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O  porte  e/ou  a  posse  ilegal  de  arma  de  fogo
constituem  crimes  de  perigo  abstrato,  o  que
significa  que  a  configuração  do  tipo  penal  não
depende  da  ocorrência  de  nenhum  efetivo
prejuízo  para  a  sociedade  ou  para  qualquer
pessoa,  bastando,  para  tanto,  que  o  sujeito
possua  ou  mantenha  sob  sua  guarda  arma  de
fogo  ou  munição  em  desacordo  com
determinação  legal  ou  regulamentar,  pouco
importando  o  resultado.  A  norma  penal  visa,
assim,  a  proteger  a  incolumidade  pública,
evitando  que  seja  exposta  a  qualquer  risco  de
lesão.

Para  a  verificação  da  excludente  da  legítima
defesa  invocada  pelo  recorrente,  há  que  se
demonstrar a efetiva ocorrência de perigo injusto,
atual  ou  iminente,  ônus  do  qual  não  se
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desincumbiu  a  Defesa,  até  porque  não  se  tem
conhecimento da existência de animais silvestres
de grande porte no Cariri Paraibano.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
PARA REDUZIR A PENA AO MÍNIMO LEGAL, NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR, EM DESARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

R E L A T Ó R I O

Luís  Simplício  da  Conceição  e  Marcos  Antônio  de  Souza

Figueiredo foram condenados pelo Juízo da 2ª Vara da comarca de Monteiro,

o primeiro, com fulcro no art. 14 da Lei n. 10.826/03, a uma pena de 02 (dois)

anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias

multa, e o segundo, com fulcro no art. 12 da citada lei, a uma pena de 01 (um)

ano de detenção, a ser cumprida no regime inicial  aberto, e 30 (trinta) dias

multa. As penas foram substituídas por penas restritivas de direito, com amparo

no  art.  44  do  Código  Penal.  Ambos  os  réus  foram absolvidos  das  demais

imputações contidas na denúncia (sentença de fls. 264/274).

Inconformados, os réus recorreram da decisão condenatória.

O réu Luís Simplício da Conceição interpôs o apelo de fls. 278,

em cujas razões (fls.  279/284) alega que foi  condenado por  porte  ilegal  de

arma de fogo, porém estava na zona rural e não oferecia perigo a nenhuma

pessoa, apenas estava portando para se defender dos animais que ali existiam,

dentre eles, onça. Persegue a absolvição, invocando o princípio da lesividade

ou a legítima defesa.

Sustenta  a  Defesa  do  recorrente  que  o  princípio  invocado

Desembargador João Benedito da Silva
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determina que as proibições penais somente se justificam quando se referem a

condutas que afetem gravemente direito de terceiros, de forma que a tipificação

do  delito  do  art.  14  da  Lei  n.  10.826/03  exigiria  a  colocação  do  bem

juridicamente tutelado em situação de risco ou de perigo concreto.  In casu,  o

apelante foi abordado portando um revólver na zona rural e estava exercendo o

trabalho de fazer  uma cerca na fazenda de propriedade do outro acusado,

Marcos Antônio de Souza Figueiredo, havendo o perigo de encontrar animais

silvestres. Assim, visava resguardar a sua segurança pessoal. 

O réu Marcos Antônio de Souza Figueiredo interpôs o apelo de

fls. 285, em cujas razões de fls. 286/295, alega que foi condenado com fulcro

no art. 12 da Lei n. 10.826/03, e persegue a sua absolvição com amparo no

princípio constitucional da presunção de inocência. Sustenta a Defesa que a

arma de fogo pertencia a Luís Simplício, e que o apelante nem queria arma de

fogo  dentro  de  sua  fazenda,  consoante  relatou  em  seu  interrogatório.

Prossegue a Defesa sustentando ter o réu informado ainda ao Juiz que mentiu

na polícia quando afirmou que a arma lhe pertencia pois ficou com pena do

corréu, pessoa pobre e que só estava na sua fazenda para trabalhar. Afirma

ainda que o primeiro denunciado também confirmou todo o alegado em Juízo.

Entende o apelante que não há nos autos qualquer elemento que

aponte  em direção contrária  à  tese sustentada pela  Defesa,  sendo frágil  o

conjunto probatório produzido em desfavor de tal apelante.

Invoca também o princípio da lesividade, alegando que não houve

perigo ou risco de lesão a bem jurídico tutelado, devendo ser absolvido.

Contra-arrazoando o recurso da defesa (fls. 313/320) o Ministério

Público se manifestou pelo improvimento dos apelos.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos

Desembargador João Benedito da Silva
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recursos (fls. 328/331).

É o relatório. 

V O T O

Como visto, Luís Simplício da Conceição e Marcos Antônio de

Souza Figueiredo foram  condenados pelo Juízo da 2ª Vara da comarca de

Monteiro, o primeiro, com fulcro no art. 14 da Lei n. 10.826/03 e o segundo,

com fulcro no art. 12 da citada lei.

Narra a denúncia que: 

[…] Segundo se apurou, em 31 de janeiro do corrente
ano  (2014),  por  volta  das  10h30min,  no  Sítio
Generoba, zona rural  desta, policiais civis e militares
desta  cidade  encontraram  um  saco  contendo  seis
quilos  e  seiscentos  gramas  da erva  cannabis  sativa
lineu, popularmente conhecida por maconha […].

Consta  do  inquérito,  que  os  policiais  civis  estavam
realizando investigações no local, tendo em vista que
poucos meses anteriores a esse fato, foi realizada uma
grande  apreensão  de  maconha  pelos  policiais  desta
Cidade no mesmo local (Sítio Generoba), porém não
havia sido encontrado qualquer suspeito no momento.
Assim, diante das diligências, os policiais encontraram
os denunciados e  juntamente com eles a droga e  a
arma apreendidas.

[…]

Infere-se  ainda  que  o  segundo  acusado  possuía  no
interior  de  sua  residência,  sob  sua  guarda,  a  arma
apreendida nos autos.

Quanto ao primeiro denunciado, ele foi preso por estar
portando  a  arma  de  fogo  apreendida,  a  qual  é  de
propriedade do segundo acusado, bem como por ter
em depósito a droga apreendida. [...]  (fls. 02/04)

Em relação ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, a Juíza a

Desembargador João Benedito da Silva
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quo  absolveu  ambos  os  denunciados,  não  tendo  havido  manifestação  do

representante do Ministério Público.

A materialidade dos delitos de porte e posse ilegal de arma de

fogo está configurada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 06/11, pelo Auto

de  Apresentação  e  Apreensão  de  fls.  24/25  e  pelo  Laudo  de  Exame  de

Eficiência de Disparos em Arma de fogo de fls. 104/108.

RECURSO DE LUÍS SIMPLÍCIO DA CONCEIÇÃO

Quanto à autoria, o próprio acusado confessou o delito perante o

Juízo (Mídia de fls. 218), conforme reconhecido na própria sentença. O cerne

do presente recurso, como já relatado, é a afirmação da Defesa no sentido da

atipicidade da conduta do réu, já que, conquanto não possuísse autorização

legal  para  o  porte,  não  expôs  a  perigo  a  segurança  pública,  bem  como

invocando a excludente da legítima defesa contra animais silvestres.

O  porte  ilegal  de  arma  de  fogo  consiste  no  agente  trazê-la

consigo  de  forma  ostensiva,  sem  a  respectiva  licença  da  autoridade

competente. Logo, para que reste caracterizado o tipo penal constante no art.

14 da Lei nº 10.826/03, basta a demonstração do comportamento típico.

Os  argumentos  defensivos  não  merecem  acolhimento.  Isso

porque o delito em questão é crime de mera conduta e de perigo abstrato, na

medida em que ele se exaure com a prática de qualquer uma das diversas

condutas previstas no tipo penal.

O simples fato de o agente praticar uma das condutas típicas é

suficiente para que a lei considere reduzido o nível de segurança da sociedade

e,  via  de  consequência,  violado  o  bem  jurídico  protegido,  qual  seja,  a

incolumidade pública.

Desembargador João Benedito da Silva
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Dessa  forma,  impossível  prosperar  a  tese  defensiva  de  que  o

apelante deve ser absolvido por atipicidade da conduta, pois basta a ocorrência

da conduta prevista no tipo, não se exigindo a exposição de outrem a risco.

Outrossim, para a verificação da excludente da legítima defesa

invocada pelo recorrente, há que se demonstrar a efetiva ocorrência de perigo

injusto,  atual  ou iminente,  ônus do qual  não se desincumbiu a Defesa,  até

porque, como bem ressaltou o representante do Ministério Público a quo, não

se tem conhecimento da existência de animais silvestres de grande porte no

Cariri Paraibano. Colaciono excerto das contrarrazões recursais:

[…]  Luís  Simplício  da  Conceição  afirma  a
necessidade de portar arma de fogo para se proteger
de  animais  silvestres,  o  que  causa  estranheza
diante da fauna da região de Monteiro/PB.
É  de  bom  alvitre  ressaltar  inexistir  animais
silvestres  de  grande  porte  em  nossa  região,
tampouco  algum  que  apresente  periculosidade
aos seres humanos para autorizar o porte de arma
de fogo como maneira de se defender, exceto se o
Apelante  possuir  alguma  espécie  de  fobia  em
relação a bodes, tatus ou pássaros.
[…]
Dessa forma, para a alegação do Apelante prosperar
se  faria  necessário  que  se  comprovasse  que,  no
momento do porte da arma de fogo, ele estava sendo
atacado por  algum dos perigosos animais silvestres
da região do cariri paraibano.
Ao  contrário,  não  há  prova  do  ataque  ou  da
periculosidade da fauna da região, o que afasta a
pretensa  excludente de ilicitude,  uma vez que a
legítima  defesa  preventiva  não  existe  no  nosso
ordenamento jurídico.  (fls. 314)

Assim, verifica-se seguramente que a Magistrada a quo agiu com

irretocável acerto, dado o acervo probatório colhido na instrução, o qual atesta

tanto a materialidade quanto a autoria delitivas, devendo ser mantida a decisão

condenatória, com fulcro no art. 14 da Lei n. 10.826/03.

Desembargador João Benedito da Silva
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Nesse sentido, são os julgados colacionados:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE ARMA DE FOGO
COM  NUMERAÇÃO  SUPRIMIDA  -  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS  -  CRIME  DE
MERA  CONDUTA  E  DE  PERIGO  ABSTRATO  -
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - REDUÇÃO DA
PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL -
ADMISSIBILIDADE  -  ISENÇÃO  DE  CUSTAS  -
DEFERIMENTO  -  RECURSO  CONHECIDO  E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Comprovadas a autoria e a materialidade do crime
de  disparo  de  arma  de  fogo,  deve  ser  rejeitado  o
pedido de absolvição por ausência de provas.
II - O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera
conduta  e  de  perigo  abstrato  e  consuma-se  com  o
simples fato de o agente portar a arma de fogo.
III  -  Fixada  a  pena  de  forma elevada,  deve  ser  ela
reduzida.
III - "É admissível a adoção do regime prisional semi-
aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou
inferior  a  4  (quatro)  anos  se  favoráveis  as
circunstâncias judiciais" (Súmula 269 do STJ).
IV -  Sendo o apelante assistido por defensor  dativo,
deve  lhe  ser  concedida  a  isenção  das  custas
processuais.  (TJMG  -   Apelação  Criminal
1.0034.16.000873-5/001,  Relator(a):  Des.(a)  Adilson
Lamounier  ,  5ª  CÂMARA CRIMINAL,  julgamento  em
29/11/2016, publicação da súmula em 05/12/2016)

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO  DE  USO  PERMITIDO  COM  NUMERAÇÃO
RASPADA.  ABSOLVIÇÃO  PELA  AUSÊNCIA  DE
PERIGO CONCRETO.  INADMISSIBILIDADE.  CRIME
DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 10.826/03.
DESCABIMENTO.  ARMA  APREENDIDA  COM  A
NUMERAÇÃO  RASPADA.  DOSIMETRIA  DA PENA.
PATAMAR  MANTIDO.  SÚMULA  231  DO  STJ.
IMPOSSIBILIDADE  DE  SUBSTITUIÇÃO  POR
APENAS UMA PENA ALTERNATIVA. ARTIGO 44, § 2º,
DO  CÓDIGO  PENAL.  NEGADO  PROVIMENTO  AO
RECURSO. 1. O simples fato de portar a arma em via
pública,  delito  classificado  como  de  perigo  abstrato,
sem a devida e necessária autorização, tipifica o delito
em questão e, independentemente de qualquer outro
acontecimento, gera perigo suficiente à coletividade e
aos  bens  jurídicos  tutelados,  dispensando  a  efetiva
demonstração de uma situação concreta de risco. [...]

Desembargador João Benedito da Silva
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5. Negado provimento ao recurso. (TJMG - Apelação
Criminal  1.0701.13.040315-0/001,  Relator(a):  Des.(a)
Marcílio  Eustáquio  Santos,  7ª  CÂMARA CRIMINAL,
julgamento em 23/06/2016, publicação da súmula em
01/07/2016). 

No que se refere à pena imposta, o que se vê é que a mesma foi

estabelecida com critério, inclusive a pena base foi fixada no mínimo legal para

o tipo, que é de 2 (dois) anos de reclusão, com fixação do regime aberto, e 15

(quinze) dias multa, tendo havido a substituição da pena corporal por penas

restritivas de direitos.

Nesse ponto, no entanto, entendo que deverá ser reduzida a pena

de multa para o seu mínimo legal, qual seja, 10 (dez) dias multa, de forma a

haver a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO

DE LUÍS SIMPLÍCIO DA CONCEIÇÃO apenas para  ex officio,  com fulcro no

art.  654,  §  2º  do  CPP, reduzir  a  pena  de  multa  para  o  seu  mínimo legal,

mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.

RECURSO DE MARCOS ANTÔNIO DE SOUZA FIGUEIREDO

Tal apelante persegue a sua absolvição com amparo no princípio

constitucional da presunção de inocência. Sustenta a Defesa que a arma de

fogo pertencia a Luís Simplício, e que o apelante nem queria arma de fogo

dentro de sua fazenda, consoante relatou em seu interrogatório. Prossegue a

Defesa  alegando  ter  o  réu  informado  ainda  ao  Juiz  que  mentiu  na  polícia

quando  afirmou  que  a  arma  lhe  pertencia  pois  ficou  com pena  do  corréu,

pessoa pobre e que só estava na sua fazenda para trabalhar. Alega ainda que

o primeiro denunciado também confirmou todo o alegado em Juízo.

No  entanto,  entendo  que  não  lhe  assiste  razão.  No  calor  dos

Desembargador João Benedito da Silva
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acontecimentos, no momento do flagrante, o corréu Luís Simplício informou

ao delegado que:

[…] no dia de hoje,  31/01/2014, por volta das 07:00
horas,  encontrou  o  revólver  cal.  38  no  interior  da
residência  de  MARQUINHOS,  nas  proximidades  do
roçado, em cima de uma mesa perto da televisão, e
resolveu pegar a arma e colocar na cintura, porque na
casa estava uma criança e a mulher MARQUINHOS,
conhecida por NAYLA; Que por volta das 11:00 horas,
policiais  militares  e  civis  chegaram  no  roçado  e
realizaram a abordagem, sendo encontrado a arma em
sua cintura; Que, não presenciou quando da chegada
de  seu  patrão  MARQUINHOS  vez  que  estava  um
pouco distante da casa, mas alega que o revólver é de
propriedade dele; […] (fls. 12)

O próprio  recorrente Marcos Antônio,  às fls.  13,  declarou ao

delegado que, efetivamente, a arma lhe pertencia, informando ainda, que: “[…]

deixava a arma escondida na parte de baixo de um sofá da sala, em razão de

que um sobrinho seu de apenas dez anos estava de passagem na residência;

[…]”.

O  policial  militar  Francinaldo  Martins  Mota,  também  na

delegacia de polícia, relatou que:

[…] Que após diálogo inicial o MARCOS alegou que
não possuía arma de fogo, momento em que o policial
militar  Wodson  mostrou  o  revólver  apreendido  e
perguntou  a  quem  pertencia  não  tendo  MARCOS
como  negar  a  propriedade  da  arma  de  fogo;  Que,
MARCOS  alegou  que  comprou  a  arma  de  fogo  no
mercado livre e não possuía porte. […] (fls. 07)

Em Juízo, o policial militar Francinaldo Martins Mota,  relatou

que Marcos Antônio confirmou, no dia do flagrante, que a arma encontrada com

Luís Simplício lhe pertencia (Mídia de fls. 218). 

No entanto, os dois recorrentes, perante a Magistrada, resolvem

Desembargador João Benedito da Silva
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mudar o teor de suas versões para os fatos, passando a alegar que a arma

pertencia  apenas  a  Luís  Simplício,  sendo  que  Marcos  Antônio  mentiu  na

delegacia quando confirmou que o revólver era seu. Nega-se simplesmente por

negar,  sem, no entanto, apresentar motivo plausível para se auto incriminar

gratuitamente perante um delegado de polícia, em prol de uma pessoa que

sequer  era  parente  seu,  por  exemplo,  uma  esposa  ou  um  filho.  As

circunstâncias  dos  fatos  demonstradas  na  instrução  criminal  confirmam  as

versões apresentadas na esfera policial, pelo que não cabe absolvição nem a

alegação de fragilidade probatória, tampouco se vislumbra afronta ao princípio

da presunção de inocência.

Quanto à ausência de lesividade efetiva, invoco a fundamentação

já lançada quando da apreciação do recurso de Luís Simplício, no sentido de

que o porte e/ou a posse ilegal de arma de fogo constituem crimes de perigo

abstrato,  o que significa que a configuração do tipo penal  não depende da

ocorrência  de  nenhum efetivo  prejuízo  para  a  sociedade  ou  para  qualquer

pessoa,  bastando,  para  tanto,  que  o  sujeito  possua  ou  mantenha  sob  sua

guarda arma de fogo ou munição em desacordo com determinação legal ou

regulamentar, pouco importando o resultado.

A pena imposta  foi  estabelecida  com critério,  inclusive  a  pena

base foi fixada no mínimo legal para o tipo, que é de 01 (um) ano de detenção,

com  fixação  do  regime  aberto,  e  30  (trinta)  dias  multa,  tendo  havido  a

substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos.

Nesse ponto, no entanto, entendo que deverá ser reduzida a pena

de multa para o seu mínimo legal, qual seja, 10 (dez) dias multa, de forma a

haver a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

Diante  do  exposto,  DOU  PARCIAL  PROVIMENTO  AOS

RECURSOS DE LUÍS SIMPLÍCIO DA CONCEIÇÃO E DE MARCOS ANTÔNIO

Desembargador João Benedito da Silva
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DE SOUZA FIGUEIREDO apenas para ex officio,  com fulcro no art.  654, § 2º

do Código de Processo Penal, reduzir as penas de multa fixadas para ambos

para o seu mínimo legal, mantida, no mais, a r.  sentença por seus próprios

fundamentos.

É como voto.

         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 Joaci Juvino da

Costa Silva, Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 12

(doze) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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