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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0004492-52.2016.815.0011 –  4ª  Vara
Criminal da Comarca de Campina Grande

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
APELANTE : Eduardo Lourenço de Araújo
ADVOGADO : Miguel Ângelo de Castro
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  PORTE  ILEGAL  DE
ARMA DE FOGO. Art.  14,  da  Lei  10.826/2003.
Preliminar  de  nulidade decorrente  da  não
apreciação  de  tese  defensiva.  Inocorrência.
Rejeição.  Pleito  absolutório.  Impossibilidade.
Materialidade  e  autoria  Irrefutáveis.  Dosimetria
efetivada em obediência ao método trifásico. Pena
ajustada  ao  caso  concreto.  Desprovimento  do
apelo.

– Não se vislumbrando a ausência de análise de
tese  da  defesa,  bem  como  eventual  prejuízo
suportado  pelo  réu,  não  há  que  se  falar  em
nulidade  da  sentença  recorrida.  Preliminar
rejeitada.

– Sabido que o simples porte da arma de fogo já
configura o delito descrito no art. 14, caput, da Lei
10.826/2003, posto que se trata de incriminação
de  mera  conduta  e  de  perigo  abstrato,
desprezando-se  a  exigência  de  produção  de
qualquer resultado naturalístico.
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– Verificada que a dosimetria restou efetivada em
obediência ao método trifásico e que o quantum da
pena  foi  fixado  em patamar  ajustado  à  conduta
perpetrada,  mostrando-se  suficiente  para  a
reprovação  e  prevenção  delituosa,  mister  a
manutenção da reprimenda cominada na sentença.

Vistos, relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados.

Acorda a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba, à  unanimidade,  em  REJEITAR  A
PRELIMINAR e,  no  mérito,  NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO,  em
harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante o Juízo da 4ª Vara Criminal  da Comarca de
Campina Grande, Eduardo Lourenço de Araújo foi denunciado nas iras do
art.  14,  da  Lei  10.826/2003,  pelos  seguintes  fatos  narrados  na  inicial
acusatória (fls. 02/03):

““Narram os autos do inquérito policial em anexo, que
no dia 03 de Abril de 2016, por volta das 09h, no Bar
do  Luiz,  no  Sítio  Floriano,  no  Município  de  Lagoa
Seca/PB,  o  denunciado  EDUARDO  LOURENÇO  DE
ARAÚJO,  fora  preso  em flagrante  delito,  por  "portar
arma  de  fogo  e  munições  de  uso  permitido,  sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar". 
Historiam  os  autos,  que  policiais  militares  foram
acionados, via CIOP, para comparecerem na localidade
supracitada,  visto  que  o  proprietário  do  referido  bar
estaria sendo ameaçado por um cliente. 
Ato contínuo, ao chegarem ao local, os milicianos foram
informados  pela  suposta  vítima  (Inácio  Cardoso  de
Andrade  -  dono  do  bar),  que  a  mesma  não  estaria
sendo ameaçada por ninguém. 
No entanto,  em razão do estado de  embriaguez  das
pessoas presentes,  os  policiais  decidiram por realizar
uma revista pessoal em todos, sendo encontrado em
poder do denunciado, um revólver, calibre 38, com seis
munições  do  mesmo  calibre,  sendo  procedida  a  sua
prisão em flagrante. 
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Em  seu  interrogatório,  o  denunciado  EDUARDO
LOURENÇO utilizou-se de seu direito constitucional de
permanecer em silêncio. 
Destarte, demonstrada a conduta típica e antijurídica,
sobejam indícios suficientes de autoria e materialidade
do crime de porte ilegal de arma de fogo (…).”

Denúncia recebida no dia 29 de abril de 2016 (fl.35).

Finda  a  instrução  criminal,  o magistrado  primevo
julgou procedente a denúncia, condenando o réu Eduardo Lourenço de
Araújo pela prática do delito descrito no art. 14, da Lei 10.826/2003, à
pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-
multa,  fixado  o  valor  do  dia-multa  em  seu  mínimo,  substituída,
posteriormente,  a  pena  privativa  de  liberdade  por  duas  restritivas  de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e sanção
pecuniária  de  01  (um)  salário  mínimo,  ambas  a  cargo  do  Juízo  da
Execução.

  
Irresignado, o sentenciado apelou (fl. 152). Em suas

razões, acostadas às fls. 161/166, preliminarmente, argui a nulidade do
decisum,  ad  argumentum ausência  de  análise  de  tese  da  defesa.  No
mérito, pugna pela absolvição, sob o pretexto de excludente de ilicitude,
decorrente do estado de necessidade, vez que a arma de fogo apreendida
era exclusiva para a sua defesa pessoal.

O representante do  Parquet,  em suas contrarrazões,
ofertadas às fls. 169/171, requereu a manutenção da sentença em sua
integralidade.

Neste  grau  de  jurisdição,  a  Procuradoria  de  Justiça,
através  do  parecer  subscrito  pelo  Dr.  José  Roseno  Neto,  opinou  pelo
desprovimento do apelo (fls. 174/178). 

É o relatório.

VOTO: O Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Presentes  os  pressupostos  de  sua  admissibilidade,
conhece-se do recurso.

Como  visto,  preliminarmente,  o  apelante  arguiu  a
nulidade da sentença, decorrente da não apreciação de tese da defesa.

Ora, com a devida vênia, da análise detida dos autos,
verifica-se que, in casu, o magistrado primevo, embora de forma sucinta,
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rebateu devidamente os argumentos defensivos, ao tempo que justificou a
condenação em elementos probatórios concretos dos autos, vejamos:

“Restou  suficientemente  comprovado  que,  no  dia  do
fato  criminoso  descrito  na  denúncia,  EDUARDO
LOURENÇO  DE  ARAÚJO  portava  um  revólver  e
munições,  contrariando o preceituado no Estatuto do
Desarmamento e infringindo, assim, o disposto no art.
14 da Lei n.° 10.826/03. 
A  autoria  encontra-se  sobejamente  estampada  nos
autos.  Com  efeito,  ouvido  em  juízo  (fls.  125),  o
acusado confessou espontaneamente a prática delitiva
que lhe foi imputada. 
Por outro lado, a confissão do agente foi corroborada
pelos depoimentos prestados no inquérito e em juízo,
assim como pela apreensão do revólver e das munições
em seu poder (Auto de Apresentação e Apreensão de
fls. 10). 
O crime de porte ilegal de arma de fogo é delito de
mera  conduta,  perfazendo  sua  consumação  com  o
simples  surgimento  de  quaisquer  das  elementares
descritas no caput do art. 14 da Lei 10.826/03, aliado
ao elemento moral da conduta. 
Vale  lembrar  que  o  registro  da  arma  de  fogo  é
obrigatório para todo cidadão que deseja possuir uma,
cujo documento só habilita o proprietário a ter a arma
em sua residência  ou estabelecimento comercial, sob
sua responsabilidade. Outrossim, para ter arma de fogo
fora do âmbito da residência ou do local de trabalho é
necessário o competente porte. 
No caso dos autos, o acusado não possui porte de arma
e, mesmo assim, decidiu andar armado, contrariando,
dessa forma, os preceitos legais e incorrendo nas penas
do  crime  previsto  no  art.  14  do  Estatuto  do
Desarmamento. 
Apurou-se que o acusado agiu com a consciência de
portar arma de fogo sem possuir a devida autorização
legal,  ao  afirmar  que  "  não  tem  porte  de  arma"
( depoimento em juízo fls. 125). 
Por fim, o conjunto probatório é robusto e não deixa
dúvidas da culpabilidade do acusado, impondo-se sua
condenação pela prática  de fato  típico e  antijurídico,
não podendo prevalecer os argumentos derradeiros de
seu ilustre defensor. 
Devo  ressaltar  que  não  há  como  caracterizar  a
excludente  de  ilicitude  do  estado  de  necessidade  no
fato de o acusado portar, sem autorização legal, arma
de fogo,  pois  inexiste,  na hipótese,  perigo atual  que
pudesse justificar a prática criminosa.(…).”
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Logo,  rebatidos  os  argumentos  defensivos  e
idoneamente  fundamentada  a  condenação,  não  há  que  se  falar  em
nulidade.

Daí  porque,  sem  maiores  delongas,  rejeito  a
preliminar aventada.

Do mérito

Da absolvição

Não merece acolhida a pretensão absolutória.

A  materialidade  restou  devidamente  comprovada,
notadamente, pelos autos de prisão em flagrante delito e de apreensão e
de apresentação e laudo de exame de eficiência de tiros em arma de fogo,
respectivamente, anexados às fls. 05/06, 10 e 40/43.

A  autoria,  por  sua  vez,  é  igualmente  irrefutável,
porquanto  indubitavelmente  consubstanciada  no  álbum  processual,
mormente, pela confissão do agente.

Sabido, ademais, que o simples porte da arma de fogo
já configura o delito descrito no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, posto
que  se  trata  de  incriminação  de  mera  conduta  e  de  perigo  abstrato,
desprezando-se  a  exigência  de  produção  de  qualquer  resultado
naturalístico.

A propósito:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO  PERMITIDO.  ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.
CRIME  DE  PERIGO  ABSTRATO.  I  -  O  crime  de
porte irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei n. 10.826/2003) é crime de perigo
abstrato,  dispensando-se  prova  de  efetiva
situação de risco ao bem jurídico tutelado. II - "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 à proteção da incolumidade
pública,  não  sendo  suficiente  a  mera  proteção  à
incolumidade  pessoal"  (AgRg  no  REsp  n.
1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz,  DJe  de  4/2/2016).  Agravo  regimental  não
provido.”  (STJ. AgRg no AREsp 1065328/SP, Rel.
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Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado
em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).

“(…)  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.(…).” (STJ. AgRg no
REsp 1672532/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
17/10/2017, DJe 23/10/2017). Destaquei.

Portanto, vislumbra-se  que  as provas produzidas
formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante,
autorizando assim, um juízo de certeza para o decreto condenatório, não
havendo espaço para a absolvição pleiteada.

De  tal  sorte,  no  caso  sub  examine,  diante  da
irrefutabilidade  da  materialidade  e  autoria  delitivas,  bem  como  da
inaceitabilidade  dos  argumentos  defensivos,  não  há  que  se  falar  em
absolvição.

Destarte,  mister  a  manutenção  da  condenação  do
apelante, Eduardo Lourenço de Araújo, nas penas do art. 14, caput, da Lei
10.826/2003, nos exatos termos da r. sentença de primeiro grau.

Por  fim,  importa  salientar  que  não  há  nenhuma
retificação a ser feita na dosimetria. 

Cediço que para o tipo penal descrito no art. 14, da Lei
10.826/2003 é prevista a pena de  reclusão, de 02 (dois) a 04 (quatro)
anos, e multa. 

In casu,  o douto juiz  sentenciante fixou a pena-base
em 02 (dois)  anos  e  06 (seis)  meses  de reclusão – apenas  06 (seis)
meses acima do mínimo legal previsto ao crime – sanção que foi reduzida
pela confissão do réu, restando definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e
10 (dez)  dia-multa  (quantum mínimo previsto ao tipo),  assim, não há
exasperação a ser corrigida.

Mantida, pois, a r. sentença recorrida em todos os seus
termos.
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Ante o exposto, em  harmonia com o parecer
ministerial, REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, NEGO
PROVIMENTO AO APELO. 

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  João  Benedito  da  Silva,  decano  no
exercício da Presidência da Câmara Criminal, dele participando os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Arnóbio  Alves
Teodósio,  relator,  e  Marcos  William de Oliveira  (Juiz  de Direito
convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de  Desembargador),
revisor. Ausente justificadamente o Desembargador Carlos Martins
Beltrão Filho. 

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal "Des. Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho" do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, 03 de maio de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR
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