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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº  0000115-51.2017.815.0351  –  Juízo  da  1ª  Vara  da
Comarca de Sapé 
RELATOR: Carlos Martins Beltrão Filho 
APELANTE: Rafael Antonio do Nascimento
ADVOGADO: Arally da Silva Pontes e Adinaldo de Oliveira Pontes 
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CONDENAÇÃO  EM
PORTE  DE  ARMA DE  FOGO  E  RECEPTAÇÃO.
PRETENSÃO  DE  ABSOLVIÇÃO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE INCONTESTES DE AMBOS OS
DELITOS.  RÉU  QUE  CONFESSOU  ESTAR
PORTANDO  A  ARMA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
ABSOLVIÇÃO.  PLEITO  SUBSIDIÁRIO  PARA
DIMINUIÇÃO  DA  PENA  BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS  INERENTES  AO  TIPO  QUE
DEVEM SER AFASTADAS. REINCIDÊNCIA QUE
NÃO PODE SER CONSIDERADA. PROVIMENTO
PARCIAL PARA REDUZIR A PENA IMPOSTA.

1. Pedido absolutório. Alegada atipicidade. Crime de
mera conduta e perigo abstrato. Suposta ausência de
materialidade  dada  a  ausência  do  laudo.
Prescindibilidade.  Crime  cujo  objeto  imediato  é  a
segurança  coletiva.  Manutenção  da  condenação  em
todos os seus termos.

2.  Pretensão  de  diminuição  da  pena.  Circunstância
inerente ao tipo que deve ser afastada. Reincidência de
delitos anteriores com trânsito em julgado há mais de 5
anos.  Afastamento.  Pena  base  diminuída  para  o
mínimo  em  abstrato.  Tornada  definitiva.  Regime
modificado para o aberto.

3. Provimento em parte do recurso.

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 de votos, em  AFASTAR A PRELIMINAR  e, no
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mérito,  DAR PROVIMENTO PARCIAL  ao  recurso,  apenas  para  reduzir  a  pena
imposta, em desarmonia com o parecer ministerial. 

RELATÓRIO

Perante  a  1ª  Vara  da  Comarca  de  Sapé,  Rafael  Antônio
Nascimento,  conhecido  como  “Rafa”,  qualificado  na  inicial,  foi  denunciado  como
incursos nas sanções do art. 14,  caput, da Lei 10.826/2003, c/c 180 do Código Penal,
fls. 02/04.

Narra a inicial acusatória que, em 02/01/2017, policiais militares
estavam em blitz ostensiva na cidade quando avistaram dois indivíduos em uma moto
com as características de duas pessoas que estavam sendo procurados por cometerem
diversos assaltos na cidade e resolveram abordá-los.

Quando a viatura deu sinal de parada, os dois empreenderam fuga
até que o denunciado pulou da moto de arma em punho, enquanto o outro continuou a
fugir. Os policiais continuaram a perseguição a Rafael, que pulou o muro de uma casa e
se escondeu, somente sendo capturado após um cerco policial.

Quando os policiais o encontraram, ele ainda estava portando um
revólver Taurus .38, municiado com 6 (seis) projéteis intactos, o qual ficou constatado
depois que era produto de roubo, sendo preso em flagrante o denunciado.

Concluída a instrução criminal e oferecidas alegações finais pelo
Ministério Público (fls. 70/71) e pela defesa (fls. 72/73), a magistrada de primeiro grau
julgou  procedente  a  denúncia  para  condenar  Rafael  Antônio  do  Nascimento  como
incurso nas penas do art. 14 da Lei 10.826/2003, e art. 180, CP, ao cumprimento da
pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais pena
pecuniária de 46 (quarenta e seis) dias-multa, fls. 73/74v.

Inconformado,  apelou  o  acusado  (fl.  92),  pugnando,  em  suas
razões de fls. 101/104, por sua absolvição, aduzindo, a atipicidade da conduta de portar
arma de  fogo,  pois  não  houve  lesividade  da  conduta  a  bem jurídico  alheio;  alega,
também, a ausência de materialidade, pois não foi feito exame pericial para a aferição
de potencialidade da arma apreendida. Em pedido alternativo, pugnou pela diminuição
da pena para o mínimo em abstrato, assim como o decote da agravante da reincidência
nas dosimetrias das penas para os dois delitos a que condenado, entendendo tratar-se de
bis in idem.

Após  as  contrarrazões  ministeriais  opinando  seja  negado  total
provimento  ao  apelo  (fls.  108/113),  seguiram  os  autos,  já  nessa  instância,  à
Procuradoria de Justiça que, em parecer da lavra da douta Procuradora Maria Lurdélia
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Diniz de Albuquerque Melo, firmou entendimento pelo desprovimento (fls. 118/124).

É o relatório.

VOTO:

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Ao analisar os pressupostos de admissibilidade e processamento
dos recursos, verifica-se que eles estão presentes, sobretudo quanto aos requisitos da
tempestividade, eis que interposto em 13/06/2017 (fl. 92) e a última intimação foi a do
réu em 07/06/2017 (fl.  91).  Ressalto que,  como a defesa do réu,  até a prolação da
sentença, foi feita pela Defensoria Pública, o prazo deve ser considerado em dobro.

Também se mostra adequado o recurso e independe de preparo,
razão pela qual o conheço.

NO MÉRITO

Da alegada atipicidade

Em suas razões, alega o apelante que, embora tenha confessado
portar arma de fogo no momento de sua prisão, nenhum risco acarretou à incolumidade
pública e, assim, a conduta seria penalmente inócua.

Sem dúvidas,  se  extrai  que a  conduta  de  portar  arma de  fogo
restou  inconteste  nos  autos.  É  admitida  pelo  próprio  apelante,  que  apenas  tenta  se
eximir da responsabilidade penal tendo-a por atípica.

O delito  de  porte  ilegal  de  arma de fogo de uso permitido se
aperfeiçoa com a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal. Portanto, a tipicidade
do art. 14 da Lei 10.826/03 restou configurada no núcleo do tipo.

Com efeito, o mencionado artigo estabelece:

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.
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Da análise  do  reportado dispositivo,  observa-se  que  o  simples
porte de arma de fogo sem autorização da autoridade competente e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar configura crime, já que o porte ilegal se configura
com a simples condução da arma, ou seja, crime de mera conduta e de perigo abstrato,
não sendo questionável a intenção do agente.

Neste sentido, colaciono julgados desta Câmara Criminal:

ESTATUTO  DO  DESARMAMENTO.  PORTE  ILEGAL
DE  ARMA  DE  FOGO.  PROVA  IRREFUTÁVEL  DA
MATERIALIDADE  E  AUTORIA.  CRIME  DE  MERA
CONDUTA. AUTORIZAÇÃO DE PORTE VENCIDA HÁ
MAIS  DE  CINCO  ANOS.  PENA.  FIXAÇÃO  NO
MÍNIMO.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.  APELO.  NÃO
PROVIMENTO. I. O tipo penal previsto no art. 14 da Lei
n.  10.826/2003  cuida  de  crime  de  mera  conduta  e  de
perigo  abstrato,  cuja  caracterização  independe  da
existência de dolo específico ou de ocorrência de lesão à
integridade física ou à vida de alguém, sendo suficiente o
simples porte fora de casa sem autorização legal. II. Se o
agente  conduzia,  no  seu  carro,  arma  de  fogo  de  uso
permitido,  com autorização  de  porte  vencida  há  mais  de
cinco anos, correta a condenação, à pena no grau mínimo,
nos  moldes  do  art.  14  do  estatuto  do  desarmamento.  III.
Condenação  mantida.  Apelo  não  provido.  (TJPB;  ACr
200.2009.025062-8/1; Câmara Especializada Criminal; Rel.
Juiz Conv. José Guedes Cavalcanti Neto; DJPB 22/08/2013;
Pág. 9). Grifos nossos.

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas e porte ilegal
de arma de fogo. Artigos 33, da Lei n° 11.343/2006 e 14, da
Lei  n°  10.826/2003.  [...]  Apelação  criminal.  Tráfico  de
drogas.  Artigos  33,  da  Lei  n°  11.343/2006.  Pretendida
absolvição.  Impossibilidade.  Provas  firmes,  coesas  e
extreme  de  dúvidas.  Depoimentos  de  policiais  que  se
coadunam com as demais provas dos autos. Porte ilegal de
arma de fogo. Art. 14, da Lei n° 10.826/2003. Crime de
mera  conduta.  Perigo  abstrato. Materialidade  e  autoria
comprovadas de ambos os delitos. Manutenção do decisum
condenatório.  Apelo  desprovido.  [...].  Sendo  o  delito  de
porte  ilegal  de  arma  considerado  como  de  perigo
abstrato,  é  dispensável  a  existência  de  resultado
naturalístico  para  que  haja  a  sua  consumação,  pois,
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trazer  consigo  arma  de  fogo  é  o  suficiente  para
caracterizar a conduta tipificada no art.  14 da Lei  n°
10.826/03,  por  se  tratar  de  crime  de  mera  conduta,
mesmo estando a arma desmuniciada. Não se pode falar em
ausência de provas a justificar a condenação, pois do exame
da  prova  colhida  e  constante  dos  autos,  infere-se  com
segurança comprovação da autoria e materialidade e que as
condutas do apelante amoldam-se aos delitos de tráfico de
drogas  e  porte  ilegal  de  arma  de  fogo.  (TJPB;  ACr
200.2009.024168-4/003;  Câmara  Especializada  Criminal;
Rel. Des. Arnóbio Alves Teodósio; DJPB 12/08/2013; Pág.
18). Grifos nossos.

PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE
SENTENÇA.  [...].  Estatuto  do  desarmamento.  Porte
ilegal de arma de fogo de USO permitido. Condenação.
Apelo. Autoria e materialidade comprovadas. Pretendida
desclassificação  para  posse  de  arma  (art.  12).  [...I
Consoante jurisprudência do STJ e do STF, o simples
fato  de  portar  arma  de  fogo  sem  a  respectiva
autorização, caracteriza a conduta descrita no art. 14 da
Lei n° 10.826/03, por se tratar de delito de mera conduta
ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança
coletiva.  Incabível  a  desclassificação  do  fato  narrado  na
denúncia para o art. 12 da Lei n° 10.826/2003, pois, tendo
sido  o  condenado  abordado  pela  polícia,  após  breve
perseguição,  portando,  na  cintura,  a  arma municiada,  sua
conduta  não  se  enquadra  no  tipo  penal  do  referido
dispositivo.  Apelação  criminal  desprovida.  (TJPB;  ACr
001.2011.001362-8/001;  Câmara  Especializada  Criminal;
Rel.  Des.  Joás  de  Brim Pereira  Filho:  DJPB 08/07/2013;
Pág. 9). Grifos nossos.

Da alegada ausência de materialidade

Alega, também, a ausência de materialidade, pois não foi feito
exame pericial para a aferição de potencialidade da arma apreendida.

No entanto, como já dito, o crime de porte de arma é de perigo
abstrato, ou de mera conduta, sendo irrelevante a inexistência do laudo, pois o objeto
imediato é a segurança coletiva.

A compreensão pacificada no Superior Tribunal de Justiça é no
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sentido de que, para a caracterização do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei n.
10.826/2003, que revogou a Lei n. 9.437/1997, é irrelevante se a arma possui, ou não,
potencialidade lesiva, revelando-se desnecessária a realização de perícia, não sendo de
falar em absolvição devido à apontada nulidade do respectivo laudo.

Nesse sentido colaciono os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL
EM  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PORTE  DE
ARMA  DE  FOGO.  CRIME  DE  MERA  CONDUTA.
PRESCINDIBILIDADE  DE  EXAME  PERICIAL.
PRECEDENTES  DO  STJ.  PERÍCIA EFETIVADA QUE
DEMONSTROU  A  TOTAL  INEFICÁCIA  DA  ARMA.
ATIPICIDADE.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE
SUPERIOR. ABSOLVIÇÃO (ART. 386, III, DO CPP). 1. A
jurisprudência  desta  Corte  Superior  é  pacífica  no
sentido de que, para a caracterização do delito previsto
no  art.  14  da  Lei  n.  10.826/2003,  por  ser  de  perigo
abstrato e  de mera conduta,  e  por colocar em risco a
incolumidade pública, basta a prática de um dos núcleos
do  tipo  penal,  sendo  desnecessária  a  realização  de
perícia (AgRg no AgRg no AREsp n. 664.932/SC, Ministro
Felix  Fischer,  Quinta  Turma,  DJe  10/2/2017).  2.  Na
hipótese, contudo, em que demonstrada por laudo pericial a
total ineficácia da arma de fogo (inapta a disparar), como no
caso dos autos,  a jurisprudência desta Corte Superior tem
orientado no sentido da atipicidade da conduta perpetrada,
diante  da  ausência  de  afetação  do  bem  jurídico
incolumidade pública, tratando-se de crime impossível pela
ineficácia  absoluta  do  meio  (REsp  n.  1.451.397/MG,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
1º/10/2015). 3. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg
no  AgInt  no  AREsp  923.594/ES,  Rel.  Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
18/05/2017, DJe 08/06/2017). Grifos nossos.

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.
PENAL E PROCESSO PENAL.  TRÁFICO.  PROVA DA
AUTORIA  E  DA  MATERIALIDADE.  REEXAME  DE
PROVA. SUMULA 7/STJ.  PORTE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO.  MATERIALIDADE.  LAUDO PERICIAL.
DESNECESSIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E
DE  PERIGO  ABSTRATO.  FALSA  IDENTIFICAÇÃO
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PERANTE  AUTORIDADE  POLICIAL.  FATO  TÍPICO.
RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DE
CONTROVÉRSIA Nº  RESP 1362524/MG. PENA-BASE.
QUANTIDADE  E  VARIEDADE  DE  SUBSTÂNCIAS
APREENDIDAS. ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. 1. [...] 2.
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.  3.  Por  ocasião  do
julgamento  do  Recurso  Especial  Representativo  de
Controvérsia nº REsp 1362524/MG, o Superior Tribunal de
Justiça  pacificou  sua  jurisprudência  no  sentido  de  que  é
típica  a  conduta  de  se  atribuir  falsa  identidade  perante  a
autoridade  policial,  não  estando  a  prática  alcançada  pelo
princípio  da  autodefesa.  4.  A  jurisprudência  das  duas
Turmas com competência em matéria penal deste Superior
Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a natureza e a
quantidade  da  droga  justificam  a  fixação  da  pena-base
acima do mínimo legal, nos termos do artigo 42 da Lei de
Drogas.  5.  Agravo regimental  improvido.  (STJ.  AgRg no
REsp 1672532/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2017,
DJe 23/10/2017). Grifos nossos.

Esta  Câmara,  enfrentando  a  matéria,  não  destoou  deste
entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL.  PORTE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI Nº
10.826/2003.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTÁVEIS.
CONFISSÃO  JUDICIAL  CORROBORADA  POR
DEPOIMENTOS  TESTEMUNHAIS.  LAUDO  DE
EFICIÊNCIA DE  DISPARO  DE  ARMA DE  FOGO.
PRESCINDIBILIDADE. CRIME FORMAL, DE MERA
CONDUTA E  PERIGO ABSTRATO. IN  DUBIO PRO
REO.  NÃO  APLICAÇÃO.  CONSUNÇÃO.  ABSORÇÃO
DO CRIME MENOR PELO DE MAIOR GRAVIDADE.
APREENSÃO  DAS  ARMAS  EM  UM  MESMO
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CONTEXTO  FÁTICO.  PRINCÍPIO  DA
RAZOABILIDADE. ABSORÇÃO DO TIPO DO ART. 12
DA LEI Nº 10.826/03. PROVIMENTO EX OFFICIO. - Os
crimes  dos  artigos  12  e  16  da  Lei  10826/2003  são  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. (TJPB - Acórdão/Decisão do Processo Nº
00023228620138150731,  Câmara  Especializada  Criminal,
Relator DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS, j.
em 20-09-2016). Grifos nossos.

Com efeito,  da  análise  do art.  14,  da  Lei  n.  10.826/03,  acima
transcrito,  observa-se  que  o  simples  porte  de  arma  de  fogo  sem  autorização  da
autoridade  competente  e  em  desacordo  com  determinação  legal  ou  regulamentar
configura crime. Desta forma, não merece prosperar a alegação defensiva.

Repito: o porte ilegal se configura com a simples condução da
arma, ou seja, crime de mera conduta e de perigo abstrato, não sendo questionável a
intenção do agente.

De forma que, deve ser mantida a condenação do apelante por
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Da Pena

Em pedido alternativo, pugnou pela diminuição da pena para o
mínimo em abstrato, assim como o decote da agravante da reincidência nas dosimetrias
das penas para os dois delitos a que condenado, entendendo tratar-se de bis in idem.

Pelo que se  verifica  dos  autos,  a  magistrada de  1º  grau fez  a
primeira fase da dosimetria da pena em comum para os dois delitos a que condenado o
apelante, fl. 74v.

Mas,  verifico  que  não  há  ilegalidade  quando  o  juiz,  para
fundamentar a aplicação da pena por determinado crime, no que tange às consequências
desfavoráveis do delito, faz referências às considerações efetivadas para a imposição da
pena por outro crime também cometido pelo réu. 

Pois, em que pese não ser de melhor técnica, resta cumprido o
regramento inserto no artigo 59 do CP, tendo em vista que o magistrado identificou as
circunstâncias judiciais que autorizaram a pena-base estabelecida, o que é suficiente
como fundamentação para as partes tomarem conhecimento das razões adotadas pelo
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juízo para fixar a pena.

Pugna o apelante pela diminuição da pena base para o mínimo em
abstrato. 

As  penas  foram  fixadas  acima  do  mínimo  por  circunstâncias
judiciais negativadas em 1ª fase de fixação: a culpabilidade (“é merecedora de séria
reprovação, em razão do perigo que representa para a paz social a posse de arma de
fogo  municiada  por  particulares,  fora  das  hipóteses  legalmente  permitidas”)  e  os
antecedentes (“o réu possui antecedentes criminais”).

Destas, verifico que a culpabilidade foi negativada com termos
inerentes  ao  próprio  tipo,  já  que  o  perigo  de  o  particular  portar  arma de  fogo diz
respeito ao próprio crime cometido pelo réu.

Quanto  aos  antecedentes,  igualmente  pretendido  pelo  apelante
que seja decotado em segunda fase, verifico que a insurgência recursal entende que a
consideração da reincidência nas dosimetrias das penas dos dois delitos se trata de bis
in idem.

Mas de tal não se trata. A reincidência do apelante se comprova
pela certidão de antecedentes acostada às fls. 43/45, onde constam duas condenações.

No entanto, as mesmas não se prestam para majorar a pena do
apelante, nem na 1a nem da 2a fase de fixação da pena. Tratam-se de condenações com
trânsito em julgado há mais de cinco anos: 26/06/2008 e 07/12/2011.

Por  este  fundamento,  afasto  a  reincidência  reconhecida  em 1º
grau, para diminuir a pena base, de ambos os delitos, para o mínimo em abstrato.

Para o delito de porte ilegal de arma de fogo, a pena passará a 2
(dois) anos e 10 (dez) dias-multa. 

Em segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, mas deixo
de diminuir a pena, em razão desta não poder fica aquém do mínimo pois a incidência
de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal. 

Esse  entendimento,  inclusive,  já  se  encontra  sumulado  pelo
Superior Tribunal de Justiça:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução  da  pena  abaixo  do  mínimo  legal.  (Súmula  231,
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TERCEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  22/09/1999,  DJ
15/10/1999).

Pena tornada definitiva ante a ausência de outras circunstâncias
agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou diminuição da pena.

Para o de receptação, da mesma forma, diminuo a pena para o
mínimo  em  abstrato,  1  (um)  ano  de  reclusão  e  10  (dez)  dias-multa,  tornando-a
definitiva  ante  a  ausência  de  circunstâncias  agravantes  ou  atenuantes,  causas  de
aumento ou diminuição da pena.

Reconhecido  o  concurso  material  de  crimes,  a  pena  definitiva
passa a 3 (três) de detenção,  mais 20 (vinte) dias-multa.  Modifico o regime para o
aberto. Mantenho os demais termos da sentença.

Por  todo  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  EM  PARTE  ao
recurso apelatório para diminuir a pena imposta ao apelante,  em desarmonia com o
parecer ministerial. 

É o meu voto.

Presidiu  a  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e
Relator,  dela  participando  também  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Márcio Murilo da Cunha Ramos (1º vogal),  como Revisor,  e Carlos Eduardo Leite
Lisboa (Juiz  de Direito convocado para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.  Arnóbio Alves
Teodósio (2º vogal).

Presente  aos  trabalhos,  representando  a  douta  Procuradoria  de
Justiça, o Exmo. Sr. Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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

João Pessoa, 21 de maio de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Relator
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