º 10.826/03, a uma pena de 01 (um) ano e 04

(quatro) meses de reclusão, no regime aberto, e 17 (dezessete) dias-multa

(fls. 69/72).

Irresignado, o acusado ofertou apelação, pleiteando a absolvição

por insuficiência de provas e alegando, também, atipicidade da conduta.

Pois bem. A materialidade resta devidamente demonstrada por

meio  do  auto  de  prisão  em  flagrante  (fls.  06/08),  auto  de  apresentação  e

apreensão (fl. 12), bem como pelo Laudo de Exame de Eficiência de Disparos

em Arma de Fogo e Munição (fls. 32/35).

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal n. 0017972-34.2015.815.0011

Por sua vez, a autoria se fez, irrefutavelmente, comprovada, por

intermédio  das  provas  constantes  dos  autos,  em  especial,  depoimentos

testemunhais e da confissão do réu, senão, vejamos:

O  policial  militar, Antônio  Carlos  das  Chagas,  em  seu

depoimento em juízo (mídia audiovisual à fl. 59), relatou que foi juntamente a

sua guarnição cumprir um mandado de prisão em desfavor de Fábio, tendo

encontrado com o acusado, que permitiu busca no interior da residência. Em

seguida,  os  policiais  entraram  na  casa  do  apelante  e  encontraram  uma

espingarda calibre 12 com uma munição. Disse, ainda, que não recorda se o

réu afirmou no momento da prisão se a arma era de sua propriedade ou não.

A testemunha, Rosildo Mariano da Costa, policial militar, em seu

depoimento na esfera judicial (mídia audiovisual à fl. 59), afirmou que, no dia

dos fatos, foram investigar acerca de um sujeito de nome Fábio, que possuía

um mandado de prisão em aberto, e obtiveram a informação de que haveria

várias armas na casa de Fábio, bem como nas casas vizinhas. Em seguida, ao

concluírem o mandado de prisão, fizeram um busca na casa vizinha, que era a

do acusado, e lá encontraram uma arma de fogo com munição, sendo esta,

uma espingarda calibre 12. Aduziu que o acusado confessou a titularidade da

arma. 

Por sua vez, o réu Eduardo de Sousa Silva, em juízo, conforme

expresso na sentença (fls.70/71),“confessou a prática delitiva afirmando que a

arma apreendida não lhe pertencia e que a estava guardando a pedido de

Fábio, seu amigo, que tinha criança em casa.” afirmando ainda que “a arma

estava em cima de um móvel da cozinha e que não estava municiada”.

As testemunhas de defesa,  ao  serem ouvidas em juízo  (mídia

audiovisual  às  fls.  59),  em  nada  contribuíram  para  o  deslinde  do  feito,

reservando-se a atestar a boa conduta social do réu.

Desembargador João Benedito da Silva
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A par de todo o exposto, vê-se que não merece acolhimento a

absolvição arguida pela defesa, uma vez que a autoria e materialidade delitivas

restaram, incontestavelmente, comprovadas. 

Ademais,  a  conclusão  do  laudo  pericial  na  arma  de  fogo

apreendida é positiva para a aptidão da arma e de parte das munições. Dessa

forma  (fls.  32/35).  Em  consequência,  resta  comprovada  a  eficácia  da

potencialidade lesiva do revólver e, em sedo o delito incurso crime de perigo

abstrato, não há que se falar em atipicidade penal.

Por fim, a despeito das alegações da defesa de que a conduta do

apelante é atípica, porquanto não gerou nenhum dano ou ameça de lesão à

segurança pública, importante destacar que o crime em exame tem adequação

legal no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, tratando-se de delito de mera conduta e

de perigo abstrato, o qual não depende de lesão ou perigo concreto para sua

caracterização, pois o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas

sim a segurança pública e a paz social,  colocadas em risco com a simples

posse ou porte de armas ou munições à deriva do controle estatal. 

Além do mais, o retrocitado artigo  tipifica, como crime de posse

ilegal de arma de fogo, o simples ato de possuir ou manter sob sua guarda

arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, mas em desacordo

com determinação  legal  ou  regulamentar,  no  interior  de  sua  residência  ou

dependência  deste,  norma legal  que  se  amolda  perfeitamente  ao  caso  em

epígrafe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CRIMINAL. POSSE  IRREGULAR  DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.  ART. 12 DA
LEI Nº 10.826/03. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SURSIS.

Desembargador João Benedito da Silva
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PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PENA DE
DETENÇÃO.  ERRO  MATERIAL  CORRIGIDO.  1.  A
posse ilegal  de arma de fogo é  crime de perigo
abstrato  e  de  mera  conduta,  mostrando-se
prescindível  a  demonstração de perigo concreto.
Precedentes.  Na  esteira  do  entendimento  dos
tribunais, em especial o Supremo Tribunal Federal,
não  são  inconstitucionais  os  crimes  de  perigo
abstrato,  a exemplo daqueles previstos na Lei  nº
10.826/03,  que  teve  sua  constitucionalidade
assentada  na  adi  3.112/DF.  No  caso,  não  houve
dúvida  que  o  réu  possuía  em  sua  residência  a
arma  de  fogo  apreendida. 2.  Da  mesma  forma,
inexiste dúvida que o réu praticou as lesões corporais,
as  quais  são  comprovadas  pelo  atestado  médico  e
exame de corpo de delito. A palavra das vítimas ganha
especial relevância nos crimes que envolvem violência
doméstica.  De  acordo  com  a  adi  4.424/DF,  a  ação
pública,  no  caso,  é  incondicionada.  Condenações
mantidas. 3. Segundo dispõe o art. 46 do CP, a pena
de prestação de serviços à comunidade é definida de
acordo  com  aptidão  do  condenado.  No  caso,  as
limitações  decorrentes  da  doença  apresentada  pelo
réu  devem  ser  demonstradas  frente  ao  juízo  da
execução. Apelação parcialmente provida. (TJRS; ACr
0009140-58.2017.8.21.7000;  São  Valentim;  Quarta
Câmara Criminal;  Rel. Des. Júlio Cesar Finger;  Julg.
25/05/2017; DJERS 16/06/2017) (grifei)

Destarte,  sendo  típica,  antijurídica  e  culpável  sua  conduta,

incorreu nas penas previstas pelo art. 12 da Lei 10.826/2003. Portanto, correta

a sentença condenatória, não havendo que se falar em atipicidade de conduta. 

Por  sua  vez,  no  que  pertine  à  dosimetria  da  pena,  faz-se

imprescindível transcrever o trecho combatido:

“Culpabilidade  –  foi  considerável  e  concreta,
merecedora de reprovação social.
Antecedentes – não são bons.
Conduta Social – não registra anormalidade
Personalidade do agente – Voltada para o crime
Motivos do crime – injustificáveis.
Consequência do crime – não resultaram danosas.
Circunstâncias – as do tipo penal

Diante das razões acima expedidas, fixo a pena-base

Desembargador João Benedito da Silva
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de  01  (um)  ano  e  04  (quatro)  meses  de  reclusão.
Diminuo  a  pena  em  02  (dois)  meses  em  razão  da
confissão espontânea,  atenuante prevista no art.  65,
III,  “d”  do Código Penal,  perfazendo um total  de 01
(um)  ano  e  02  (dois)  meses  de  reclusão.  Agravo  a
pena em 04 (quatro)  meses em razão de ser o réu
reincidente, perfazendo um total de 01 (um) ano e 04
(quatro)  meses  de  reclusão,  pena  essa  que  torno
definitiva por não haver circunstância agravante, nem
causa  de  aumento  ou  diminuição  de  pena  a
considerar.” Sentença fl. 71

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima transcrita, o

magistrado  monocrático  fixou  a  pena-base  em  01  (um)  ano  e  04  (quatro

meses) de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Inicialmente,  necessário  se  faz  dispensar  cautela  durante  a

análise minuciosa de tais circunstâncias judiciais, com o fito de evitar que o

Julgador  decaia  em excesso durante  a  dosimetria  da  pena,  aplicando uma

reprimenda corpórea  desproporcional  e  exacerbada  ao agente,  em face da

conduta delituosa por ele praticada.

In  casu,  no  tocante  à  análise  da  culpabilidade do  agente,  o

magistrado,  apesar  de  asseverar  que  foi  “considerável  e  concreta”,  não

apontou  elementos  que  indicassem  o  elevado  grau  de  censurabilidade  na

conduta do acusado, apenas mensurando que a conduta é “merecedora de

reprovação social”.

Sobre  a  personalidade  do  agente,  observa-se  no  decisum

combatido  que  a  circunstância  referida  foi  fundamentada  de  maneira

insuficiente. Limitou-se a afirmar que era voltada para o crime, mas não trouxe

elementos que justificassem o aumento da pena-base, devendo ser afastada.

Por sua vez, os antecedentes foram considerados negativos, no

entanto,  observando-se  a  certidão  de  fls.  27/28,  verifica-se  que  o  acusado

possui apenas uma condenação em seu desfavor, que será usada na segunda

Desembargador João Benedito da Silva
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fase da dosimetria, devendo ser afastada agora sob pena de bis in idem.

Por fim, quanto aos motivos do crime, o juiz monocrático limitou-

se  a  dizer  que  estes  foram  “injustificáveis”,  sem  apontar  elementos  que

subsidiassem tal análise.

Assim, considerando que,  em verdade,  todas as circunstâncias

previstas no art. 59 do Código Penal são favoráveis ao acusado, tenho que a

pena-base, deve ser fixada no mínimo legal, em 01 (um) ano de detenção.

Quanto  a  segunda  fase  da  dosimetria,  entendo  que  também

merece reforma.

Isso porque, conforme se verifica da leitura da sentença, o douto

magistrado singular, deixou de realizar a compensação entre a atenuante da

confissão espontânea com a agravante da  reincidência, por entender que

esta  deve  preponderar  em  relação  àquela.  Entretanto,  tal  entendimento

encontra-se em dissonância do entendimento jurisprudencial predominante nos

Tribunais  Pátrios,  uma vez  que  os  julgados,  recentemente,  emanados  pelo

Superior  Tribunal  de  Justiça,  orientam-nos  no  sentido  de  que  as  referidas

atenuante e agravante podem e devem ser compensadas.

A título exemplificativo, colaciono os seguintes arestos:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO
E  CONTRADIÇÃO.  EFEITOS  INFRINGENTES.
HIPÓTESE  EXCEPCIONAL.  INEXISTÊNCIA  DOS
VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos
de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de
ambiguidade,  obscuridade,  contradição  ou  omissão
ocorridas no acórdão embargado e são inadmissíveis
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento,
aprimoramento  ou  complemento  da  decisão
embargada,  objetivam  novo  julgamento  do  caso.  2.
Apenas  excepcionalmente,  quando  constatada  a
necessidade de mudança no resultado do julgamento

Desembargador João Benedito da Silva
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em  decorrência  do  próprio  reconhecimento  da
existência de algum desses vícios, é que se descortina
a possibilidade de emprestarem-se efeitos infringentes
aos aclaratórios.  3.  O acórdão prolatado pela  Sexta
Turma deixa claro que a atenuante da confissão e a
agravante  da  reincidência  podem  e  devem  ser
compensadas. 4.  Resumindo-se  a  irresignação  do
embargante  ao  seu  mero  inconformismo  com  o
resultado do julgado, que lhe foi desfavorável, não há
nenhum fundamento que justifique a interposição dos
embargos de declaração, que se prestam tão somente
a sanar  eventual  omissão,  contradição,  ambiguidade
ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
5.  Não se permite a esta Corte o enfrentamento de
temas  constitucionais,  ainda  que  para  fins  de
prequestionamento, em detrimento da competência do
Supremo  Tribunal  Federal  (CF,  art.  109,  I).  6.
Embargos  rejeitados.  (EDcl  no  AgInt  no  Recurso
Especial nº 1.661.261/SP (2017/0061341-6), 6ª Turma
do STJ, Rel. Rogerio Schietti Cruz. DJe 09.10.2017).

AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  FURTO
TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. FALTA
DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS
POR VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
ILEGALIDADE  FLAGRANTE.  COMPENSAÇÃO
ENTRE  A  AGRAVANTE  DA  REINCIDÊNCIA  E  A
ATENUANTE  DA  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES.  PENA  DE
MULTA.  FIXAÇÃO  PELOS  MESMOS  CRITÉRIOS
ADOTADOS  NA  IMPOSIÇÃO  DA  PRIVATIVA  DE
LIBERDADE.  NECESSIDADE  DE  CORREÇÃO.
Agravo  conhecido  para  não  conhecer  do  recurso
especial.  Habeas corpus concedido de ofício para
compensar  a  agravante  da  reincidência  e  a
atenuante  da  confissão  espontânea  e  corrigir  a
fixação  da  pena  de  multa.  (Agravo  em  Recurso
Especial  nº 982.950/TO (2016/0242419-8),  STJ,  Rel.
Sebastião Reis Júnior. DJe 14.12.2016).

Desse modo, deve ser operada a compensação entre a atenuante

da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Não havendo causa de aumento ou diminuição de pena, torno

definitiva a reprimenda em 01 (um) ano de detenção.

Deve  ser  ressaltado  que  o  tipo  penal  do  art.  12  da  Lei  nº

Desembargador João Benedito da Silva
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10.826/03 determina a pena em abstrato de 01 (um) ano a 03 (três) anos de

detenção, analisando a sentença, percebe-se um erro material, quanto ao tipo

de medida de restrição de liberdade, por essa razão,  de ofício, reajusto a

pena de reclusão para a de detenção.

No tocante a pena de multa, vislumbrando-se que a pena-basefoi

fixada em seu mínimo legal. Desta feita, a multa igualmente deve ser reduzida

para o valor definitivo de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo)

do salário-mínimo vigente ao tempo do crime. 

Forte em tais razões,  dou provimento parcial ao apelo,  para

reduzir a pena imposta na sentença ora vergastada, resultando uma sanção

definitiva  de  1  (um)  ano  de  detenção,  em  regime  aberto,  além  do

pagamento de 10 (dez) dias-multa, devendo ser mantidos os demais termos

da sentença.

Não havendo recurso especial ou extraordinário, encaminhem-se

os autos ao juízo de origem para execução definitiva. Caso haja, oficie-se.

É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Benedito da Silva, relator, e Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador

de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 17

(dezessete) dias do mês de abril de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


