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APELAÇÃO  CRIMINAL.  POSSE  OU  PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
ART.  16  DA  LEI  Nº  10826/03. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  INCONFORMISMO.  PEDIDO
POR ABSOLVIÇÃO, ALEGANDO ATIPICIDADE DA
CONDUTA.  NÃO  ACOLHIMENTO.  CRIME  DE
PERIGO ABSTRATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA  CONSUNÇÃO  COM  MANUTENÇÃO  DO
CRIME  DO  ART.  12  DA  LEI  Nº  10.826/03.
IMPOSSIBILIDADE.  O  CRIME  MENOS  GRAVE
QUE  RESTA  ABSORVIDO.  INVIABILIDADE  DE
REDUÇÃO DA PENA BASE. RECONHECIMENTO
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO DO ACUSADO.
REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1-  Inaplicável  o  princípio  da  insignificância  para  o
delito de porte ilegal de arma, de acordo com a posição
pacífica  do  STJ,  por  configurar  crime  de  perigo
abstrato.

2- Havendo provas certas tanto da materialidade quanto
da autoria, não há que se falar em absolvição.

3 – Aplicado o princípio da consunção, o delito menos
grave da relação concursal, no caso, art. 12 da Lei nº
10.826/03, ser absorvido por aquele punido com pena
mais severa (art. 16 do Estatuto do Desarmamento).

4- Tendo em vista que a fixação da pena-base acima do
mínimo  legal  apresenta-se,  no  presente  caso,  em
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quantidade  necessária  e  suficiente  para  reprovação  e
prevenção  do  delito,  há  que  se  manter  a  sanção
cominada.

5 –  Considerando que o acusado confessou a  prática
delitiva e que esse fato foi  reconhecido pela juíza na
sentença, deve a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, ser
aplicada na sentença.

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  dar  parcial  provimento  ao  recurso para,
mantida  a  condenação,  reconhecer  e  aplicar  a  atenuante  da  confissão  e,  em
consequência, redimensionar a pena.

RELATÓRIO

Perante  a  2ª  Vara  Criminal  da  Capital,  Gibran  José  Valente  de
Morais, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas sanções dos arts. 12
e 16 da Lei nº 10.826/03, por haver sido preso em flagrante, no dia 24/04/2015, por volta
das 05h, em sua residência.

Narra  a  peça  acusatória  que  “policiais  rodoviários  federais  se
dirigiram até a residência do denunciado, sito na Rua Abdias Gomes de Almeida, nº
588, Apto 303, Tambauzinho, nesta capital, a fim de dar cumprimento ao referenciado
Mandado de Busca e Apreensão.

Colhe-se que, quando os policiais se encontravam no interior da
residência do acusado, encontraram em um cofre que o denunciado guarnecia em seu
escritório, mais precisamente em um armário, os seguintes acessórios e munições de
uso restrito (…) ; além das seguintes munições e revólver de uso permitido: 30 (trinta)
munições não deflagradas calibre .38, 01 (uma) munição calibre .32, e 01 (um) revólver
calibre .38, Inox, marca Taurus, nº 254138 (...)”.

Instruído  regularmente  o  processo  e  apresentadas  as  alegações
finais  pelas  partes,  a  juíza  singular  aplicou o  princípio  da  consunção e  condenou o
acusado nas penas do art. 16 da Lei nº 10.826/03, fixando a pena da seguinte maneira: 

Após análise das circunstâncias judiciais fixou a pena base em 03
(três) anos e 06 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias multa, no valor de 1/3 do
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salário  mínimo,  que  tornou  definitiva  diante  da  ausência  de  causas
modificativas, a ser cumprida em regime aberto.

Nos termos do art. 44 do CP, a magistrada sentenciante substituiu a
pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direito, nas modalidades prestação
de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Irresignado com o decisório adverso, recorreu o censurado a esta
superior  instância  pugnando,  por  sua  absolvição,  alegando  atipicidade  da  conduta.
Alternativamente, pede que com a aplicação do princípio da consunção, seja condenado
nas penas do art. 12 da Lei nº 10.826/03 e, ainda, pela redução da reprimenda para o
mínimo legal, concedendo a suspensão condicional do processo (fls. 262; 278-289).

Ofertadas as contrarrazões ministeriais (fls. 294-295), seguiram os
autos, já nesta instância, à douta Procuradoria de Justiça, que, em parecer da lavra do Dr.
José Roseno Neto, opinou pelo provimento parcial do recurso, com reconhecimento da
atenuante da confissão (fls. 203-206).

É o relatório.

VOTO

- DA ABSOLVIÇÃO
 
Em suas razões apelatórias, o acusado pleiteia por sua absolvição,

sob o argumento de que os itens confiscados eram fruto de recordação do período militar
desempenhado por ele e que estavam trancados dentro de um cofre.

Pede, ainda, que seja aplicado o princípio da insignificância ou da
bagatela, afastando a tipicidade da conduta, alegando que apesar da apreensão de vasto
material bélico, apenas 07 (sete) munições estavam aptas de realizar disparos.

O pedido deve ser rejeitado.

Isso porque,  nos  termos  da  jurisprudência  pacífica  do STJ,  esse
princípio não é aplicável aos crimes de posse e de porte de arma de fogo e munição,
considerados perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade apreendida.

A propósito:

PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
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ART.  16  DA  LEI  N.  10.826/2003.  POSSE
IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO.
ABSOLVIÇÃO.  EXCEPCIONALIDADE  NA  VIA
ELEITA.  CRIME  DE  PERIGO  ABSTRATO.
ATIPICIDADE  DA  CONDUTA  NÃO
EVIDENCIADA.  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA.  INAPLICABILIDADE.  WRIT
NÃO  CONHECIDO.  1.  Esta  Corte  e  o  Supremo
Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de
que  não  cabe  habeas  corpus  substitutivo  do  recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada
a  existência  de  flagrante  ilegalidade  no  ato  judicial
impugnado.
2.  O habeas corpus não se presta para apreciação de
alegações  que  buscam a  absolvição  do  paciente,  em
virtude  da  necessidade  de  revolvimento  do  conjunto
fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. No
caso, a conclusão do Colegiado a quo se coaduna com a
jurisprudência  deste  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no
sentido de que o crime previsto no art.  16 da Lei  n.
10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo desnecessário
perquirir  sobre  a  lesividade  concreta  da  conduta,
porquanto  o  objeto  jurídico  tutelado  não  é  a
incolumidade física e sim a segurança pública e a paz
social,  colocadas  em risco  com a  posse  de  munição,
ainda  que  desacompanhada  de  arma  de  fogo,
revelando-se despicienda a comprovação do potencial
ofensivo do artefato através de laudo pericial.
4.  Nos  termos  da  jurisprudência  desta  Corte,  o
princípio  da  insignificância  não  é  aplicável  aos
crimes  de  posse  e  de  porte  de  arma  de  fogo  ou
munição, por se tratar de crimes de perigo abstrato,
sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição
apreendida.
5. Conquanto não se desconheça o recente julgado da
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no qual
foi  reconhecida  a  atipicidade  material  da  conduta  na
hipótese de apreensão de apenas uma munição de uso
permitido  desacompanhada  de  arma  de  fogo  (RHC
143.449/MS,  Rel.  Ministro  Ricardo  Lewandowski,
Segunda Turma, Dje 9/10/2017), in casu, considerando
o  calibre  e  a  variedade  da  munição  apreendida  na
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residência do réu, descabe falar em ausência de lesão
ao  bem  jurídico  tutelado  pela  norma  penal
incriminadora,  devendo,  pois,  ser  mantido  o  decreto
condenatório.
6. Writ não conhecido.
(HC 430.274/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  06/03/2018,  DJe
12/03/2018) – grifei

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS  CORPUS.
DECISÃO  MONOCRÁTICA.  VIOLAÇÃO  DO
PRINCÍPIO  DA  COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO.
PRINCÍPIO  DA  INSIGNIFICÂNCIA.  NÃO
APLICAÇÃO.  CRIME  DE  PERIGO  ABSTRATO.
AGRAVO  REGIMENTAL IMPROVIDO.  1.  Inexiste
maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante
disposições  do  Código  de  Processo  Civil  e  do
Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um
estudo prévio da viabilidade do recurso especial, além
de analisar  se  a  tese  encontra  plausibilidade jurídica,
uma vez que a parte possui mecanismos processuais de
submeter  a  controvérsia  ao  colegiado  por  meio  do
competente agravo regimental. Ademais, o julgamento
colegiado  do  recurso  pelo  órgão  competente  supera
eventual mácula da decisão monocrática do relator.
2. Esta Corte possui entendimento no sentido de ser
inaplicável o princípio da insignificância aos crimes
de posse e de porte de arma de fogo, por reconhecer-
lhes  a  natureza  de  crimes  de  perigo  abstrato,
independentemente  da  quantidade  da  munição
apreendida  e  se  esta  encontrava-se  ou  não
acompanhada  da  arma  (AgRg  no  AREsp
644.499/MG,  Rel.  Ministro  GURGEL DE  FARIA,
Quinta Turma, DJe 4/8/2015).
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 413.017/MS, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 06/02/2018, DJe 14/02/2018) - grifei

Ademais,  como  bem registrado  na  sentença  “não  importa  se  o
denunciado  comprou  para  se  proteger  de  possíveis  inimigos  ou  pra  recordação.  O
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simples fato e guardar e ter adquirido (seja a que título for), de ter recebido
a arma, em desacordo com a legislação atinente, consumado está o delito”. 

A materialidade  delitiva  demonstrada  pelo  Auto  de  Prisão  em
Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 15), Auto Circunstanciado de Busca e
Apreensão (fls. 18) e Laudo de Exame de Eficiência de Disparo e Descrição de Material
(fls. 209-214).

Autoria inconteste.

Interrogado,  o  réu  confessou  o  cometimento  do  delito,  desde  a
esfera policial (fls. 08 e mídia d efls. s177.

Os  policiais  responsáveis  pela  prisão,  ao  serem  inquiridos,
narraram que cumpriam um Mandado de Busca e Apreensão, quando encontraram os
materiais descritos no Auto de Busca e Apreensão.

Cumpre  destacar  que  a  palavra  dos  policiais,  quando  firme  e
segura, como no presente caso, goza de credibilidade. Além disso, não há indício de que
policiais fossem imputar falsamente ao réu tal conduta delituosa. Assim, o relato dos
policiais merece acreditado, porquanto além de harmônico e coerente, não há nenhum
indicativo capaz de torná-lo suspeito ou parcial. 

Os depoimentos prestados pelos policiais, aliados à confissão do
acusado, revelam o cometimento do delito.

Registre-se,  ainda,  que  o  resultado  do  Laudo  de  Exame  de
Eficiência de Disparo e Descrição de Material (fls. 209-214) foi positivo para o revólver
calibre 38,  nº  354138;  os cartuchos calibre .38;  o cartucho calibre .32;  os cartuchos
calibre 7.62; 06 (seis) cartuchos de festim,  confeccionados em metal amarelo, FNM,
fabricação agosto de 1995; 22 (vinte e dois) cartuchos de festim, confeccionados em
metal amarelo, CBC, com fabricação variando entre 1981, 1982, 1987, 1988, 1993, 1994
e 1995; 06 (seis) cartuchos com estojos confeccionados em metal amarelo, CBC, com
fabricação variando entre 1982, 1987, 1995 e 1996. 

A posse  ilegal  de  arma  de  fogo  é  considerada  delito  de  perigo
abstrato,  não  sendo  necessária  a  ocorrência  de  resultado  naturalístico  para  sua
consumação.  Basta  a  mera  conduta  de  possuir  arma  de  fogo  em  desacordo  com
determinação legal para violar o bem jurídico tutelado.

Desta forma, comprovado o cometimento do delito previsto no art.
16 da Lei º 10.826/03, pelo apelante, impositiva sua condenação, como bem posta.
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Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO-CRIME.  POSSE  ILEGAL DE  ARMA
DE  FOGO.  A  posse  ilegal  de  arma  de  fogo  é
considerada  delito  de  perigo  abstrato,  não  sendo
necessária a ocorrência de resultado naturalístico para
sua consumação. Basta a mera conduta de possuir arma
de  fogo  em  desacordo  com  determinação  legal  para
violar  o  bem jurídico  tutelado.  Condenação mantida.
Pena alterada. Apelo parcialmente provido. Unânime”.
(TJRS - Apelação Crime Nº 70058217019 – Rel. Des.
Aristides  Pedroso  de  Albuquerque  Neto  –  DJ:
27/03/2014)

- DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

Subsidiariamente,  o  recorrente  pleiteia  que  com  a  aplicação  do
princípio da consunção reste apenas o delito do art. 12 da Lei nº 10.826/03.

A jurisprudência tem entendido que a apreensão de mais de uma
arma de fogo e munições, na mesma oportunidade, não configura concurso de crimes,
mas delito único, posto que apenas um bem jurídico foi ofendido, pela mesma razão, de
uso permitido e uso restrito, a infração mais grave, art. 16 da Lei n° 10.826/03, absorverá
a menos grave, art. 12 da mesma legislação, em atendimento ao princípio da consunção.

Vejamos:

APELAÇÃO-CRIME.  ESTATUTO  DO
DESARMAMENTO.  DISPARO  E  POSSE  ILEGAL
DE  ARMA  DE  FOGO  COM  NUMERAÇÃO
RASPADA.  SENTENÇA  PARCIALMENTE
PROCEDENTE.  INCONFORMIDADES
RECÍPROCAS.  INCONSTITUCIONALIDADE  DOS
CRIMES  DE  PERIGO  ABSTRATO.  NÃO
RECONHECIMENTO.  A  constitucionalidade  dos
crimes de perigo abstrato é matéria pacífica nas Cortes
Superiores.  No  crime  em análise,  o  perigo  oferecido
aos bens jurídicos tutelados - segurança pública e paz
social - alicerça a antecipação estatal na repressão da
ação do agente, antes da concretização do dano, diante
da  potencialidade  de  perigo  na  mera  conduta.
INEXIGIBILIDADE  DE  CONDUTA  DIVERSA.
EXCLUDENTE NÃO RECONHECIDA. É inaceitável,
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diante disso,  que o acusado,  para sua defesa pessoal,
pratique conduta que sabe ser ilegal, atentando contra a
norma  sem  base  fática  que  o  autorize.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ARTIGO 14,  DA LEI
Nº 10.826/03. IMPOSSIBILIDADE. O simples fato de
a  arma  estar  com  a  numeração  raspada  autoriza  o
enquadramento no artigo 16. A localização a posteriori
dos dados do número serial repetido em local discreto
não  altera  essa  conclusão.  APENAMENTO.
REDUÇÃO  AQUÉM  DO  MÍNIMO  PELA
CONFISSÃO.  INVIABILIDADE.  O  entendimento
expresso  na  Súmula  nº  231  pretende  registrar  a
interpretação  pacífica  adotada  pelo  Colendo Superior
Tribunal  de  Justiça,  unificando  a  jurisprudência  dos
tribunais, e, assim, promovendo uma maior segurança
jurídica  à  sociedade,  não  cabendo  a  esta  Corte
questioná-la,  visto  que  emanada  de  órgão  superior.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.  MANUTENÇÃO.
Pacífico o entendimento desta Câmara de que deve
o delito menos grave da relação concursal, disparo
de arma de fogo em via pública, ser absorvido por
aquele punido com pena mais severa, porte ilegal de
arma de fogo com numeração raspada. Precedentes.
Apelo  ministerial  improvido.  PRELIMINAR
REJEITADA.  APELOS  IMPROVIDOS.  (Apelação
Crime  Nº  70072630494,  Quarta  Câmara  Criminal,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandro Luz Portal,
Julgado em 30/05/2017) - grifei

Agiu com acerto a juíza de 1º grau sobre a aplicação do princípio
da consunção, já que as condutas (arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03) ocorreram em um
mesmo contexto fático, já que os policiais encontraram na residência, em cumprimento
ao  Mandado  de  Busca  e  Apreensão,  os  diversos  materiais  bélicos  e,  ainda,  por  ter
condenado o denunciado nas penas do art. 16 do Estatuto do Desarmamento, por ser o
mais grave.

- DA REDUÇÃO DA PENA

Alternativamente,  o  recorrente  pede pela  redução da reprimenda
estabelecida e o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão.

O primeiro pedido (redução da pena base) deve ser rejeitado.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0015014-19.2015.815.2002                      C.M.B.F. 8



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

É escusado dizer que o juiz tem poder discricionário para fixar a
pena-base dentro dos limites legais, desde que o faça fundamentadamente. É que, não
constituindo direito subjetivo do acusado a estipulação dessa pena em seu grau mínimo,
pode o magistrado, considerando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, majorá-la para
alcançar os objetivos da sanção. E assim portou-se, iniludivelmente, a douta magistrada
sentenciante, que se referiu, de forma explícita, aos motivos legais da sua elevação. 

Com  efeito,  ao  exarar  a  sentença  ora  impugnada,  a  juíza
monocrática  não  se  quedou silente  quanto  à  análise  das  circunstâncias  judiciais.  Ao
revés,  sopesou  convenientemente  todas  as  moduladoras  do  art.  59  do  Estatuto
Repressivo,  reconhecendo,  a  culpabilidade  e  as  circunstâncias  do  crime,  como
desfavoráveis.

Ressalte-se, a propósito, o excelente pronunciamento do Pretório
Excelso. Vejamos:

“O Juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base
dentro  dos  limites  legais,  mas  este  poder  não  é
arbitrário, porque o caput do art. 59 do Código Penal
estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que
devem  orientar  a  individualização  da  pena-base,  de
sorte que, quando todos os critérios são favoráveis ao
réu,  a  pena  deve  ser  aplicada  no  mínimo  cominado;
entretanto, basta que um deles não seja favorável para
que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo”
(STF,  HC  76.196-GO,  2.ª  T.,  rel.  Maurício  Correa,
29.9.1998, in RTJ 176/743).

Assim, considerando que a fixação da pena-base acima do mínimo
legal  apresenta-se,  no  presente  caso,  em  quantidade  necessária  e  suficiente  para
reprovação e prevenção do delito, há que se manter a sanção cominada.

Com relação ao pedido de  aplicação da  atenuante  da  confissão,
assiste razão ao recorrente, já que conforme se depreende de seu interrogatório (mídia de
fls. 177) ele confessou a prática delitiva e a própria juíza reconheceu na sentença esse
fato, quando disse (fls. 252): 

“O  acusado,  em  seu  interrogatório,  na  audiência  de
instrução e julgamento, confessou a autoria do delito,
conforme  mídia  anexa,  afirmando  que  é  empresário,
possui um frigorífico no bairro do Geisel, o qual já foi
alvo  de  assalto  por  diversas  vezes,  sendo  também
ameaçado”.
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Assim, passo a nova dosimetria:

Na primeira fase, mantenho a  análise das circunstâncias judiciais
procedidas pela juíza e fixo, da mesma forma, a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo.
Na segunda fase, considerando a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), reduzo
a pena em 03 (três) meses e 05 (cinco) dias multa, ficando 03 (três) anos e 03 (três)
meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, que torno definitiva diante da ausência de
outras causas modificativas, a ser cumprida em regime aberto.

Diante  ao  exposto,  dou  parcial  provimento  ao  recurso para,
mantida  a  condenação,  reconhecer  e  aplicar  a  atenuante  da  confissão  e,  em
consequência, redimensionar a pena.

É o meu voto.

Cópia dessa decisão servirá como ofício de notificação.

Presidi  ao  julgamento,  com  voto,  dele  participando  ainda,  os
Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor e Eduardo Leite Lisboa (Juiz
de Direito convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio, vogal).

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
Joaci Juvino da Costa Silva, 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, aos 10
(dez) dias do mês de maio do ano de 2018.

João Pessoa, 11 de maio de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                - Relator -
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