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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº. 0000416-22.2011.815.0411 - Comarca de 
Alhandra

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Edson Joaquim Pereira
ADVOGADO : Adailton Raulino Vicente da Silva
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE 
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. Artigo 14 
da Lei 10.826/2003. Absolvição. Impossibilidade. 
Materialidade e autoria irrefutáveis. Ausência de 
lesividade. Irrelevância. Crime de perigo abstrato. 
Conduta que se amolda à descrição típica do art. 
14 do Estatuto do Desarmamento. Condenação 
mantida. Reprimenda. Diminuição. Inviabilidade. 
Circunstância atenuante que  não pode conduzir a 
pena-base abaixo do mínimo legal. Pena de multa. 
Redução necessária para adequá-la à sanção 
carcerária.  Recurso conhecido e parcialmente 
provido.

- O delito de porte ilegal de arma de fogo, 
tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003, é crime 
de perigo abstrato e de mera conduta, bastando 
para a sua configuração que o agente, de modo 
consciente e intencional, esteja portando arma de 
fogo, sem autorização e em desacordo com 
determinação legal, pouco importando o resultado. 

- Fixada no mínimo legal e tornada definitiva sem 
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qualquer alteração, inviável a redução da 
reprimenda almejada pelo apelante. Até porque, 
conforme cediço, “A incidência de circunstância 
atenuante não pode conduzir à redução da pena 
abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ)”.

- A pena de multa deve guardar estrita proporção 
com a reprimenda corporal aplicada. Assim, se a 
pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo 
legal, o mesmo deverá ocorrer com a sanção 
pecuniária. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados. 

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e DAR 
PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, NO SENTIDO DE REDUZIR A 
PENA DE MULTA PARA O PATAMAR DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, em 
desarmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Edson 
Joaquim Pereira contra sentença de primeiro grau que o condenou pela 
prática delitiva tipificada no artigo 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de 02 
(dois) anos de reclusão, e 20 dias-multa (à base de 1/10 do salário 
mínimo). A pena corporal foi substituída por duas restritivas de direitos, 
consistentes na prestação pecuniária no valor de um salário mínimo e 
prestação de serviços à comunidade ou entidade pública, por período igual 
ao da reprimenda privativa de liberdade (sentença às fls. 83/87). 

Da peça inicial acusatória, de fls. 02/04, extrai-se que, 
no dia 05 de fevereiro de 2011, por volta das 03h30min., em via pública 
da cidade de Alhandra, o acusado, ora apelante, ao ser abordado por uma 
guarnição da Polícia Militar, quando trafegava em uma motocicleta, e, após 
revistado,  foi encontrado portando, ilegalmente, um revólver, da marca 
Taurus, calibre 32, nº 302518, com cinco munições, sendo uma 
deflagrada, momento em que ele foi preso em flagrante e posteriormente 
denunciado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei 10.826/03 (porte 
ilegal de arma de fogo de uso permitido).
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Recebida a denúncia (fl. 43), o incriminado foi 
regularmente citado (fls. 48/49) e interrogado (fls. 67/70), ocasião em 
que confessou o fato narrado na peça inicial acusatória. 

Defesa preliminar às fls. 50/52.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas 
arroladas pelas partes (fls. 60, 64/66).

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela 
condenação do réu, nos exatos termos da denúncia (fls. 73/75). A Defesa, 
a seu turno, pediu a absolvição do acusado, alegando, para tanto, “que o 
mesmo é vigilante da Câmara e não tinha conhecimento de que vigilante 
não poderia portar arma de fogo” (fls. 81/82).

Sentença condenatória às fls. 83/87.

Inconformada, apelou a Defesa (fl. 91). Em suas 
razões,  roga pela absolvição do apelante, em suma, sob o pretexto de 
aplicação ao caso do princípio da lesividade. De forma alternativa, pugna 
pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e 
consequente redução da pena (fls. 96/104).  

Em contrarrazões, o Parquet rebate os argumentos 
defensivos e pugna pela manutenção do decisum recorrido (fls. 105/108).

Nesta instância a Procuradoria de Justiça, em parecer 
da lavra do insigne Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira –  Procurador de 
Justiça –, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls. 118/127).

É o relatório. 

VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
(Relator) 

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos 
para a sua admissão.

DO MÉRITO.

In casu, o apelante pugna por sua absolvição por 
ausência de lesividade em sua conduta ou, subsidiariamente, pela redução 
da pena, face à atenuante da confissão espontânea.

Da almejada absolvição.
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Não há como atender ao pleito defensivo.

Ressalte-se, ab initio, que malgrado os argumentos da 
defesa e os fatos, que convergem para a quase-certeza de que o apelante 
é mesmo um homem de bem, não há como negar que ele praticou um 
fato típico, ilícito e culpável, que impõe resposta penal.

A materialidade restou comprovada de forma cabal e 
inquestionável, notadamente, pelo auto de apresentação e apreensão de 
fl. 11, relatório de ocorrência policial militar de fl. 12 e laudo pericial de 
exame de eficiência de disparos em arma de fogo de fls. 39/43.

A autoria, por sua vez, também é irrefutável – 
inclusive, trata-se de réu confesso, a saber:

“... é verdadeira a acusação que lhe é feita …  é 
funcionário público e trabalha como vigilante da câmara 
Municipal de Alhandra. Que, no dia dos fatos, estava 
indo para câmara Municipal trabalhar, quando, ao 
passar nas proximidades da 3ª Cia/PM, foi 
abordado por dois policiais militares; QUE, 
adquiriu a arma apreendida de uma desconhecido 
desta Cidade de ALHANDRA e esta, em regra ficava 
guarda em uma gaveta em sua residência, contudo, no 
dia do fato, resolveu levá-la ao trabalho. Que a arma 
não era registrada e o interrogando não possui 
porte de arma (…) - sic.” {fls. 67/70}, destaquei.

Inquiridos em juízo, os policiais militares responsáveis 
pela prisão do acusado, sob o crivo do contraditório, disseram que:

“Que, no dia 05 de fevereiro de 2011, por volta das 
03.30 da madrugada, na Cidade de Alhandra, quando o 
acusado foi avistado, pilotando uma moto; QUE, ao ser 
revistado, foi encontrado na cintura do acusado 
um revolver cali. 32, marca Taurus, municiado; 
Que, o réu não apresentou porte de arma, sendo preso 
em flagrante (...).” {Júlio Lourenço da Silva Filho, fl. 
60}

“Que, é policial militar e, no dia dos fatos, pro volta das 
03;30 da madrugada, nesta cidade de Alhandra, foi o 
acusado visto pilotando uma moto em atitude 
suspeita. QUE, ao ser abordado e feito a revista, 
foi encontrado na cintura do acusado um 
revólver, cali. 32, municiada. Que, o réu não 
apresentou porte de arma, sendo preso em flagrante 
(…) - sic.” {Antônio Feliciano Vicente Neto, fl. 64}, 
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em ambos, destaques nossos.

Percebe-se sem maiores dificuldades que a conduta do 
apelante amolda-se ao tipo do art. 14, do Estatuto do Desarmamento, in 
verbis:

“Art. 14 (Lei nº 10.826/2003). Portar, deter, adquirir, 
fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, 
ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, 
empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de 
fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem 
autorização e em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é 
inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver 
registrada em nome do agente.” (negritos nossos)

Comentando o art. 14 da Lei nº 10.826/2003, Ângelo 
Fernando Faciolli tem o seguinte entendimento doutrinário:

“Trata-se de crime de ação múltipla ou de conteúdo 
variado. O porte ilegal de arma de fogo de uso 
permitido é classificado doutrinariamente pela 
legislação penal como crime de perigo, porque, em 
qualquer das formas previstas, expõe a vida, a 
integridade física ou patrimônio de outrem mediante a 
posse da arma de fogo, acessório ou munição”  (Lei 
das Armas de Fogo. Juruá Editora, p. 176). 

Por sua vez, sobre o crime de perigo abstrato, 
preleciona Cezar Roberto Bittencourt:

"Crime de perigo é aquele que se consuma com a 
simples criação do perigo para o bem jurídico 
protegido, sem produzir um dano efetivo. Nesses 
crimes, o elemento subjetivo é o dolo de perigo, cuja 
vontade limita-se à criação da situação de perigo, não 
querendo o dano, nem mesmo eventualmente. 
O perigo, nesses crimes, pode ser concreto ou abstrato 
(...). O perigo abstrato é presumido iuris et de iure. 
Não precisa ser provado, pois a lei contenta-se com a 
simples prática da ação que pressupõe perigosa" 
(Cezar Roberto Bitencourt. Manual de Direito 
Penal - Parte Geral. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 
146).

Desse modo, o delito imputado ao acusado, porte ilegal 
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de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei nº 
10.826/03, não exige "dolo específico" ou resultado lesivo para sua 
configuração. Basta que o agente, de modo consciente e intencional, traga 
consigo uma arma de fogo, sem possuir autorização legal ou regulamentar 
para isto. 

É que, como visto, se trata de crime de perigo abstrato, 
razão pela qual nada importa a não ocorrência de um resultado material, 
como lesão a outrem. O dolo de perigo está caracterizado pela vontade 
livre e consciente de portar arma de fogo, sem autorização legal ou 
regulamentar, sabedor do perigo da conduta. Assim, a tese da “ausência 
de lesividade ao bem jurídico protegido: segurança pública”, não pode 
prosperar, mesmo porque o dolo de perigo não se confunde com o de 
dano, este sim inexistente ao que consta. Ocorre que esta última 
conclusão (ausência de dolo de dano) não afeta a condenação do réu. 

A propósito: 

"Na estrutura subjectiva do crime de perigo comum há 
a considerar o dolo de perigo que não equivale ao dolo 
de dano. 
No dolo de perigo há consciência na previsão do perigo, 
mas não há intenção de cometer o dano. Se houver 
intenção de realizar o dano, verificar-se-á tentativa ou o 
crime de dano consumado - Professor Carvalho Ferreira 
- Lições, I - 1987, páginas 234 e 235." 
(JSTJ00022594). 

Logo, o delito de porte ilegal de arma de fogo, tipificado 
no art. 14 da Lei 10.826/2003, é crime de perigo abstrato e de mera 
conduta, bastando para a sua configuração que o agente esteja portando 
arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 
pouco importando o resultado. Nesse sentido:

“PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. 
ART. 14 DA LEI 10.826/2003. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. 
TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO 
ABSTRATO. RECURSO PROVIDO.
I -  O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido 
(incluído no tipo os acessórios e a munição) é crime 
comum, de mera conduta, isto é, independe da 
ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade, e de 
perigo abstrato, ou seja, o mau uso do artefato é 
presumido pelo tipo penal.
II - Considera-se materialmente típica a conduta 
daquele que é surpreendido portando qualquer de seus 
acessórios ou munição, ainda que não tenha sido 
realizada perícia para o fim de se verificar o potencial 
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lesivo da arma.
III -  Recurso conhecido e provido, nos termos do voto 
do Relator.” (STJ - REsp 1214528/MG, Rel. Ministro 
GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 
07/08/2012, DJe 14/08/2012)

“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL 
DE ARMA DE FOGO SEM MUNIÇÃO. CRIME DE 
PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. 
ORDEM DENEGADA. Tratando-se o crime de porte 
ilegal de arma de fogo delito de perigo abstrato, 
que não exige demonstração de ofensividade real 
para sua consumação, é irrelevante para sua 
configuração encontrar-se a arma municiada ou não. 
Precedentes. Writ denegado.”  (STF - HC 103539, 
Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, 
julgado em 17/04/2012, Acórdão eletrônico DJe-
096 DIV. 16-05-2012 Pub. 17-05-2012), negritei.

“DIREITO PENAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE 
FOGO DE USO PERMITIDO - MATERIALIDADE E 
AUTORIA COMPROVADAS - AUSÊNCIA DE 
LESIVIDADE - DELITO DE PERIGO ABSTRATO - 
CONDUTA LESIVA À INCOLUMIDADE PÚBLICA - 
CONDENAÇÃO MANTIDA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA 
PENA EM FACE DE ATENUANTES - MENORIDADE 
RELATIVA - IMPOSSIBILIDADE - PENA FIXADA NO 
MÍNIMO LEGAL - SÚMULA Nº 231 DO STJ E Nº 42 DO 
GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS DESTA EGRÉGIA 
CORTE - AMPLA DEVOLUÇÃO - ISENÇÃO DAS CUSTAS 
PROCESSUAIS - RECURSO PROVIDO EM 
PARCIALMENTE. - A incidência da circunstância 
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo 
do mínimo legal. - Por se tratar de crime de perigo 
abstrato, cujo bem jurídico tutelado é a 
segurança coletiva ou a incolumidade pública, 
para a configuração da conduta tipificada no art. 
14 da Lei 10.826/03 é irrelevante a verificação de 
dano efetivo. - Tendo sido o réu assistido pela 
Defensoria Pública, fica ele isento do pagamento das 
custas processuais, de acordo com o artigo 10, II, da 
Lei Estadual n.º 14.439/03.”  (TJMG - Apelação 
Criminal 1.0480.10.007746-4/001, Rel. Des.(a) 
Delmival de Almeida Campos, 4ª Câmara Criminal, 
julgamento em 11/07/2012, publicação da 
súmula em 26/07/2012), destaques nossos.

Assim sendo, inviável o provimento do pleito 
absolutório com base na pretensa aplicação do princípio da lesividade.
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Ponto outro, o fato de o réu exercer a função de 
vigilante não exclui a tipicidade de sua conduta, porquanto ele não detinha 
permissão legal para portar arma de fogo em razão de seu trabalho (porte 
funcional). 

Frise-se, por oportuno, que para obtenção do porte 
funcional necessário que o agente seja funcionário regular de empresa de 
vigilância e esteja legalmente capacitado para usar  arma de fogo, que 
deve ser usada estritamente em serviço.

A propósito:

"Para as empresas de segurança a autorização para uso 
de arma de fogo é expedida pela Polícia Federal em 
nome da empresa de segurança ou de transporte de 
valores. A empresa capacita o funcionário para uso da 
arma e informa seu nome à Polícia Federal. Assim, os 
empregados estão autorizados a portar arma de fogo 
em serviço, no local da vigilância, mas não podem 
circular com a arma, porque o porte é da empresa (art. 
38, do Dec. nº 5.123/2004)" (Estatuto do 
Desarmamento: Fronteiras entre racionalidade e 
razoabilidade. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2005. p. 76).

Destarte, para que os vigilantes possam portar arma de 
fogo em serviço, indispensável se faz que eles sejam regularmente 
capacitados por empresa de vigilância, com o devido registro em sua 
carteira funcional, bem como tenha seu nome informado à Polícia Federal, 
que expede autorização para uso de arma de fogo em nome da empresa 
de segurança ou de transporte de valores, permissão restrita ao 
funcionário em serviço e no local deste, situação, in casu, não atendida 
pelo réu, que embora exercesse a função de vigilante na Câmara 
Municipal de Alhandra, não preenchia as condições retromencionadas. Daí 
porque a conduta por ele praticada é típica e deve ser mantida a sua 
condenação.

Portanto, não há que se falar em absolvição.

DO PEDIDO ALTERNATIVO

Requereu o apelante, de forma subsidiária, a redução 
do quantum da reprimenda cominada em virtude da aplicação da 
atenuante da confissão espontânea.

Conforme alhures relatado, o apelante restou 
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condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e 20 
(vinte) dias-multa, estes no valor unitário mínimo, pelo delito tipificado no 
art. 14 da Lei 10.826/2003.

Sem embargo, in casu, inexiste qualquer retificação a 
ser feita na pena privativa de liberdade, que foi fixada no mínimo legal.

No caso sub examine, o douto magistrado bem 
observou os ditames do art. 59 e 68 do Código Penal, sopesando as 
circunstâncias judiciais com prudência e fixando a pena-base no mínimo 
legal – qual seja, 02 (dois) anos de reclusão –,  situação que prejudica a 
aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão 
espontânea), uma vez que: “A incidência de circunstância atenuante não 
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do 
STJ)”. 

Ressalte-se que o quantum inicial foi tornado definitivo 
sem qualquer alteração, face à ausência de causas de aumento ou de 
diminuição, inexistindo, portanto, qualquer exacerbação na reprimenda a 
ser corrigida. 

Todavia, em relação à sanção pecuniária cominada, 
necessário que se proceda a sua redução, pois, como cediço, a pena de 
multa deve ser obrigatória e coerentemente fixada, atendendo a critérios 
de proporcionalidade e justeza relativamente à pena corporal.

Nesse sentido:

"(...) 3. A pena corporal foi devidamente fixada pela 
instância primeva, não se acolhendo o pedido de 
redução. 4. A pena de multa deve obedecer ao mesmo 
critério para a fixação da reprimenda corporal, diante 
do princípio da proporcionalidade. 5. Recurso conhecido 
e parcialmente provido." (TJMG. Apelação Criminal 
1.0145.12.030867-4/001, Relator(a): Des.(a) 
Pedro Vergara , 5ª Câmara Criminal, julgamento 
em 03/12/2013, publicação da súmula em 
06/12/2013).

Dessa forma, a pena de multa deve guardar estrita 
proporção com a reprimenda corporal aplicada. Assim, se a pena privativa 
de liberdade foi fixada no mínimo legal, o mesmo deverá ocorrer com a 
sanção pecuniária. 

De tal sorte, sem maiores delongas, reduzo a pena de 
multa para o quantum de 10 (dez) dias-multa. 
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Mantido  o  valor  unitário  mínimo  do dia-multa e as 
demais cominações da sentença.

Ante o exposto, em desarmonia com o parecer 
ministerial, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, 
NO SENTIDO DE REDUZIR A PENA DE MULTA PARA 10 DIAS-
MULTA.

É como o voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara 
Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, Relator, João Benedito 
da Silva, Revisor, e Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor 
Doutor Paulo Barbosa de Almeida, 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 16 de setembro de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


