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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL Nº  0000039-26.2013.815.0041  –  Comarca  de  Alagoa
Nova/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Mário Gonçalves de Araújo Filho
ADVOGADO: André Gustavo Santos Lima Carvalho (OAB/PB 20.073)
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO CRIMINAL.  PORTE DE ARMA DE
FOGO  DE  USO  PERMITIDO.  PRISÃO  EM
FLAGRANTE.  CONFISSÃO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CRIME DE
MERA  CONDUTA.  CONDENAÇÃO.  RECURSO.
PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO.  INSUFICIÊNCIA DE
PROVA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
DESPROVIMENTO.

Existindo  provas  robustas  acerca  da  autoria  e
materialidade  delitivas,  capazes  de  embasar  o  edito
condenatório,  impõe-se  manter  a  sentença  atacada,
sobretudo, se analisada a luz dos elementos probatórios
constantes no caderno processual, que demonstram ter
o  recorrente  sido  preso  em  flagrante,  portando
ilegalmente arma de fogo de uso permitido.

Assim, restando a sentença em perfeita harmonia com as
provas carreadas aos autos, e bem fundamentada, não há
como se reformar a condenação imposta, mesmo porque,
a pena foi bastante razoável ao fato criminoso.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
acima identificados;

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, para manter
a sentença em todos os seus termos,  em harmonia com o parecer da Procuradoria de
Justiça.

RELATÓRIO

O Ministério Público da Comarca de Alagoa Nova/PB denunciou
Mário  Gonçalves  de  Araújo  Filho,  como  incurso  nas  penas  do  art.  14  da  Lei
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10.826/2003, em decorrência de, no dia 04/01/2013, a Polícia Militar, ao efetuar rondas
de retina pelo local, flagrou o denunciado portando ilegalmente o revólver marca Rossi,
calibre 38, cano médio de madeira, oxidado, nº D315382, com três capsulas intactas e
duas deflagradas, conforme consta do auto de apresentação e apreensão de fls. 11.

Descreve a peça vestibular que, no citado dia por volta das 20h00,
no momento em que os  Policiais  Militares  passavam pelo posto médico da cidade,
avistaram o increpado de posse da citada arma, sendo preso em flagrante e confessado a
prática delitiva, declarando ser vigilante e que fazia uso do objeto do crime, mesmo sem
autorização legal. Posteriormente, foi solto mediante pagamento de fiança.

A denúncia foi recebida em 26/03/2013 (fls. 27).

Defesa preliminar requerendo sua absolvição (fls. 55/56). Cópia
de sua portaria no cargo de vigilante efetivo da Prefeitura de Alagoa Nova (fls. 58).

Oitivas e interrogatório (fls. 64/69).

Alegações finais pelo Ministério Público (fls. 70/72) e pela defesa
(fls. 76/77), alegando legítima defesa putativa.

Laudo de Exame Técnico Pericial de Eficiência de tiros em arma
de fogo e munição (fls. 83/88), concluindo por apta para efetuar disparos.

Antecedentes criminais (fls. 91).

Cientes as partes acerca do laudo supra (fls. 93), apenas o acusado
se manifestou (fls. 100/101).

Às fls. 104/106, o douto juiz Dr. Eronildo José Pereira proferiu
sentença  julgando  procedente  denúncia  e  condenando  Mário  Gonçalves  de  Araújo
Filho, nos termos do art. 14 do Estatuto do Desarmamento, a cumprir 02 (dois) anos de
reclusão, em regime aberto, além de 20 (vinte) dias multa, correspondente cada um a
1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. Depois substituiu a pena privativa de
liberdade  por  duas  restritivas  de  direito,  consistentes  numa  prestação  de  serviços  à
comunidade, em local a ser designado em audiência admonitória, pelo prazo da pena,
com observância ao que dispõe o art. 46, §§3º e 4º do CP, e limitação de fim de semana,
consistente na obrigação de permanecer encarcerado, aos sábados e domingos, por 05
(cinco) horas diárias, na Cadeia local, pelo mesmo prazo. 

Inconformado, o denunciado recorreu a esta Superior Instância (fls.
112), colacionando suas razões as fls. 114/118, pugnando pela reforma da sentença, para
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absolvê-lo por atipicidade da conduta e inexistência de prova da materialidade da infração,
ante a falta de auto de exame de ofensividade da arma de fogo.

Contrarrazões de fls. 123/127, pugnando pelo desprovimento do
apelo.

Subiram os autos,  e  em sendo estes encaminhados ao crivo da
douta  Procuradoria  de  Justiça,  esta  opinou  pelo  provimento  parcial  recursal  (fls.
133/139).

É o breve relatório.

VOTO:

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é tempestivo, por  ter  a  sentença  sido  prolatada  em
14/08/2015 (fls.  104/106),  tendo o Ministério Público sido intimado em 13/10/2016,
conforme  ciente  as  fls.  109/verso,  o  advogado  do  recorrente  através  do  DJE/PB,
publicado no dia 18/10/2016 (fls. 111), enquanto o recurso foi interposto em 18/10/2016
(fls. 112), antes mesmo do último ato de intimação, que seria do próprio réu, ocorrido
no dia 25/10/2016, conforme mandado de fls. 120.

Portanto, além de ser adequado e não depender de preparo por se
tratar de ação penal pública (TJ/PB Súmula n° 24), CONHEÇO do apelo.

2. DO MÉRITO:

No  apelo,  pugna  o  recorrente  reformar  a  sentença  atacada,
alegando atipicidade por ausência de lesividade ao bem jurídico protegido.

Aduz  fragilidade  do  acervo probatório,  bem como ausência  de
comprovação da autoria delitiva, capaz de embasar o edito condenatório.

Discorre do caderno processual ter o denunciado sido preso em
flagrante  delito,  durante  ronda  efetuada  por  policiais  militares  que,  após  serem
informados da suposta prática de assaltos na região,  por  indivíduo conduzindo uma
motocicleta de cor preta, vestindo casaco preto, chegou-se ao encalço do ora apelante.

No momento da abordagem, o recorrente estava sentado em cima
de uma moto preta, estacionada na frente do Posto Médico do Município de Alagoa
Nova/PB,  quando tirava serviço de um amigo,  em razão de seu cargo de vigilante,
concursado pela edilidade local, conforme fez prova de sua portaria as fls. 58 e 78/79.

AC 0000039-26.2013.815.0041 CMBF – Relator 3



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Ressalta-se que a defesa não se insurgiu acerca da autoria delitiva,
até  porque,  o  próprio  réu  confessou  está  na  posse  da  arma,  atacando  apenas  a
materialidade diante da inexistência de prova, sobretudo a lesividade a bem jurídico.

O crime praticado pelo ora recorrente é de cunho eminentemente
formal, consumando apenas com o ato de possuir ou deter consigo, ainda que isso não
gere nenhum perigo a população, não necessitando de outro resultado, ou seja, basta
unicamente portar uma arma para configurá-lo.

Desse  modo,  a  confissão  do  acusado  já  demonstra  a  autoria
delitiva, somado aos depoimentos colhidos nos autos.

Na sentença recorrida, o douto magistrado reconheceu o disposto
no art. 14 da Lei 10.826/2003, condenando-o a cumprir uma pena de 02 (dois) anos de
reclusão e 20 (vinte) dias multa (fls. 104/106).

Denota-se dos autos que a arma de fogo, marca Rossi, calibre 38,
cano médio, oxidado, cano de madeira, número D315382, com três capsulas intactas e
duas deflagradas, constante do auto de apresentação e apreensão (fls. 11), encontra-se
apta a produzir tiros, nos termos do laudo de eficiência de disparos de fls. 83/88.

O Policial Militar Daniel Florentino de Souza, em seu depoimento
prestado em juízo, afirmou que:  “(…) recebeu uma denúncia de tentativa de assalto
por dois rapazes que teriam sido abordado por um rapaz numa moto preta com um
casaco  preto;  que  em diligência,  passando no Posto  de  Saúde  do mutirão,  estava
sentado o acusado na frente estacionada uma moto preta, que quando abordado, este
alegou que estava tirando serviços como guarda no posto de saúde, porém, mediante a
arma, a polícia fez o procedimento de conduzir o acusado até a delegacia; que foi
conduzido apenas pelo porte de arma e não pela denúncia (...)” (fls. 64).

O mesmo relato foi  produzido pelo outro policial  ouvido,  o  Sr.
Wilson Rodrigues Chicó (fls. 65).

Em  seu  interrogatório,  o  ora  apelante  declarou  que  “(…)
atualmente trabalha como Guarda Municipal em Campina Grande-PB; que a lei  é
para andar com arma mas a prefeitura ainda não forneceu; que onde tem mais de 50
mil pessoas em serviço põe utilizar arma; que quando foi abordado estava prestando
serviços como vigilante; que arma foi emprestada de um vigilante, colega dele acusado
para o serviço; que fora de serviço, não costuma andar armado, nem aqui e nem em
local nenhum; que nunca foi preso e nem processado antes;” (fl. 68).

A apreensão do objeto do crime em poder do denunciado, por si só,
já evidencia a autoria delitiva, bem como a própria materialidade, eis que tal arma é
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elementos  de  prova suficiente  para  caracterizar  a  prática  prevista  no art.  14 da Lei
10.826/2003, sobretudo, por se tratar de crime de mera conduta, onde apenas o portá-
lajá configura o tipo penal contido no artigo anteriormente citado, ainda que não gere
nenhum perigo à população.

Patente  a materialidade do crime,  que encontra  fundamento no
auto de apreensão e apresentação de fls. 11 e no laudo de eficiência de disparos (fls.
83/88),  componentes  capazes  de  embasar  o  edito  condenatório,  exatamente  ante  ao
perigo abstrato, não havendo como falar em absolvição.

No  caso  em  disceptação,  todas  as  provas  revelam  a  prática
delituosa  tipificada  no  art.  14  do  Estatuto  do  Desarmamento,  não  havendo  outro
caminho, senão manter a condenação do acusado, como bem o fez o douto magistrado
de primeiro grau.

A doutrina assim tem se manifestado a esse respeito, da seguinte
forma:

“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”
(Ângelo Fernando Faciolli.  Lei das Armas de Fogo. Juruá
Editora, p. 176).

"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).

A esse respeito, assim vem decidindo a jurisprudência:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  Apelação  criminal.
Porte  ilegal  de  arma  de  fogo.  Art.  14,  caput,  da  Lei  nº
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10.826/03  (Lei  do  Desarmamento).  Preliminar  de
cerceamento  defesa.  Rejeição.  Materialidade  e  autoria.
Comprovação.  Conjunto  probatório  robusto  e  coeso.
Condenação mantida. Dosimetria. Fixação da pena-base no
mínimo  legal.  Substituição  por  duas  penas  restritivas  de
direito.  Acerto  do  decisum  singular.  Desprovimento  do
apelo.  -  Mantém-se  a  condenação  quando  o  conjunto
probatório apresenta materialidade e autoria incontroversas.
- A teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal. - Desprovimento
da  apelação.  (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  0001428-89.2014.815.0371,  Câmara  Especializada
Criminal,  Relator  DES.  LUIZ  SILVIO  RAMALHO
JÚNIOR , j. em 15-08-2017).

APELAÇÕES CRIMINAIS.  PORTE ILEGAL DE ARMA
DE  FOGO.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS
ATRAVÉS  DO  ACERVO  PROBATÓRIO.
MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  CONDENATÓRIA.
PENA BASE DO 1º  APELANTE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL.  IMPOSSIBILIDADE.  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS  FAVORÁVEIS.  REDIMENSIONAMENTO
DA REPRIMENDA IMPOSTA. PROVIMENTO PARCIAL
DO 1º APELO E DESPROVIMENTO DO 2º  RECURSO
DE APELAÇÃO. Para a configuração do delito previsto no
art. 14 da Lei n.º 10.826/03, basta que o agente porte a arma
de  fogo  sem  autorização  ou  em  desacordo  com  a
determinação legal, sendo desnecessária a demonstração de
efetivo perigo para a coletividade. Se o conjunto probatório
oferece o necessário respaldo para a versão dos fatos trazida
na exordial acusatória, a condenação é medida que se impõe.
Verificada que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
são favoráveis ao réu, não se justifica a fixação da pena-base
acima do mínimo legal. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  0000588-94.2013.815.0151,  Câmara
Especializada  Criminal,  Relator  DES  JOÃO  BENEDITO
DA SILVA, j. em 28-01-2016).
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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.  (…)  (TJPB  –
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  0000416-
22.2011.815.0411, Câmara Especializada Criminal, Relator
Des. Arnóbio Alves Teodósio, j. Em 16-09-2014).

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 lesivo da arma. III - Recurso conhecido e provido,
nos  termos do voto do Relator.  (REsp 1214528/MG, Rel.
Ministro  GILSON  DIPP,  QUINTA TURMA,  julgado  em
07/08/2012, DJe 14/08/2012).

A prova não é frágil, muito pelo contrário, é de suma importância
para a apuração dos fatos, o que levou o douto magistrado, repita-se, ao proferir sua
decisão, a firmar seu livre convencimento motivado que culminou em condenar o réu.
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Nesse contexto, impõe-se manter a decisão atacada, em todos os
seus termos, por incontroversas a autoria e materialidade, existindo nos autos qualquer
fato que comprove de forma clara e precisa a inocência alegada.

Ademais, o depoimento dos policiais é de suma importância para o
caso em análise,  por foram eles que efetuaram a prisão, revelando a veracidade dos
fatos aqui aduzidos.

Inexiste  a  presunção  de  inocência  alegada,  não  devendo  ser
acolhido a tese defensiva exposada em suas razões recursais.

Ante  todo  o  exposto,  e  em  harmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça,  NEGO PROVIMENTO  ao apelo, para manter inalterada a
sentença atacada.

É como voto.

Presidiu ao julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e  Relator,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha
Ramos, como Revisor, e Arnóbio Alves Teodósio (vogal).

Presente à Sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em 17
de Abril de 2018.

João Pessoa, 23 de Abril de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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