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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 0001106-48.2010.815.0391 –  Vara Única 
da Comarca de Teixeira

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
APELANTE : Samuel Silva Teles
ADVOGADO : Luiz Gustavo de Sousa Marques
APELADA : A Justiça Pública  

APELAÇÃO CRIMINAL. Posse irregular de 
arma de fogo de uso permitido. Art. 12 da Lei 
nº 10.826/03. Autoria e materialidade 
comprovadas. Erro sobre a ilicitude do fato. 
Inocorrência. Alegação de que a arma não oferecia 
potencialidade  lesiva  e/ou  ofensiva. 
Impossibilidade. Crime de mera conduta e perigo 
abstrato. Abolitio  criminis.  Inaplicabilidade.  Réu 
flagrado  em posse  de  arma de  fogo  e  munição 
posterior  ao  prazo  permitido  pela  lei. Recurso 
desprovido.

- Tendo o réu pleno conhecimento sobre a ilicitude 
do fato, não pode ele invocar o erro de proibição.  

- O crime de posse de arma de fogo não exige 
prova de exposição da população a risco, pois se 
trata de crime de perigo abstrato, e não concreto, 
que não exige qualquer resultado naturalístico. 
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- A abolitio criminis temporária, instituída pelo 
Estatuto do Desarmamento, no que tange à 
conduta de possuir arma de fogo, se encerrou em 
dezembro de 2009, e tendo o  fato delitivo ocorrido 
em 01/09/2010, portanto, após o prazo legal, não 
há que se falar em atipicidade da conduta.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do  Egrégio  Tribunal de 
Justiça, à unanimidade, em NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO, em 
harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Perante a Vara Única da Comarca de Teixeira, Samuel 
Silva  Teles,  amplamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo 
Ministério Público como incurso nas penas do art. 12 da Lei 10.826/03 
(Estatuto do Desarmamento).

A exordial aduz que, no dia 01 de setembro de 2010, 
por volta das 12h, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, 
policiais militares dirigiram-se à  residência do acusado, situada na Rua 
Aprígio Leite, nº 97, no município  de Desterro/PB, e ao procederem a 
revista na casa, apreenderam uma espingarda de fabricação caseira, de 
“soca”, acompanhada de uma pequena quantidade de chumbo, pólvora e 
espoletas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo, 
então, o denunciado preso em flagrante e conduzido para a delegacia.

Recebida a denúncia no dia 28 de setembro de 2010 (fl. 
55), e depois da regular instrução, foi proferida sentença (fls. 112/116) 
condenando o réu, pelo delito capitulado no art. 12 do Estatuto do 
Desarmamento, a uma de pena de 02 (dois) anos de detenção, a ser 
cumprida inicialmente no regime aberto, e mais 10 (dez) dias-multa, no 
valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época 
do fato.

A defesa, irresignada com a sentença condenatória, 
moveu recurso de apelação (fl. 121). Em razões (fls. 131/141), requer a 
absolvição, alegando, em síntese, que: 1) incidiu em erro escusável sobre 
a  ilicitude  do  fato;  2)  a  arma não  oferecia  potencialidade  lesiva  e/ou 
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ofensiva; e 3) estava no período em que se podia apresentar a arma à 
Polícia Federal espontaneamente.

 
O Ministério  Público ofereceu contrarrazões, fls. 144 e 

seguintes,  pedindo a manutenção da sentença recorrida no seu inteiro 
teor.  

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do 
ilustre Procurador de Justiça, Dr. Francisco Sagres Macêdo Vieira, opinou 
pelo desprovimento do recurso. (fls. 151/161).

É o relatório.

VOTO: Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
(Relator)

Inicialmente, cumpre ressaltar que os requisitos 
essenciais de admissibilidade do recurso encontram-se devidamente 
preenchidos. 

Segundo relato contido na exordial acusatória, no dia 
01 de setembro de 2010, por volta das 12h, em cumprimento a mandado 
de  busca  e  apreensão,  policiais  militares  dirigiram-se  a  residência  do 
acusado,  situada  na  Rua  Aprígio  Leite,  nº  97,  no  município   de 
Desterro/PB,  e  ao  procederem  a  revista  na  casa,  apreenderam  uma 
espingarda  de  fabricação  caseira,  de  “soca”,  acompanhada  de  uma 
pequena quantidade de chumbo, pólvora e espoletas, em desacordo com 
determinação legal  ou regulamentar,  sendo, então, o denunciado preso 
em flagrante e conduzido para a delegacia.

A  materialidade  delitiva  restou  positivada  através  do 
auto de prisão em flagrante de fls.  06/08,  do auto de apresentação e 
apreensão de fl. 13 e do laudo de exame de eficiência de disparos em 
arma de fogo de fl. 58/59.

A  autoria  dos  fatos,  por  sua  vez,  também  restou 
demonstrada através da prova coletada, sendo confessada pelo próprio 
acusado, não tendo sido contestada em sede recursal.

Como  se  vê,  o  apelante  não  nega  que  tenha  sido 
flagrado,  em  sua  residência,  possuindo  uma  espingarda  de  fabricação 
caseira,  do  tipo  “soca”,  acompanhada  de uma pequena  quantidade  de 
chumbo, pólvora e espoletas, fato esse, aliás, que confessou em juízo, 
conforme se depreende de seus interrogatórios de fls. 08 e 92.

Primeiramente,  o apelante pugna por  sua absolvição, 
ao argumento de que não possuía a potencial consciência da ilicitude do 
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fato praticado, já que tinha pouca escolaridade, sendo sertanejo, e além 
disso, o artefato era de fabricação caseira.

A meu sentir, diante da prova colhida, a manutenção da 
condenação do acusado revela-se como a decisão acertada.

Com efeito, na hipótese dos autos, não se configurou o 
alegado erro sobre a ilicitude do fato, decorrente do desconhecimento da 
desconformidade de sua conduta com o ordenamento vigente.

Ocorre  que,  para  a  caracterização  do  erro  de  tipo 
essencial capaz de excluir o dolo, faz-se necessária a demonstração do 
desconhecimento,  por  parte  do  agente,  dos  pressupostos  fáticos 
ensejadores  da  tipificação  da  própria  conduta,  ou  ainda,  a  percepção 
errônea acerca dos elementos constitutivos do delito. 

Por outro lado, somente se reconhece o erro sobre a 
ilicitude do fato como fator de isenção (erro inevitável)  ou redução de 
pena (erro evitável), quando o agente se equivoca sobre a antijuridicidade 
de sua conduta.

No  caso  dos  autos,  não  se  pode  reconhecer  a 
ocorrência  de  erro  de  proibição,  pois  não  é  crível  que  o  acusado 
acreditasse que a posse da arma, sem autorização legal, fosse permitida. 
Ora, é do conhecimento de todos que a posse ilegal de arma de fogo é 
incriminada.

Com a edição do Estatuto do Desarmamento – Lei nº 
10.826/03 -, o Governo Federal realizou ampla campanha nacional sobre a 
necessidade de desarmamento da população, sendo veiculada em todo o 
país, de forma a alcançar toda a população. 

Não  obstante,  a  mídia  veicula  diariamente  notícias 
sobre a apreensão de armas de fogo, de modo que todos os cidadãos têm 
consciência de que possuir arma sem a devida autorização é crime.

Ainda que se trate de pessoa de pouca escolaridade, 
não é crível que ele desconhecesse o caráter proibido de sua conduta, por 
não ter condições de perceber sua ilicitude.

Ademais, o réu conta com uma extensa ficha criminal, 
e o seu envolvimento no submundo do crime, lhe permitiria facilmente 
discernir que a sua conduta era ilícita. 

A segunda tese absolutória apresentada pela defesa foi 
a de que o recorrente não foi preso com munições idôneas para a arma de 
fogo e que esta não oferecia potencialidade lesiva e/ou ofensiva.
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Todavia, sem razão o apelante.

Ora, conforme sabido, o delito tipificado no art. 12 da 
Lei 10.826/2003 é crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando 
que o agente esteja na posse ou mantenha sob sua guarda arma de fogo, 
acessório ou munição, sem autorização e em desacordo com determinação 
legal, pouco importando o resultado. 

Não é exigido pelo tipo penal que tenha o agente 
causado perigo à pessoa ou coletividade. Nesta esfera, o perigo abstrato 
ou presumido dispensa a demonstração efetiva de que a vítima ficou 
exposta a uma situação concreta de risco. 

A lei presume, de forma absoluta, a existência do risco 
causado à sociedade por parte daquele que, sem autorização e em 
desacordo com determinação legal, porta arma de fogo, acessório ou 
munição. 

Objetiva a norma penal proteger a incolumidade 
pública, evitando que seja exposta a qualquer risco de lesão. 

Segundo o dicionário Aurélio, incolumidade provém de 
incólume, que significa "livre de perigo", "são e salvo", "intato", ou, ainda, 
"ileso". Pretende portanto o legislador proteger de maneira abrangente a 
segurança de toda a coletividade ainda no seu estágio inicial, objetivando 
que o ato de possuir, ainda que a munição não seja compatível com a 
arma, não evolua até se transformar em efetivos ataques. 

Neste ponto, valho-me dos ensinamentos de Guilherme 
de Souza Nucci, que, assim, preleciona: 

"(...) é crime comum (pode ser praticado por qualquer 
pessoa): mera conduta (independe da ocorrência de 
qualquer efetivo prejuízo para a sociedade); de perigo 
abstrato (a probabilidade de vir a ocorrer algum 
dano, pelo mau uso da arma, acessório ou 
munição, é presumido pelo tipo penal, em especial 
por se tratar de objeto proibido ou de uso 
restrito);(...)"(Código Penal comentado. 3ª edição, 
São Paulo: RT, 2008. p. 92), destaquei.

Destarte, considerando tratar-se de crime de mera 
conduta e de perigo abstrato, para a caracterização do delito de posse 
irregular – art. 12 da lei 10.826/2003 – pouco importa se a arma era de 
fabricação  caseira,  ou  que  as  munições  não  eram  compatíveis  com o 
artefato, bastando o simples ato de portar arma de fogo ou munições.
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No que diz respeito ao argumento da abolitio criminis, 

igualmente, não merece prosperar.

Com o advento da Lei nº 10.826/03, o crime de possuir 
arma de fogo efetivamente obteve um “período de lacuna”, no que diz 
respeito a sua criminalização, a chamada abolitio criminis.

Os artigos 30 e 32, da citada Lei, dispunham o prazo de 
180 dias para que os possuidores e proprietários regularizassem ou 
entregassem suas armas de fogo.

Portanto, a partir da Lei nova, e pelo prazo de 180 dias, 
não poderia ocorrer a prática criminosa dos artigos 12 e 16 (posse), uma 
vez que a própria lei conferiu a possibilidade de, durante aquele período, 
regularizar a situação da arma através do registro (artigo 30), ou de sua 
entrega (artigo 32).

Posteriormente, a Lei nº 11.706/08 deu nova redação 
aos artigos 30 e 32, do Estatuto do Desarmamento, assim passando a 
dispor:

“Art. 30. Os possuidores e proprietários de arma de 
fogo de uso permitido ainda não registrada deverão 
solicitar seu registro até o dia     31     de     dezembro     de   
2008, mediante apresentação de documento de 
identificação pessoal e comprovante de residência fixa, 
acompanhados de nota fiscal de compra ou 
comprovação da origem lícita da posse, pelos meios de 
prova admitidos em direito, ou declaração firmada na 
qual constem as características da arma e a sua 
condição de proprietário, ficando este dispensado do 
pagamento de taxas e do cumprimento das demais 
exigências constantes dos incisos I a III do caput do 
art. 4o desta Lei.
Parágrafo único. Para fins do cumprimento do disposto 
no caput deste artigo, o proprietário de arma de fogo 
poderá obter, no Departamento de Polícia Federal, 
certificado de registro provisório, expedido na forma do 
§ 4o do art. 5o desta Lei.” (NR)
“Art. 32. Os possuidores e proprietários de arma de 
fogo poderão     entregá-la  , espontaneamente, 
mediante recibo, e, presumindo-se de boa-fé, serão 
indenizados, na forma do regulamento, ficando extinta 
a punibilidade de eventual posse irregular da referida 
arma.” 

A Lei nº 11.706/08, portanto, concedeu novo prazo aos 
possuidores e proprietários de armas de fogo (31.12.2008), fosse para 
registrá-las (artigo 31, da Lei nº 10.826/03), fosse para entregá-las à 
autoridade competente (artigo 32, da Lei nº 10.826/03).
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Em seguida, a Lei nº 11.922/09, em seu artigo 20, 
assim dispôs:

“Art. 20.  Ficam prorrogados para 31     de     dezembro   
de     2009   os prazos de que tratam o § 3º  do art. 5º e o 
art. 30, ambos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro 
de 2003. 

A lei supra, como se verifica, ampliou o prazo apenas 
para o registro das armas de fogo em situação irregular (artigo 30, da Lei 
nº 10.826/03), o que não se verificou, contudo, em relação à possibilidade 
de entrega dos artefatos à autoridade (artigo 32, da Lei nº 10.826/03).

Assim, desde o dia 01.01.2009, quando findo o prazo 
concedido pela Lei nº 11.706/08, o ato de possuir e/ou manter sob guarda 
arma de fogo ou munição tipifica o delito de posse irregular de arma de 
fogo (artigo 12 da Lei nº 10.826/03).

Isso posto, considerando que a prática do delito ocorreu 
no dia 01.09.2010, inaplicável a abolitio criminis ao caso em tela, não 
havendo que se falar em atipicidade da conduta.

Por fim, importa ressaltar que, no caso vertente, não há 
qualquer defeito na aplicação da reprimenda cominada ao apelante, sendo 
certo que a Juíza primeva obedeceu, criteriosamente, ao método trifásico 
de fixação da pena (art. 59 e 68 do CP), estabelecendo a sanção definitiva 
–  02 (dois) anos de detenção, além de  10 (dez) dias-multa – em 
patamar justo para reprovação da conduta narrada nos autos e prevenção 
quanto  à  prática  de novos  delitos.  Ainda,  deixou  de  substituir  a  pena 
privativa de liberdade por restritivas de direitos  face à reincidência  do 
apelante (fls. 94/95).

Ante o exposto, em harmonia com o parecer, NEGO 
PROVIMENTO AO RECURSO.

É como 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 e Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor 
Doutor Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.
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Sala de Sessões da Câmara Criminal 

“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  em João Pessoa, 23 de 
setembro de 2014.

     

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


