
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0006257-63.2013.815.0011)
RELATOR     : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
APELANTE   : Carlos Eduardo de Oliveira Pereira
ADVOGADO : Paulo de Tarso L. G. de Medeiros
APELADO     : Ministério Público Estadual

PENAL. Apelação criminal.  Estatuto do desarmamento. Posse
ilegal de arma de fogo de uso permitido. Arma apreendida no
comércio.  Flagrante.  Materialidade  e  autoria.  Comprovação.
Condenação mantida. Dosimetria da pena. Fixação no mínimo
legal.  Circunstância  atenuante.  Confissão.  Não  incidência.
Súmula  231  do  STJ.  Circunstância  agravante.  Reincidência
não demonstrada. Afastamento. Redimensionamento da pena.
Pena restritiva  de direito.  Requisitos  atendidos.  Substituição.
Provimento parcial.

_ Há que se manter a condenação pelo crime de posse ilegal
de arma de fogo de uso permitido, quando o réu é preso em
flagrante com a arma escondida no interior do seu comércio.

_  Por  força  da  Súmula  231  do  STJ,  a  incidência  da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal. 

_ Deve-se afastar a circunstância agravante da reincidência,
quando não há prova nos autos de que o réu é reincidente em
crime doloso.

_ Atendidos os requisitos previstos no art. 44 do CP, é direito
subjetivo do réu a substituição da pena privativa de liberdade
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por restritivas de direito.

_  Provimento parcial. 

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, dar provimento parcial à apelação criminal para reduzir a pena, nos termos
do voto do relator e em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal  interposta por  Carlos Eduardo de
Oliveira Pereira, que tem por escopo impugnar a sentença proferida pelo Juiz de Direito
da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande, que o condenou à pena de 1 (um)
ano e 2 (dois) meses de detenção, além de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 avos do
salário-mínimo vigente à época dos fatos, por ter infringido o art. 12 da Lei n.10.826/2003.

Infere-se  da  denúncia  que,  no  dia  26/02/2013,  por  volta  das  16
horas,  no  bairro  do  Bodocongó  III,  após  denúncia  anônima  de  que  o  réu  mantinha
guardado em seu comércio uma arma de fogo, a polícia encontrou no referido local um
revólver, calibre 32, marca Taurus, numeração 265951, com 6 (seis) munições calibre 32
e 02 (duas) munições calibre 38, intactas, sem a devida autorização para tanto.

Em suas razões,  o  apelante  levanta  a  tese  de  inexigibilidade  de
conduta  diversa  como  causa  excludente  de  culpabilidade,  sob  o  argumento  de  que
mantinha a arma com o intuito de garantir a sua proteção e da sua família.

Sustenta que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e a pena
deve ser imposta no mínimo legal (fs. 88/94).

Contrarrazões às fs. 95/100.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(fs. 113/116).

É o relatório.
                
_ VOTO _ Desembargador Luis Silvio Ramalho Junior (Relator)
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1. MATERIALIDADE E AUTORIA:
    
O recurso deve ser desprovido. 

Com efeito, depreende-se que o apelante pretende a sua absolvição
alegando inexigibilidade de conduta diversa, sob o argumento de que mantinha a arma no
seu comércio para garantir a sua proteção e de sua família, além de sustentar que o fato
de manter a arma de fogo guardada não causou qualquer dano à sociedade.

Sem subsistência a tese defensiva do apelante, tendo em vista que
a conduta de manter sob sua guarda, arma de fogo de uso permitido e munições não
comporta exceções, como a defendida pelo apelante, no caso, de defesa pessoal, vez
que o  Estatuto  do Desarmamento não faz previsão de causas que possam excluir  a
culpabilidade, sendo típico o fato do agente que é flagrado mantendo sob sua guarda,
arma de fogo de uso permitido sem o devido registro.

É  bem  verdade  que  a  violência  vem  aumentando  e,
consequentemente, o sentimento de insegurança, porém, não é motivo suficiente para
que se autorize que todo e qualquer cidadão mantenha, sob sua guarda, arma de fogo, o
que implicaria, ainda mais, no aumento da violência.

Dessa  forma,  não  há  que  se  falar  em  causa  excludente  de
culpabilidade  por  inexigibilidade  de  conduta  diversa,  porquanto  o  apelante  tinha  a
possibilidade de agir de acordo com a lei, sem que tivesse que cometer um fato típico e
ilícito, contudo, preferiu violar a lei penal. 

Neste sentido, trago à baila decisão desta Câmara Criminal:

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - Desclassificação para posse ilegal
de  arma  de  fogo  -  Inadmissibilidade  -  Materialidade  certa  -  Autoria
induvidosa  -  Incidência  da  excludente  de  estado  de  necessidade  -
Ausência de comprovação - Alegação de erro de proibição - Inocorrência -
Condenação inafastável - Manutenção. - 0 delito de porte ilegal de arma
de fogo está materialmente demonstrado. A prova oral e circunstancial, por
igual, não dá lugar ao mínimo de dúvida a respeito da autoria, que recai
sobre o imputado. A condenação, portanto, era medida que se impunha e,
por  isso,  deve  ser  mantida.  -  Para  caracterização  do  estado  de
necessidade,  como excludente  de  ilicitude,  é  indispensável  que  o  bem
juridicamente protegido esteja em perigo atual e inevitável, e não abstrato
ou impreciso e, ainda, que a situação de risco não tenha sido ocasionada
voluntariamente  pelo  agente  ...  TJDF.  AP.  N°  20040710247595APR.  1°
TURMA CRIMINAL. REL. DES. MARIO MACHADO. DJU 08/11/2006 Pág.
116. - Impossível absolver o réu ao fundamento de inexigibilidade de
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conduta  diversa  como  causa  supralegal  de  exclusão  da
culpabilidade, vez que a simples alegação de que portava a arma para
se defender, por si só, não o escusa de agir conforme determinado
pelas  normas  legais  que  regulam  a  vida  em  sociedade TJMG
APELAÇÃO CRIMINAL N°  1.0024.04.287133-5/001 -  RELATOR ERMO.
SR. DES. VIEIRA DE BRITO, j. 29/04/2008. - Apelo não provido.1

Quanto à alegação de que a arma estava guardada e não causou
dano nenhum à sociedade também não subsiste, posto que o crime previsto no art. 12 da
Lei  n.  10.826/2003  é  de  perigo  abstrato,  bastando  para  que  seja  configurada  a  sua
tipicidade que o réu mantenha a arma sem autorização.

À respeito, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ.
INOCORRÊNCIA.  CRIMES  PREVISTOS  NOS  ART.  12  DA  LEI  N.
10.826/2003.  POSSE  DE  MUNIÇÃO.  CARACTERIZAÇÃO  DO  CRIME.
DEMONSTRAÇÃO  DA  POTENCIALIDADE  LESIVA.
PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE DA
CONDUTA. I - O princípio da identidade física do juiz natural há de ser
interpretado à luz do que prevê o art. 132 do Código de Processo Civil,
devendo,  portanto,  ser  relativizado por  motivo  de  licença,  afastamento,
promoção,  aposentadoria ou outro motivo legal que obste o magistrado
que presidiu a instrução de sentenciar o feito. Precedentes. II - Os crimes
previstos nos arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato,
ou seja, para a configuração do delito basta o cometimento de qualquer
dos  núcleos  do  tipo  penal,  não  exigindo  a  demonstração  do  potencial
lesivo do armamento e munição apreendidos.  Precedentes.  III  -  Agravo
Regimental improvido.2

Dessa forma, deve-se manter a condenação pelo crime previsto no
art.  123 do  Estatuto  do  Desarmamento,  em  virtude  de  não  haver  dúvida  acerca  da

1(TJPB - Processo: 00320070003177001 Decisão: Acordãos Relator: Joás de Brito Pereira Filho Orgão
Julgador: CAMARA CRIMINAL Data do Julgamento: 01/09/2011)
2(AgRg  no  AREsp  20642  /  DF  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL
2011/0151919-4 Relator(a)Ministra REGINA HELENA COSTA (1157) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento 03/06/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 06/06/2014)

3Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou,
ainda no seu local  de trabalho,  desde que seja o titular  ou o responsável  legal  do estabelecimento ou
empresa:
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materialidade,  que  ficou  devidamente  comprovada  com  o  Auto  de  Apreensão  e
Comprovação (f. 17), e com o laudo de Eficiência de Tiros em Arma de Fogo (f. 28), que
concluiu como apta para produzir tiros a arma de fogo apreendida; como também não há
dúvidas quanto à autoria, haja vista que se trata de réu confesso (fs. 07 e 53).

2.2 DOSIMETRIA DA PENA:

Por sua vez, a dosimetria merece reforma. 

Infere-se que a pena-base foi cominada no mínimo legal, ou seja,
em 1 (um) ano de detenção e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário-mínimo  vigente  à  época  do  fato.  Na  segunda  fase  da  pena  reconheceu  a
circunstância atenuante da confissão, atenuando em 6 (seis) meses e a agravante da
reincidência,  agravando  a  pena  em  (oito)  meses.  Na  terceira  fase  não  reconheceu
nenhuma causa de diminuição e aumento de pena, e estabeleceu, definitivamente, a pena
em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção. 

Em  primeiro  lugar,  deve-se  fazer  o  registro  de  que  o  juiz
sentenciante não observou o disposto na Súmula 231 do STJ, que veda a incidência da
atenuante (art. 65, III, c, do CP4) para conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
In  casu,  vê-se  que  a  pena-base  foi  fixada  no  mínimo  legal,  portanto,  apesar  do
reconhecimento  da  circunstância  atenuante  da  confissão  ela  não  deveria  ter  sido
aplicada. Entretanto, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, e, em obediência ao
disposto no art. 6175 do CPP, mantenho a aplicação da referida atenuante.

Quanto  ao  reconhecimento  da  circunstância  agravante  da
reincidência (art. 61, I, do CP6), esta deve ser afastada, porquanto não há prova de que o
apelante seja reincidente em crime doloso, conforme se verifica de seus antecedentes
criminais  juntado  à  f.36  do  caderno  processual  e  dos  documentos  acostados  às  fs.
132/154,  os  quais  demonstram  que  o  crime  pelo  qual  foi  condenado  com  sentença
transitado  em julgado  (processo  nº  001388-19.1197.815.0011),  não  prevalece  mais  o
efeito da reincidência, tendo em vista que entre a data da extinção do cumprimento da
pena (02/12/2005), conforme sentença declaratória de extinção da punibilidade à f. 157, e

 Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.
4Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - ter o agente:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

5  Art. 617.  O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387,
no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da
sentença.
6 Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - a reincidência; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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a infração do processo em comento, que foi cometida em 26/02/2013 (f.16), decorreu o
período superior de cinco anos, de modo que não há reincidência, nos termos do inciso I 7

do art. 64 do Código Penal. 

Dessa forma, considerando que a pena-base foi fixada em 1 (um)
ano de detenção, e que, equivocadamente, o juiz a quo, aplicou a circunstância atenuante
da confissão reduzindo em 6 (seis) meses, vislumbra-se que a pena, em definitivo, será
de 6 (seis) meses de detenção, ante a ausência de demais circunstâncias atenuantes ou
agravantes e causas de diminuição ou aumento de pena.

Determino o cumprimento da pena no regime aberto, nos termos do
art. 33, § 2º, alínea c, do CP, em virtude da pena cominada ser inferior a 4 (quatro) anos.

Por atender aos requisitos previstos no art. 44 do CP, determino a
substituição da pena privativa de liberdade pela prestação de serviço à comunidade (art.
43, IV, do CP), a ser definida pelo juiz da execução penal.

3. CONCLUSÃO:

Ante  o  exposto,  dou  provimento  parcial  à  apelação,  para,
mantendo a condenação, reduzir à pena de 1 (um) ano de detenção para 6 (seis) meses
de detenção, a ser cumprida no regime aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, à
razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato,  e,  ainda,  converter  a pena
privativa de liberdade pela restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade, a
ser definida pelo juízo da execução.

É o voto. 

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho
Júnior, relator, e Arnóbio Alves Teodósio. Ausentes justificadamente os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores João Benedito da Silva e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Paulo  Barbosa  de
Almeida, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

7Art. 64 - Para efeito de reincidência: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a

infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova
da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984)
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Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 16 de
setembro de 2014.

Desembargador Luis Silvio Ramalho Junior
                         Relator
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