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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL Nº  0004191-15.2017.815.2002  –  6ª  Vara  Criminal  da
Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Vagner Bernardo Gomes
ADVOGADA: Pâmella Luciana Gomes de Morais (OAB/PB 19.664)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL. PORTE  ILEGAL  DE
ARMA DE FOGO.  ART.  14  DA LEI  Nº  10.826/03.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINAR.
ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.  AUSÊNCIA  DE
LESIVIDADE  SOCIAL.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
PEDIDO  ABSOLUTÓRIO.  NÃO  ACOLHIMENTO.
MATERIALIDADE E  AUTORIA CERTAS.  LAUDO
PERICIAL  JUNTADO  AOS  AUTOS.  PALAVRAS
DOS  POLICIAIS.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

1 - O crime de porte ilegal de arma de fogo, acessório ou
munição,  classifica-se  como  de  mera  conduta  –
prescindindo  da  comprovação  de  efetivo  prejuízo  à
sociedade ou eventual vítima para suas configurações – e
de perigo abstrato, na medida em que o risco inerente à
conduta é presumido pelo tipo penal previsto no art. 14 da
Lei nº 10.826/2003.

2 - Havendo provas que o apelante portava arma de fogo,
resta  provada  a  materialidade  e  autoria  do  crime,  não
havendo que se falar em absolvição.

3 - As palavras dos policiais tem especial relevância para
efeitos de prova, sempre que verossímeis e harmônicos
com o restante do conjunto probatório.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal
acima identificados;
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ACORDA a Egrégia Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, à
unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação.

RELATÓRIO

Perante  a  6ª  Vara  Criminal  da  Comarca  da  Capital,  Vagner
Bernardo Gomes, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas sanções
do art. 14 da Lei nº 10.826/03, por haver, no dia 01/03/2017, por volta das 17h, na Rua
Antônio Teotônio, Cristo Redentor, nesta Capital, sido preso em flagrante por portar
uma arma de fogo de uso permitido (revólver, calibre 38, oxidado, marca “Taurus”, nº
de série 989937), sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Instruído regularmente o processo e oferecidas as alegações finais
pelas  partes,  o  Juiz  de  Direito  a  quo julgou  procedente  o  pedido  da  acusatória,
condenando o réu, Vagner Bernardo Gomes, nos precisos termos do art. 14 da Lei nº
10.826/2003, fixando a pena da seguinte maneira:

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em 2
(dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, a base de 1/30 do
salário mínimo vigente à época dos fatos, que tornou definitiva na ausência de causas
modificativas, a ser cumprida em regime aberto.

Em  seguida,  substituiu  a  pena  privativa  de  liberdade  por  02
restritivas de direito nas modalidades, prestação de serviços a comunidade e prestação
pecuniária, no valor ½ salário mínimo.

Não se conformando com o  decisum verberado, recorreu a esta
Superior  Instância,  pugnando,  preliminarmente,  que  seja  reconhecida  a  tese  de
atipicidade da conduta, por ausência de lesividade e, no mérito, por sua absolvição,
alegando ausência de provas de autoria e materialidade (fls. 89; 96-106).

Ofertadas  as  contrarrazões,  manifestou-se  o  Ministério  Público
pelo improvimento do recurso (fls. 108-113).

Nesta Instância, à douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer,
da  lavra  de  Dra.  Maria  Lurdélia  Diniz  de  Albuquerque  Melo,  opinou  pelo
desprovimento do recurso (fls. 115-120).

 
É o relatório.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº  0004191-15.2017.815.2002                                                C.M.B.F.                                           2



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

VOTO

PRELIMINARMENTE

Em sede de preliminar, o recorrente pede por sua absolvição sob o
argumento de que a conduta seria atípica, por ausência de lesividade social. No entanto,
seu pedido não merece prosperar, porquanto o delito de porte ilegal de arma de fogo
aperfeiçoa-se com a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal constante no art. 14
da Lei nº 10.826/03, in verbis:

“Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter
em  depósito,  transportar,  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.”

Da análise da legislação supra, observa-se que o simples fato de
portar arma de fogo, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, configura crime, já que se trata de delito de mera
conduta e de perigo abstrato.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CRIME.  PORTE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, CAPUT,
DA LEI Nº 10.826/03. ATIPICIDADE DA CONDUTA
POR  AUSÊNCIA  DE  LESIVIDADE  AO  BEM
JURÍDICO  TUTELADO.  INEXIGIBILIDADE  DE
CONDUTA DIVERSA. REJEITADAS. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
ISENÇÃO  DA  PENA  DE  MULTA.
IMPOSSIBILIDADE.  I  -  Atipicidade  da  conduta
não configurada, pois, no crime de perigo abstrato,
a  comprovação  acerca  do  mero  cometimento  da
conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime,
não vingando a tese de ausência de lesividade. II - A
mera alegação de insegurança não possui o condão de
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afastar a culpabilidade do agente, por inexigibilidade
de  conduta  diversa.  A  situação  de  insegurança
hipotética e em potencial não autoriza o agente a se
armar, agindo contrariamente à lei, sob pena de tornar
sem  efeito  o  Estatuto  do  Desarmamento.  III  -
Materialidade  e  autoria  comprovadas  diante  da
confissão  do  réu,  corroborada  pelo  depoimento  do
policial. IV - Arma com registro em nome de terceiro.
O simples fato de possuir a arma ou munição, por si
só,  já  caracteriza  o  crime,  pois  o  Estatuto  do
Desarmamento  dispõe,  em  tipo  penal  misto
alternativo, as condutas de transportar, portar, possuir e
trazer  consigo  arma de  fogo,  acessório  ou  munição,
sem autorização  e  em desacordo  com  determinação
legal  ou  regulamentar.  V  -  Não  obstante  o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal,
conforme dispõe a Súmula nº 231, do STJ. Isso porque
as  agravantes  e  atenuantes  não  fazem parte  do  tipo
penal,  não  podendo  ser  utilizadas  para  superar  os
limites  mínimos  e  máximos,  previstos  abstratamente
pelo legislador. VI - Inviável o pedido de isenção da
pena de multa,  pois  é sanção que integra o preceito
secundário  do  tipo  penal,  não  comportando
relativização.  PRELIMINARES  AFASTADAS.
APELO  DEFENSIVO  DESPROVIDO.  (Apelação
Crime  Nº  70076622919,  Quarta  Câmara  Criminal,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Rogerio  Gesta
Leal, Julgado em 05/04/2018) – grifei

TJMG-0709317) APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE
ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO
PERMITIDO  -  AUSÊNCIA  DE  LESIVIDADE  -
ABSOLVIÇÃO  -  IMPOSSIBILIDADE  -  CRIME
FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO - ESTADO DE
NECESSIDADE  -  INOCORRÊNCIA  -  ERRO  DE
PROIBIÇÃO  -  NÃO  CONFIGURAÇÃO  -
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  TIPO  PENAL
PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03 -
INVIABILIDADE  -  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA
CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS -
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NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 é
crime  formal  e  de  perigo  abstrato,  prescindindo,
portanto,  à  sua configuração,  a  demonstração da
ocorrência  de  dano  ou  perigo  efetivo. A  mera
alegação do acusado de que portava arma de fogo para
proteger  a  outrem,  sem  a  cabal  demonstração  da
existência de um perigo concreto e atual, não basta à
configuração  da  causa  de  exclusão  da  ilicitude  do
estado de necessidade.  Impossível  o  reconhecimento
de erro de tipo ou erro de proibição, se o réu possuía
perfeita  representação  acerca  dos  elementos
constitutivos do tipo penal, bem como plena ciência da
antijuridicidade  de  sua  conduta.  Se  o  recorrente
confessa reiteradamente o porte da arma de fogo, fora
dos limites de sua residência, a condenação é medida
de rigor, mormente se a confissão é corroborada pela
prova oral coligida. Sendo o réu reincidente específico,
a  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por
reprimendas  alternativas,  não  se  mostra  socialmente
recomendável.  (Apelação  Criminal  nº  3104842-
80.2014.8.13.0024 (1), 6ª Câmara Criminal do TJMG,
Rel.  Furtado  de  Mendonça.  j.  27.09.2016,  Publ.
07.10.2016) - grifei

MÉRITO

As  provas  de  materialidade  e  autoria  do  ilícito,  por  sua  vez,
emergem de forma límpida e categórica do conjunto probatório, desde o Auto de Prisão
em Flagrante, Boletim de Ocorrência (fls. 13), Auto de Apresentação e Apreensão (fls.
14), Laudo de Eficiência de Disparos em Arma de Fogo (fls. 45-47) e depoimentos
colhidos.

A testemunha Glauber Quirino da Rocha, Policial Militar (mídia
de fls. 88) disse que confirmava o depoimento prestado na esfera policial (fls. 03); que
no dia do flagrante o acusado disse que tinham matado o pai dele e por isso estava com
a arma para se defender; que a arma estava no porta luvas do veículo.

Ao prestar suas declarações, a testemunha Daniel Luiz Patrício de
Almeida, Policial Militar (mídia de fls. 88), disse que confirma o depoimento prestado
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na delegacia e colacionado às fls. 06; que ele assumiu a propriedade da arma; que a
arma estava municiada; que era um revólver.

Dessarte,  o  substrato  probatório  a  autorizar  uma condenação é
irrefragável  e  aprume.  A materialidade  e  a  autoria  atribuídas  ao  ora  apelante  são
incontestes, posto que conduzem à inexorável conclusão de seu responsável.

O juiz singular, ao proferir seu  decisum no molde condenatório,
enquadrando a conduta do recorrente ao tipo delineado no art. 14 da Lei nº 10.826/06,
fê-lo em consonância com os elementos de convicção encartados nos autos, mormente
quando não carreado ao álbum processual nenhum elemento convincente a expurgar-
lhe a culpabilidade, o qual venha a justificar a absolvição pretendida.

Registro  que  as  palavras  dos  policiais  tem especial  relevância
para efeitos de prova, sempre que verossímeis e harmônicos com o restante do conjunto
probatório.

 
Seria  ilógico  autorizar  policiais  a  reprimir  ações  delituosas  e

promover prisões em flagrante,  e,  depois,  considerá-los impedidos ou suspeitos,  em
Juízo. 

E, no caso em tela, merecem total crédito suas palavras, eis que
seguras e uniformes.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CRIME.  PORTE ILEGAL DE ARMA
DE  FOGO.  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE
PERIGO  CONCRETO.  DELITO  DE  MERA
CONDUTA.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  PALAVRAS  DOS  POLICIAIS.
VALIDADE  COMO  PROVA  SEMPRE  QUE
SEGURAS  E  UNIFORMES.  APELO  DEFENSIVO
IMPROVIDO.  (Apelação  Crime  Nº  70075146787,
Quarta Câmara Criminal,  Tribunal de Justiça do RS,
Relator:  Newton  Brasil  de  Leão,  Julgado  em
14/12/2017)

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  ROUBO  -
MATERIALIDADE  E  AUTORIA SEGURAMENTE
COMPROVADAS  -  PALAVRA  DA  VÍTIMA  E
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PROVA  TESTEMUNHAL  -  DEPOIMENTO  DE
POLICIAL  -  VALIDADE  -  CONDENAÇÃO
MANTIDA - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA
MODALIDADE  TENTADA  -  INVIABILIDADE  -
DESNECESSIDADE  DE  POSSE  MANSA  E
PACÍFICA  DA  RES  -  DELITO  CONSUMADO  -
ABRANDAMENTO  DO  REGIME  PRISIONAL  -
DESCABIMENTO.  Comprovada  a  materialidade  e
autoria delitivas por meio do robusto acervo probante,
não há que se falar em absolvição. Nos delitos contra o
patrimônio,  geralmente  perpetrados  na
clandestinidade, a palavra da vítima assume especial
importância  para  o  conjunto  probatório,  ainda  mais
quando  corroborada  pela  prova  testemunhal  e
circunstancial.  O  valor  probante  dos  depoimentos
prestados por policiais é igual ao de qualquer outra
testemunha, ao teor do disposto no art. 202 do CPP,
sendo  que  a  condição  de  agente  do  Estado  não
retira a confiabilidade das palavras do agente. No
crime de roubo, a consumação se dá no momento em
que  a  vítima  perde  a  posse  do  bem,  mediante  a
cessação  da  violência  ou  da  grave  ameaça,  sendo
irrelevante a existência de posse mansa e pacífica da
res,  razão  pela  qual  não  há  que  se  falar  em
reconhecimento da tentativa quando o agente este em
poder  do  objeto  roubado  por  determinado  lapso
temporal. Incabível a fixação do regime semiaberto ao
agente  reincidente,  quando  a  pena  corporal  for
estabelecida acima 04 anos, não havendo que se falar
na  aplicação  da  Súmula  269  do  STJ.  V.V.:  Quando
ausente  fundamentação  idônea  para  macular  as
circunstâncias  judiciais,  tais  elementos  devem  ser
sopesado em favor do agente. (Apelação Criminal nº
0496522-18.2015.8.13.0145  (1),  7ª  Câmara  Criminal
do TJMG,  Rel.  Cássio  Salomé.  j.  09.02.2017,  Publ.
17.02.2017). - grifei

Assim, não há que se falar em absolvição.

Ante todo o exposto,  rejeito a preliminar e,  no mérito,  nego
provimento ao recurso, mantendo a decisão em todos os seus termos.
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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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