
 

 
                                        PODER JUDICIÁRIO                                      

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

ACÓRDÃO                                                                                                                            
Apelação Criminal n. 0000059-37.2015.815.0141
RELATOR: Dr; João Bastita Barbosa, juiz convocado em substituição ao Des.
João Benedito da Silva
ORIGEM: 3ª Vara da comarca de Catolé do Rocha/PB
APELANTE: Luiz Gustavo Ferreira da Silva
ADVOGADO: José Weliton de Melo
APELADO:   Justiça Pública                                                                                               

APELAÇÃO  CRIMINAL.  PORTE  ILEGAL  DE
ARMA  DE  FOGO  DE  USO  PERMITIDO.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  AUSÊNCIA  DE  LAUDO
PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO  E  FORMAL.  DESNECESSIDADE
DE AFERIÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA.
DESPROVIMENTO.

A ausência  de  perícia  técnica,  relativamente  à
potencialidade ofensiva da arma apreendida, não
descaracteriza o delito de porte ilegal, sendo este
de  caráter  formal  e  de  perigo  abstrato,
aperfeiçoando-se,  apenas,  com  o  fato  de  o
agente  conduzir  o  artefato  sem  a  devida
autorização legal.

Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO,  NOS
TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL.
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RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Criminal (fl.  54)  manejada  por  Luiz

Gustavo Ferreira da Silva face a sentença de fls. 47/51, proferida pelo Juízo

de  Direito  da  3ª  Vara  Mista  da  comarca  de  Catolé  do  Rocha/PB,  que,

julgando procedente a pretensão punitiva estatal,  condenou-o a pena de 02

(dois) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, além de 10 (dez)

dias-multa pela prática do crime capitulado no artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

O juiz  a quo  substituiu  a pena privativa de liberdade por  duas

restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e a

prestação pecuniária no importe de 02 (dois) salários-mínimos.

Em suas razões recursais (fls. 60/64), vem buscar a absolvição,

alegando,  para  tal,  a  atipicidade  da  conduta  em  razão  da  ausência  de

comprovação da lesividade da conduta, tendo em vista a falta de exame da

potencialidade da arma.

Contrarrazoando  (fls.  65/67),  o  Representante  do  Ministério

Público a quo requereu a manutenção da sentença objurgada in totum.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio do ilustre Procurador

José Roseno Neto, exarou parecer, às fls. 73/77, opinando pelo desprovimento

do apelo.

É o relatório.

VOTO

Desembargador João Benedito da Silva
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O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia em desfavor  de  Luiz  Gustavo Ferreira  da Silva,  dando-o como

incurso nas sanções penais do artigo 14 da Lei n. 10.826/03 eis que, no dia

31/12/2014, por volta das 23h:15min, na Praça Central da cidade de Catolé do

Rocha, o denunciado foi flagrado, portando arma de fogo de uso permitido, em

desacordo legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que os policiais militares faziam ronda no local e

perceberam atitude suspeita do acusado,  pelo que realizaram a abordagem

nele. Durante a revista, foi encontrado um revólver calibre 38, municiado com

05 (cinco) cartuchos intactos, conforme auto de apreensão.

Consta,  na  exordial  acusatória,  que  o  acusado  admitiu  a

propriedade da arma, dizendo tê-la adquirido há pouco mais de 01 (um) mês

para segurança própria.

Processado, regularmente, o feito, o magistrado  a quo julgando

procedente a pretensão punitiva estatal,  condenou-o a pena de  02 (dois)

anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto,  além de 10 (dez) dias-

multa pela prática do crime capitulado no artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

Irresignado, veio o réu a oferecer recurso apelatório, buscando a

absolvição, alegando, para tal, a atipicidade da conduta em razão da ausência

de comprovação da lesividade da conduta, tendo em vista a falta de exame da

potencialidade da arma.

Acerca do pleito absolutório, sem razão o recorrente.

Com efeito, o crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera

conduta  e  de  perigo  abstrato,  que  independe  da  ocorrência  de  qualquer

prejuízo efetivo para a sociedade, sendo suficiente, para a caracterização da

Desembargador João Benedito da Silva
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conduta prevista no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, o simples fato de portar

arma de fogo de uso permitido sem autorização.

O porte de arma, por sua potencial lesividade, oferece risco à paz

social  e  tranquilidade  pública,  bens  jurídicos  a  serem  protegidos  pela

legislação específica, sendo prescindível que a conduta efetivamente exponha

outra pessoa a risco.

Sobre a matéria, leciona Guilherme de Souza Nucci, verbis:

“[...] é crime de [...] 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); [...]” NUCCI, Guilherme de Souza. Leis
penais e processuais penais comentadas. 3. ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008,
p. 92. 

Nesse sentido, também, é o entendimento do Superior Tribunal

de Justiça, conforme se verifica:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL E PROCESSO PENAL.
TRÁFICO.  PROVA  DA  AUTORIA  E  DA
MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVA.
SUMULA  7/STJ.  PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  DE
FOGO.  MATERIALIDADE.  LAUDO  PERICIAL.
DESNECESSIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E
DE  PERIGO  ABSTRATO.  FALSA IDENTIFICAÇÃO
PERANTE AUTORIDADE POLICIAL.  FATO TÍPICO.
RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DE
CONTROVÉRSIA  Nº  RESP  1362524/MG.  PENA-
BASE.  QUANTIDADE  E  VARIEDADE  DE
SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. ARTIGO 42 DA LEI
11.343/06.
1.  Cabe  ao aplicador  da  lei,  na  instância  ordinária,

Desembargador João Benedito da Silva
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analisar  a  existência  de  provas  suficientes  para
embasar  o  decreto  condenatório,  ou  a  ensejar  a
absolvição,  sendo  inviável,  em  sede  de  recurso
especial,  rediscutir  a  suficiência  probatória  para  a
condenação.
2.  A Terceira  Seção  desta  Corte  de  Justiça,  no
julgamento do EREsp nº  1.005.300/RS,  pacificou
sua jurisprudência no sentido de que o tipo penal
de porte ilegal de arma de fogo é delito de mera
conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a
demonstração  de  seu  caráter  ofensivo  e
prescindível  a elaboração de laudo pericial  para
atestar  a  potencialidade  lesiva  da  arma
apreendida e configurar a tipicidade do delito.
3.  Por  ocasião  do  julgamento  do  Recurso  Especial
Representativo  de  Controvérsia  nº  REsp
1362524/MG, o Superior Tribunal de Justiça pacificou
sua  jurisprudência  no  sentido  de  que  é  típica  a
conduta  de  se  atribuir  falsa  identidade  perante  a
autoridade policial,  não estando a prática alcançada
pelo princípio da autodefesa.
4.  A  jurisprudência  das  duas  Turmas  com
competência  em  matéria  penal  deste  Superior
Tribunal  de  Justiça  é  firme  no  sentido  de  que  a
natureza e a quantidade da droga justificam a fixação
da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do
artigo 42 da Lei de Drogas.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  REsp  1672532/MA,  Rel.  Ministra  MARIA
THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,
julgado  em  17/10/2017,  DJe  23/10/2017)  (grifo
nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO. POTENCIAL LESIVO. PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.  ATO  INFRACIONAL
EQUIPARADO  A CRIME  DE  PERIGO  ABSTRATO.
ACÓRDÃO  EM  HARMONIA  COM  A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 568/STJ. CONTEXTO DA APREENSÃO DA
ARMA  DE  FOGO.  NECESSIDADE  DE
REVOLVIMENTO  DE  MATÉRIA  FÁTICO-
PROBATÓRIA.  SÚMULA  7/STJ.  RECURSO
DESPROVIDO.
1.  A  3ª  Seção  desta  Corte  Superior  pacificou
entendimento de  que o  porte  ilegal  de arma de
fogo  é  crime  de  perigo  abstrato,  sendo
prescindível  a  realização  de  laudo  pericial  para
atestar  a  potencialidade  lesiva  do  artefato
apreendido  (EREsp  1005300/RS,  Rel.  Ministra
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MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  Rel.  p/
Acórdão  Ministra  LAURITA  VAZ,  TERCEIRA
SEÇÃO,  julgado em 14/08/2013,  DJe  19/12/2013).
Incidência da Súmula 568/STJ.
2. Com relação ao argumento de que a arma de fogo
apreendida  não  se  encontrava  sob  poder  dos
agravantes,  cumpre  admitir  que  o  exame  da  tese
defensiva  demandaria  o  revolvimento  de  matéria
fático-probatório, o que, em sede de recurso especial,
constitui medida vedada pelo óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  AREsp  1063140/SE,  Rel.  Ministro
REYNALDO  SOARES  DA  FONSECA,  QUINTA
TURMA,  julgado  em  20/04/2017,  DJe  28/04/2017)
(grifo nosso)

Assim, torna-se desnecessária a realização de laudo pericial na

arma apreendida, pois independentemente de sua potencialidade lesiva, resta

configurado o crime em comento, não havendo como prosperar a absolvição

pretendida.

 

Ademais,  o  próprio  acusado,  em juízo  (mídia  digital  de  fl.  40),

confessou possuir a arma de fogo de uso permitido para sua defesa, posto ter

inimigos e, se andasse desarmado, morreria.

Destarte,  sendo  típica,  antijurídica  e  culpável  sua  conduta,

incorreu nas penas previstas pelo art. 14 da Lei 10.826/2003. Portanto, correta

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

Forte em tais razões, nego provimento ao apelo.

Oficie-se ao Juízo de Execuções, comunicando a decisão para

execução da pena. Após realização de audiência admonitória, comunicada pelo

juízo de execuções a esta Relatoria, expeça-se guia provisória.

É como voto.

        

Desembargador João Benedito da Silva
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        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 Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em

substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, e Márcio Murilo

da Cunha Ramos. Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes

Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 05

(cinco) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


