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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0000487-29.2011.815.0571  –  Comarca  de
Pedras de Fogo/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Gildo Rodrigues do Nascimento (Advs. Erony Felix da Costa Andrade
– OAB/PB 18.012-A, e Bruno José de Melo Trajano – OAB/PB 16.997)
APELADO: Ministério Público Estadual 

PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO
PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
INDUVIDOSAS.  CONDENAÇÃO  NOS  TERMOS  DO
ART. 14 DA LEI 10.826/2003. APELAÇÃO. PEDIDO
DE  REFORMA.  ESTADO  DE  NECESSIDADE.
EXCLUDENTE  DE  ILICITUDE.  DESCABIMENTO.
DESPROVIMENTO.

Inexistindo  provas  robustas  da  excludente  de
ilicitude  suscitada,  impõe-se  manter  a  sentença
condenatória,  por  incontroversas  a  autoria  e
materialidade delitiva do apelante ter sido preso em
flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal, acima identificados,

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba,  a  unanimidade,  NEGAR PROVIMENTO  ao apelo,  para
manter a sentença em todos os seus termos,  em harmonia com o parecer da
Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

O  Representante  do  Ministério  Público,  com  assento  na
Comarca  de  Pedras  de  Fogo/PB,  denunciou  GILDO  RODRIGUES  DO
NASCIMENTO, como incurso nas penas do art. 14 da Lei 10.826/2003, em razão
deste  ter,  no  dia  19/08/2011,  por  volta  das  12h00,  sido  preso  em flagrante
portando a arma de fogo descrita no auto de apresentação e apreensão de 12.

No  auto  de  prisão  em  flagrante  (fls.  05  e  seguintes),  o
acusado confessou que são  verdadeiras  as  imputações,  alegando que andava
armado em razão de ter sido assaltado por duas vezes, anteriormente (fl. 07).
Disse, ainda, não possuir porte nem registro da arma apreendida.

Denúncia recebida em 11/10/2011 (fl. 32).

Defesa apresentada (fls. 34), juntando rol.

Laudo de eficiência de disparos em arma de fogo (fls. 37/40.
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Oitiva testemunhal (fls. 82 e 90/92) e interrogatório de fls.
93/94. Confissão do réu.

Alegações  finais  pelo  Ministério  Público  (fls.  98/100)  e  do
acusado (fls. 101/105).

Antecedentes criminais (fls. 106).

A  sentença  de  fls.  107/112  julgou  procedente  a  denúncia,
condenando o denunciado a pena definitiva de dois anos de reclusão e dez dias
multa, a ser cumprido em regime aberto, a qual foi substituída por SURSIS ou
prestação de serviços a comunidade, após audiência admonitória, pelo mesmo
prazo.

Tempestivamente,  o  acusado  apelou  pugnando  por  sua
absolvição, alegando, para tanto, o estado de necessidade como excludente de
ilicitude,  em  virtude  de  ameaças  sofridas  por  bandidos.  Aduz  sofrer  com  a
insegurança  do  local  onde  reside,  sendo  uma  pessoa  de  boa  índole,  sem
antecedentes, bem quisto na sociedade local, além de não ter se evadido ao ver
os policiais militares, que o abordaram no momento do flagrante (fls. 118/123).

Nas  contrarrazões,  o  Ministério  Público  requereu  o
desprovimento recursal (fls. 127/136). 

Em  segundo  grau,  a  douta  Procuradoria  Geral  de  Justiça
emitiu parecer de fls. 141/143, opinando pelo desprovimento.

É o que se tem a relatar.

V O T O

Pugna  o  presente  recurso  pela  reforma  da  sentença
condenatória, alegando o apelante está portando uma arma apenas com o intuito
de  se  defender  das  ameaças  sofridas  por  bandidos,  quando  assaltado
recentemente.

Denota-se  dos  autos,  que  o  denunciado,  ora  apelante,  foi
visto por policiais militares quando encontrava-se armado. Porém, é importante
ressaltar  que  o  mesmo  não  esboçou  qualquer  reação  para  os  policiais,
comportando-se perfeitamente ao ser conduzido à delegacia,  quando pagou a
fiança e livrou-se solto.

Respondeu  o  processo  sem  qualquer  problemas,  alegando,
todo o tempo, ter sofrido ameaças de bandidos que o assaltaram, passando a
portar  tal  arma  com  o  fito  de  se  proteger  daqueles  que  o  humilharam  e
afirmaram ter conhecimento de onde morava sua esposa e filho.

O  apelante,  em  todo  o  momento,  confessou  portar  um
revólver, sem qualquer hesitação, de forma espontânea e bem natural.

Respondeu  todo  o  processo  em  liberdade,  sem  causar
qualquer atropelo na apuração dos fatos.
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Com  isso,  comprovada  a  autoria  e  materialidade  delitiva,
somado-se  ao  fato  do  réu  ter  confessado  e  de  não  possuir   antecedentes
criminais, o douto magistrado, quando a prolação da sentença condenatória, fixou
a pena base no mínimo legal, ou seja, em dois anos (caput  do art. 14 da Lei
10.826/2003) e dez dias multa (art. 49 do CP), reconhecendo ainda a atenuante
da  confissão,  porém,  deixando  de  aplicá-la  em  face  da  pena  já  haver  sido
estabelecida no mínimo legal, não podendo reduzí-la abaixo do mínimo, como
prevê a Súmula 231 do STJ, a seguir transcrita:  “A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse  contexto,  impõe-se  manter  a  decisão  atacada,  em
todos os seus termos, por incontroversas a autoria e materialidade, existindo nos
autos  qualquer  fato  que comprove  de  forma clara  e  precisa  a  excludente  de
ilicitude suscitada pelo apelante, ante aos assaltos sofridos.

É certo que na região rural há localidades onde a violência
impera, mas isso não serve de sustentáculo para os homens de bem portarem
arma, como forma de salvaguardar sua segurança no local.

A previsão legal contida no art. 6º da Lei 10.826/2003 prevê
quem pode  usar  armas  de  fogo,  logo,  fora  daquelas  hipóteses,  só  as  que  a
própria polícia federal autorizar, em casos mais que excepcionais e ratos.

A arma de fogo é um instrumento que só deve ser utilizado
por quem, de fato, o sabe manusear ou dele necessite para o perfeito exercício de
suas funções.

Não há qualquer justificativa  plausível  para que o apelante
possa usá-la, apesar de suas alegações trazidas em suas razões recursais.

E é nesse sentido que a jurisprudência vem decidindo:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE  USO  PERMITIDO.  ABSOLVIÇÃO.  ESTADO  DE
NECESSIDADE.  EXCLUDENTE  NÃO  CARACTERIZADA.
RECURSO  IMPROVIDO.  É  imprescindível  ao
reconhecimento  da  excludente  de  ilicitude,
consubstanciada no estado de necessidade, que o perigo
ao bem jurídico do agente seja atual ou presente, não
sendo  suficiente  a  mera  alegação  de  temor  de  ser
atacado por terceiros. (TJMG; APCR 1.0362.11.005046-
9/001; Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg.
21/08/2014; DJEMG 29/08/2014)

APELAÇÃO CRIMINAL. Porte ilegal  de arma de fogo de
uso  permitido.  Art.  14  da  Lei  nº  10.826/03.  Pleito
absolutório.  Suposto  estado  de  necessidade.  Réu  que
portava  a  arma para se  proteger  de eventual  assalto.
Ausência de perigo real e iminente. Não configuração da
excludente de ilicitude. Materialidade e autoria delitivas
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comprovadas.  Manutenção da condenação.  Redução da
pena. Descabimento. Recurso conhecido e desprovido. O
porte de arma de fogo em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, previsto no artigo 14, da Lei nº
10.826/03,  configura  delito  de  mera  conduta,  que
dispensa o efetivo dano à incolumidade pública. Provadas
a  materialidade  e  autoria  do  crime  por  meio  de
depoimentos  de  testemunhas,  apreensão  da  arma  e
confissão  do  acusado  de  que  ela  lhe  pertencia,  a
manutenção de sua condenação é medida que se impõe.
Para  se  configurar  a  excludente  de  estado  de
necessidade,  o  perigo  a  que está  submetido  o  agente
deve  ser  real,  concreto  e  iminente,  não  se  prestando
para  a  configuração  da  excludente  a  alegação  de  que
agia compelido pelo medo abstrato e incerto de sofrer
um  assalto.  Permitir  a  todos  aqueles  que,  em  nossa
sociedade, se acham sob o medo de serem vítimas de
violência  andar  armados  seria  inobservar  as  normas
repressoras  contidas  no  estatuto  do  desarmamento,
transformando-as  em  mera  letra  morta  sem  qualquer
eficácia. Irretocável a reprimenda fixada na sentença de
primeiro  grau  quando  o  magistrado  a  quo  analisa
minuciosamente as circunstâncias judiciais,  conforme o
art.  59 do Código Penal,  obedecendo, ainda, o critério
trifásico, bem como a causa atenuante existente, tudo
devidamente  sopesado  com  cautela  e  levando-se  em
consideração  o  delito  perpetrado  pelo  réu.  (TJPB;  APL
0004251-41.2011.815.0371;  Câmara  Especializada
Criminal;  Rel.  Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio;  DJPB
26/08/2014; Pág. 18).

No  caso  em  disceptação,  a autoria  do  ilícito  encontra-se
devidamente  demonstrada  nos  diversos  indídios,  que  vão,  desde  o  estado
flagrancial, até a própria confissão do acusado, tanto na esfera policial como em
juízo. Nesse ponto, não há o que se reformar.

As testemunhas foram uníssonas em dizer que o acusado não
reagiu a prisão, bem como afirmava está portando arma sem registro nem porte,
apenas para se proteger por residir na região rural (fls. 82 e 90/92).

A  testemunha  José  Pereira  de  Oliveira  afirmou  que  na
comunidade todo mundo gosta dele, por ser um homem trabalhador (fl. 91).

Em seu interrogatório (fls. 93/94), o ora apelante confessa a
acusação  constante  da  denúncia,  e  afirma  ter  sido  assaltado  duas  vezes,  na
última foi ameaçado pelos bandidos, motivo pelo qual passou a andar armado
apenas para se defender, e que tal arma pertencia a Fazenda Novo Mundo.
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Outrossim,  com  relação  a  pena  substitutiva  aplicada,
mantenho-a  inalterada,  vez  que,  o  artigo  44,  §  2º,  do  CP  permite  que,  nas
condenações  superiores  a  1  (um)  ano,  a  pena  privativa  de  liberdade  seja
substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de
direitos, tendo o julgador um variado rol de sanções para eleger, devendo optar
por  aquelas  que  melhor  se  adaptem  ao  caso  concreto,  em  observância  às
exigências  da prevenção geral  e  especial,  sempre  pautado pelas  diretrizes do
artigo 44, inciso III, do CP. 

Ante todo o exposto, e em harmonia com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao apelo, para manter inalterada a
sentença atacada.

É o meu voto.

Presidiu a Sessão de Julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente,  em  exercício,  da
Câmara  Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores  CARLOS  MARTINS  BELTRÃO  FILHO  (Relator)  e  Wolfram  da
Cunha Ramos (Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Joás de
Brito Pereira Filho), como revisor.

Presente aos trabalhos o Excelentíssimo Senhor Doutor Álvaro
Cristino Pinto Gadelha, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em
11 de Dezembro de 2014.

João Pessoa, 11 de Dezembro de 2014.

Carlos Martins Beltrão Filho
Desembargador – Relator
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