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- A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
tem  entendido  que:  “O  simples  porte  de  arma  de  fogo,
acessório ou munição, por si só, coloca em risco a paz social,
porquanto  o  instrumento,  independentemente  de  sua
potencialidade lesiva, intimida e constrange as pessoas, o que
caracteriza  um delito  de  perigo  abstrato.  O  tipo  penal  visa
proteger a incolumidade pública, não sendo suficiente a mera
proteção  à  incolumidade  pessoal  (AgRg  no  REsp  n.
1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
DJe de 4/2/2016).

-  A tese de que o crime não lesionou o objeto jurídico tutelado
não  merece  prosperar,  pois  o  crime  do  art.  14  da  Lei  nº
10.826/2003 é de perigo abstrato,  ou seja,  a consumação do
delito independe do dano concreto eventualmente causado pela



atitude criminosa, pois o perigo de dano já é presumido pela
própria lei.

-  In  casu,  não  prevalece  a  tese  de  atipicidade  da  conduta
sustentada pela defesa, quando o conjunto probatório dos autos
é contundente em atestar que o réu transitava em logradouro
público,  portando  uma  arma  de  fogo  na  cintura,  sem
autorização  e  em  desacordo  com  determinação  legal  ou
regulamentar. 

-  Com  relação  ao  crime  de  porte  ilegal  de  arma  de  fogo,
descabe o pleito de desclassificação da conduta delitiva para
outra  mais  branda  se  comprovado  que  o  acusado  portava
consigo  voluntária  e  conscientemente  a arma de  fogo  de
uso permitido.

- Falece de interesse recursal o pedido de mudança do decisum
vergastado, quando este já se encontra em conformidade com
as pretensões do recorrente. No caso dos autos, a pena-base já
foi  fixada  no  mínimo  legal,  restando  definitiva,  após  o
reconhecimento  de  circunstâncias  atenuantes,  no  limite
estipulado pela Lei Penal.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da  Paraíba,  à unanimidade,  em conhecer em parte  e  na parte  conhecida
negar provimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Rômulo Correia
Ramalho contra a sentença das fls. 86/89,  prolatada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara
Criminal  da Capital,  Juiz  Eslu Eloy Filho nos autos da ação penal acima numerada
promovida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba,  que julgou procedente a
denúncia para lhe condenar pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido, previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, aplicando uma pena
privativa de liberdade de 2 (dois) anos reclusão, no regime inicial aberto; e 10 (dez)
dias-multa,  sendo cada dia-multa no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à
época  do  fato.  Em seguida,  com  fulcro  no  art.  44  do  CP,  a  pena  privativa  de
liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, sendo uma na modalidade
prestação  de  serviço  à  comunidade  e  outra  de  prestação  pecuniária,  consistente  no
pagamento de dez cestas básicas, sendo uma por mês, no valor d R$ 100,00 (em reais),
ambas e a serem designados pelo VEPA .

Narra  a  denúncia  que,  no  dia  18/12/2014,  na  localidade  da
Fraternidade, Bairro do Cristo, foi flagrado por policiais militares, portando ilegalmente
dois revólveres na cintura, marca Taurus, calibre 38, bem como 12 munição do mesmo
calibre, sem autorização consoante auto de apreensão encartado no feito.



Relata, ainda, a peça acusatória que o denunciado afirmou que
era  vigilante  na  empresa  SERVISAN,  confessando  que  teria  ido  fazer  serviço  de
segurança para um terceiro.

Nas  razões  recursais,  fls.  90/98,  o  apelante  pugna  pela
absolvição. Caso não seja este o entendimento desta Câmara, pleitea a desclassificação
para  o  art.  12  da  Lei  n.  10.826/03  (posse  de  arma),  alternadamente  aplicação  da
reprimenda no mínimo-legal. Por último, postula a isenção da prestação pecuniária em
razão de sua frágil condição financeira.

Contrarrazões apresentadas  às  fls. 105/111, pugnando  pela
manutenção da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 116/121, opinou
pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.
VOTO:

A insurgência defensiva não merece prosperar. 

De fato, estão presentes, no caso, todos os elementos do crime,
ou seja, o fato é típico, antijurídico e culpável. 

O tipo penal, no qual o réu está incurso, preceitua:

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transpor-
tar, 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.

A tese de que o crime não lesionou o objeto jurídico tutelado não
merece prosperar, pois o tipo penal do art. 14 da Lei 10.826/03 refere-se a crime de
mera conduta  e  de perigo abstrato,  o  que significa que  independe da ocorrência  de
efetivo prejuízo para a sociedade ou da produção de um resultado naturalístico, externo
à conduta, sendo a probabilidade do dano presumida pela própria norma incriminadora.
Para a configuração do delito, portanto, exige-se, apenas, a prática, desacompanhada da
autorização necessária, de qualquer dos núcleos previstos no tipo.

Sobre o tema, destaco o entendimento pacificado do Superior
Tribunal de Justiça: 

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
CABÍVEL.  UTILIZAÇÃO  INDEVIDA  DO  REMÉDIO
CONSTITUCIONAL.  NÃO CONHECIMENTO.  1.  A via  eleita  se  revela
inadequada para a  insurgência contra o ato apontado como coator,  pois o
ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que
impede  o  seu  formal  conhecimento.  Precedentes.  2.  O  alegado
constrangimento  ilegal  será  analisado  para  a  verificação  da  eventual
possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código
de  Processo  Penal.  PORTE  ILEGAL  DE  MUNIÇÃO.  AUSÊNCIA  DE



TIPICIDADE  MATERIAL  DA  CONDUTA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
RECONHECIMENTO.  CRIME  DE  PERIGO  ABSTRATO.  LESÃO  À
SEGURANÇA PÚBLICA E À PAZ COLETIVA. 1.  Os crimes de perigo
abstrato  são  os  que  prescindem  de  comprovação  da  existência  de
situação que tenha colocado em risco o bem jurídico tutelado, ou seja,
não se exige a prova de perigo real, pois este é presumido pela norma,
sendo suficiente a periculosidade da conduta, que é inerente à ação. 2. As
condutas  punidas por meio  dos delitos  de perigo abstrato  são  as  que
perturbam  não  apenas  a  ordem  pública,  mas  lesionam  o  direito  à
segurança, daí porque se justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico.
3.  Não é possível  a  aplicação do princípio da insignificância ao porte
ilegal de 11 (onze) munições calibre 38, por se tratar de crime de perigo
abstrato,  que  visa  a  proteger  a  segurança  pública  e  a  paz  coletiva.
Precedentes. MUNIÇÃO  DESACOMPANHADA DE  ARMA DE  FOGO
APTA  A  DEFLAGRA-LA.  IRRELEVÂNCIA.  POTENCIALIDADE
LESIVA.  CRIME  DE  MERA  CONDUTA.  COAÇÃO  ILEGAL  NÃO
EVIDENCIADA.  1.  O  simples  fato  de  portar  ilegalmente  munição
caracteriza a conduta descrita no artigo 14 da Lei 10.826/2003, por se tratar
de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a
segurança coletiva. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 324.695/RS, Rel.
Ministro  LEOPOLDO  DE  ARRUDA  RAPOSO  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe
01/09/2015) – g.n.

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL EM  RECURSO  ESPECIAL.  PORTE
ILEGAL  DE  MUNIÇÃO.  DESNECESSIDADE  DE  SE  ENCONTRAR
ACOMPANHADA DE  ARMA DE  FOGO  COMPATÍVEL.  CRIME  DE
PERIGO  ABSTRATO.  1.  Segundo  o  entendimento  deste  eg.  Superior
Tribunal  de  Justiça,  os  crimes  previstos  nos  arts.  14  e  16  da  Lei  n.
10.826/2003  são  de  perigo  abstrato,  suficiente,  portanto,  a  prática  do
núcleo do tipo "ter em posse" ou "portar", sem autorização legal, para a
caracterização  da  infração  penal,  pois  são  condutas  que  colocam em
risco a incolumidade pública, independentemente de a munição vir ou
não  acompanhada  de  arma  de  fogo (AgRg  no  AREsp  n.  577.169/SC,
Ministro Felix Fischer,  Quinta Turma, DJe 23/3/2015).  2. Uma vez que o
Juízo  sentenciante  afastou  as  demais  alegações  da  defesa,  sobretudo  ao
asseverar que o fato é formalmente típico, conclui-se que, ao se considerar
insubsistente  o  único  fundamento  da  absolvição,  a  condenação  do  réu  é
medida  que  se  impõe.  3.  Agravo  regimental  improvido.  (AgRg no  REsp
1459926/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em 18/08/2015, DJe 03/09/2015)

Neste contexto, é inconsistente a alegação de inexistir nos autos
prova bastante para a condenação ou de ter o réu concorrido para a infração, mesmo
porque a mera conduta de portar ou manter sob guarda arma de fogo ou munição em
desacordo com determinação legal já viola o bem jurídico tutelado, que é a segurança
coletiva.

Outrossim,  ultrapassada  a  barreira  da  tipicidade  da  conduta,
passo à análise do conjunto probatório existente nos autos.

Do cotejo entre as provas produzidas nos autos, dando conta de
que o recorrente foi abordado por policiais militares portando, em logradouro público,
02 armas calibre 38, bem como 12 (doze) munições intactas de igual calibre, consoante
auto de apreensão e apresentação das fls. 09; e a redação do artigo acima, não restam
dúvidas acerca da compatibilidade da conduta do réu com a referida prescrição legal. 



Outrossim, os depoimentos prestados na esfera policial e em juí-
zos, fls. 06/08 e mídia das fls. 61, respectivamente,  somados a confissão do acusado
perante a autoridade policial, confirmado em juízo, bem como o Auto de Prisão em
Flagrante Delito (fls. 05/06), o Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 09), e Laudo de
Exame de Eficiência de Disparo em Munição (fls. 82/83), atestam a materialidade e au-
toria do delito acima aludido. 

Em seu interrogatório (mídia de fls. 61), o réu admitiu a prática
da infração, alegando que já havia trabalhado como vigilante de empresas de segurança
e resolveu trabalhar de segurança particular porque estava desempregado, mas admitiu
que não tinha porte. 

Na  mesma  linha, os  depoimentos  testemunhais de  Alex  dos
Santos  e  José  Tiago  Ferreira  dos  Santos,  policiais  militares,  dando  conta  de  que  o
recorrente foi abordado e estava portando em sua cintura, os revólveres apreendidos às
fls. 09 .

Neste  contexto,  dos  depoimentos  testemunhais  prestados  na
esfera policial e em juízos, fls. 05/06 e mídia das fls. 61, respectivamente, somados a
sua confissão na esfera policial, revelam-se suficientes para respaldar a condenação do
increpado.

No tocante atipicidade, melhor sorte não assiste ao recorrente.
Com efeito, a conduta de “portar”, tipificada pelo art. 14 da Lei 10.826/03, significa
levar, conduzir, carregar algo, sendo desnecessária a propriedade do apetrecho e, assim,
mesmo que a arma de fogo não fosse de propriedade do apelante, consoante alega a
defesa, ele teria, no caso, praticado a atividade descrita no núcleo do tipo penal, já que a
transportava  por  um  logradouro  público,  sem  autorização  e  em  desacordo  com
determinação legal ou regulamentar.

Assim,  não  assiste  razão  ao  apelante,  quando  pleiteia  a
absolvição.

Quanto à tentativa de desclassificação do crime de porte de
arma para posse irregular, pois, no caso em apreço, a referida arma foi encontrada
com o denunciado, o que foi admitido por ele próprio. Logo, no caso em tela, não ficou
dúvida  que  o  réu  incidiu  no  tipo  imputado,  mostrando-se  desarrazoada  a  alegação
trazida em defesa.

Também não prospera a tese da defesa de que as armas estariam
no porta-malas do veículo, VW Fox, de propriedade do empregador do apelante para
quem trabalha como motorista e segurança, que pouco antes da abordagem dos policiais
o denunciado teria colocado os artefatos em sua cintura,  embora sustente essa tese é
inviável, pois não desnaturaria a conduta típica prevista no art, 14 da Lei nº 10.826/03.

Nesse sentido decide o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO TIPIFICADO NO ART. 12 DA
LEI N. 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO A QUO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
83/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que veículos automotores não podem ser considerados
como extensão do local de trabalho com vistas a ensejar a



desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para a conduta
tipificada no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.
Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 306.401/SC, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe
21/10/2013)

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  ART.  16,  CAPUT,  DA LEI  Nº
10.826/03. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
ARMA ENCONTRADA NO INTERIOR DO VEÍCULO DO ACUSADO.
ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA. NÃO ABRANGÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de que o transporte do artefato de uso restrito em veículo
caracteriza o crime de porte ilegal  de arma de fogo, e,  portanto,  não
abrangido  pela  abolitio  criminis  temporária,  decorrente  da  Lei
10.826/2003 e suas prorrogações. Precedentes.
II.  Consoante  a  jurisprudência  do  STJ,  "a  abolitio  criminis  temporária,
prevista nos arts. 5º, § 3º, e 30 da Lei n. 10.826/2003 e nos diplomas legais
que prorrogaram os prazos previstos nesses dispositivos, abrangeu apenas a
posse ilegal de arma de fogo, mas não o seu porte. Precedentes desta Corte e
do  Supremo  Tribunal  Federal.  Segundo  entendimento  desta  Corte,  o
transporte em veículo caracteriza o porte, e não a posse de arma de fogo"
(STJ, HC 148338/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, DJe de 22/08/2011).
III.  O fato de se  apreender  a  arma de  fogo de  uso restrito  na  alegada e
suposta extensão do local de trabalho do acusado não seria suficiente para
caracterizar o crime de posse ilegal de arma de fogo, se o artefato, de uso
restrito, foi utilizado para ameaçar pessoas, em momento anterior e em local
diverso. Em tal sentido: "Embora o paciente estivesse dentro de sua fazenda,
revelando os  autos que a arma de fogo se encontrava no interior  do seu
veículo, que tinha os vidros abertos e havia sido utilizado, horas antes, para
conduzi-lo até uma chácara e ameaçar o proprietário a empunhando, não é
de se falar em posse irregular, mas de porte ilegal, crime esse não abrangido
pela  descriminalização  temporária"  (STJ,  HC  46.782/DF,  Rel.  Ministro
PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, DJ de 10/09/2007).

IV. Apesar de o art. 16 da Lei 10.826/2003 tratar da posse e do porte de arma
de fogo de uso restrito ou proibido, é certo que, no caso, a condenação deu-se
pela prática do delito de porte de arma de fogo de uso restrito, ao qual não se
pode estender a abolitio criminis temporária, restrita, apenas, à conduta de
quem possui arma de fogo em situação irregular.
V. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 288.695/SC,  Rel.  Ministra  ASSUSETE MAGALHÃES,
SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 04/06/2013)  

Grifos nossos.

Portanto, não tem cabimento o pedido de desclassificação feito
pelo apelante, pois quem é surpreendido, por policiais em via pública, trazendo consigo
ou em seu carro arma de fogo, sem autorização legal ou regulamentar, comete o crime
de porte ilegal de arma e não o delito de posse irregular de arma de fogo, que consiste
em possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso
permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua
residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o
titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa.

No tocante ao pedido de aplicação da pena no mínimo legal,
reputo  que  o  apelante  carece  de  interesse  recursal  nesse  ponto,  uma  vez  que  a
reprimenda fora fixada no mínimo legal. 



In casu, o magistrado aplicou a pena-base de 02 (dois) anos e
03 (três) meses de reclusão, além de 13 dias-multa, tendo considerado desfavorável ao
réu  apenas  a  culpabilidade.  Em  seguida,  por  reconhecer  a  presença  de  uma
circunstância atenuante (confissão espontânea),  diminuiu a reprimenda para 02
(dois)  anos  de  reclusão,  em  regime aberto,  além  10  dias-multa,  pena  esta  que
tornou definitiva.

Sabe-se  que  o  deleito  previsto  no  art.  14  do  Estatuto  do
Desarmamento (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) prevê a pena entre 02
(dois) e 04 (quatro) anos de reclusão. 

Observa-se,  porém, que,  com a  aplicação da atenuante acima
destacada, a pena final do sentenciado restou no importe de 02 (dois) anos, atingindo,
pois, o mínimo legal estabelecido pelo legislador.

Assim,  considerando  o  fato  de  que  a  pena  definitiva  restou
estabelecida no mínimo legal e a incidência apenas de circunstâncias atenuantes não
pode implicar em redução da reprimenda abaixo do mínimo previsto na Lei Penal, não
conheço do recurso nesse ponto.

Neste  contexto,  como  no  caso  em  exame  não  se  evidencia
qualquer justificativa para diminuição aquém do patamar indicado pela jurisprudência e
atento ao fato de que não é possível minorar a pena abaixo do mínimo legal (Súmula
231 do STJ).

Por fim, acrescenta a frágil condição financeira do recorrente,
razão pela qual requer a isenção da prestação pecuniária.  

Lado  outro,  com  relação  à  isenção  da  pena  pecuniária
consistente no pagamento de dez cestas básicas, sendo uma por mês, no valor de R$
100,00 (em reais) aplicada em substituição à pena privativa de liberdade, em razão das
poucas  condições  do  acusado,  a  defesa  não  logrou  êxito  em  comprovar  a
impossibilidade do seu cumprimento. Todavia, nada impede que o valor ou a forma de
pagamento sejam revistos pelo juízo das execuções penais em momento oportuno e
diante de outros elementos comprovadores das finanças do réu.

Com efeito, o Poder Judiciário, por se tratar de um plano de
concretização de direitos fundamentais, ao determinar a aplicação de uma pena
restritiva de direito, no caso a prestação pecuniária, não almeja prejudicar a subsistência
do réu tampouco da sua família. 

No entanto, tenho que não se mostra possível, nesse momento,
qualquer análise para fins de adequação da penalidade aplicada à realidade financeira do
acusado, uma vez que não há elementos, tais como contracheque, anotação de salário
atualizado na carteira de trabalho ou declaração de renda pertinente. 

Assim, tenho que o pleito do recorrente poderá ser formulado
junto  ao  juízo  da  execução  penal,  o  qual,  à  luz  do  caso  concreto,  ponderando  as
condições financeiras do acusado, definir condições específicas, para que o reeducando
cumpra a sua pena, o que encontra guarida no art. 66, V, “a” da LEP. 



Destarte,  não  vislumbro  reparo  algum  na  r.  sentença
hostilizada,  a  qual  considerou  com atenção  a  prova  produzida  e  revelou escorreita
aplicação da dosimetria da pena ao caso concreto, ao passo que a pretensão recursal não
merece  prosperar,  devendo  a  sentença  atacada  ser  mantida  por  seus  próprios
fundamentos.

Ante o exposto,  CONHEÇO O APELO EM PARTE E, NA
PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente da Câmara Criminal, dele participando
também os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio Chaves de Moura (Juiz
Convocado com jurisdição limitada, para substituir o Desembargador  Márcio Murilo
da Cunha Ramos), relator,  Arnóbio Alves Teodósio e Marcos William de Oliveira
(Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Francisco  Sagres
Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

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, 27 de março de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz convocado -Relator


