
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000074-56.2010.815.0181 – 2ª vara da comarca 
de Guarabira.
RELATOR: Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição ao 
Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos.
APELANTE: Genildo Ferreira Silva (Adv. Bruno Cabral de Alencar Monteiro)
APELADA: Justiça Pública.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  PORTE,  DISPARO  DE
ARMA  DE  FOGO  DE  USO  RESTRITO  E
RESISTÊNCIA  (ART.  14  E  ART.  15  DA  LIE  Nº
10.826/03  C/C  ART.  229  DO  CP).  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  CERTAS.  CONSUNÇÃO.
INAPLICABILIDADE.  CONCURSO  MATERIAL.
EQUÍVOCO  NO  JUÍZO  DE  TIPICIDADE.
IMPOSSIBILIDADE  DE  RETIFICAÇÃO  EM
DESFAVOR DO RÉU EM RECURSO EXCLUSIVO
DA DEFESA (REFORMATIO IN PEJUS). SOMA DE
PENA  DE  RECLUSÃO  E  DETENÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  REPRIMENDA
EXASPERADAS  SEM  A  DEVIDA
FUNDAMENTAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

— Aquele que, portando projéteis de arma de fogo
de uso permitido  (cartuchos  de  espingarda calibre  28),
dispara em via pública com arma de fogo de uso restrito
(espingarda calibre 12), deve responder pelos dois crimes
em concurso material (art. 14 e art. 16, “caput”, ambos
da lei nº 10.826/03), não se podendo aplicar o princípio
da consunção. Autoria e materialidade demonstradas.

—  Em  recurso  exclusivo  da  defesa,  não  se  pode
prejudicar o réu,  sob pena de violação ao princípio da
vedação  à  “reformatio  in  peius”.  Classificação  penal
mantida no acórdão, sem, contudo, diminuir a respectiva
reprimenda.

—  No  concurso  material,  as  penas  privativas  de
liberdade de reclusão e detenção não podem ser somadas
indistintamente.

—  Provimento parcial do recurso para reduzir as



penas, separando o montante fixado a título de reclusão
e a título de detenção.

Vistos, relatados e discutidos estes autos....

Acorda  a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao
apelo, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO.

O Ministério Público estadual ajuizou ação penal em face
de Genildo Ferreira Silva, dizendo que o acusado, nas primeiras horas do dia 1º
de janeiro de 2010, no município de Guarabira, efetuou disparos em via pública e
resistiu a prisão, tão logo acionada a polícia militar.

Recebida a denúncia em 19 de janeiro de 2011 (fls. 63) e
citado o réu por edital (fl. 89), o processo restou suspenso (fl. 90), retomando o
seu curso com o comparecimento pessoal do increpado (fl.  134), que ofereceu
resposta à acusação.

Instruído o processo, com a inquirição de testemunhas e o
interrogatório do réu (fl.  165/166 e 200), ambas as partes apresentaram razões
finais  (fls.  205/209 e  213/222),  após  as  quais  Dra.  Isabelle  de  Freitas  Batista
Araújo, juíza de direito da 2ª vara da comarca de Guarabira, acolheu o alvitre da
promotoria de justiça, aplicando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos e 06 (seis)
meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa,  em regime inicial semiaberto (fls.
229/238).

Insatisfeito,  o  acusado  interpôs  a  presente  apelação
criminal (fls. 241/251), alegando, em síntese, a inexistência de provas do delito
de disparo de arma de fogo e a aplicação do princípio da consunção e postulando a
redução das penas ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o recorrido pleiteou o desprovimento do
recurso (fls. 255/260), o mesmo fazendo a Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra de Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira (fls. 293/305).

É o relatório. Voto.

1. Correta tipicidade penal e inaplicabilidade da consunção.

Na madrugada do dia 1º de janeiro de 2010, no centro de
Guarabira,  o  recorrente,  trazendo  consigo  duas  munições  intactas  de
espingarda calibre 28, efetuou, em via pública e sem alvo definido, disparos
de espingarda calibre 12. Com a chegada da guarnição policial no local, porém,
o agente, mesmo recebendo voz de prisão, dirigiu-se à viatura e apontou contra
ela a arma, ocasião em que acabou contido pela polícia com dois tiros.

Considerando  a  narrativa  acima  –  exaustivamente
demonstrada com fartos elementos de prova, a serem examinados logo abaixo – o
increpado deveria responder por três crimes distintos, em concurso material



heterogêneo, a saber:  (a)  porte ilegal de munição de uso permitido (art. 141,
caput da lei nº 10.826/03); (b) porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art.
16, caput2 da mesma lei) e (c) resistência (art. 329, caput do Código Penal).

Deveras,  não me pareceu acertado,  data venia, o juízo
de tipicidade realizado na instância de origem. Afinal, a espingarda calibre 12
é arma de fogo de uso restrito, como reconhece a jurisprudência3. Desse modo, o
seu porte não poderia ser enquadrado no tipo descrito no art. 14 do Estatuto do
Desarmamento, como entendeu o juízo singular.

Da  mesma  forma,  aquele  que  efetua,  em via  pública,

1“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.”

2 “Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder,

ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de

fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.”

3 “APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.

MATERIALIDADE  E  AUTORIA  INQUESTIONÁVEIS.  PORTE  DE ESPINGARDA

CALIBRE  12.  DEZENOVE  MUNIÇÕES  DO  MESMO  CALIBRE.  CONFISSÃO
EXTERNADA  NO  MOMENTO  DA  PRISÃO  EM  FLAGRANTE  E  CONFIRMADA  NO

INTERROGATÓRIO  JUDICIAL.  PRETENSÃO  DE  ABSOLVIÇÃO  COM  BASE  NA
AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE

PERIGO  ABSTRATO.  PRECEDENTES.  DESPROVIMENTO  DO  APELO. É  válida  a
condenação baseada na confissão externada pelo réu no momento de sua prisão em flagrante e

corroborada no interrogatório colhido sob o crivo do contraditório judicial, notadamente quando
essa  confissão  foi  ratificada  pelos  depoimentos  testemunhais.  De  acordo  com  o  pacífico

entendimento do Superior Tribunal de justiça, o crime do artigo 16 do estatuto do desarmamento
é  de  perigo  abstrato,  sendo  irrelevante  aferir,  no  caso  concreto,  se  houve  danos  à  segurança

pública.  Ante  o  exposto,  em  consonância  com  o  parecer  da  procuradoria  de  justiça,  nego
provimento  ao  apelo,  mantendo  incólume  os  termos  da  sentença  prolatada  pelo  juízo

monocrático.” (TJPB; APL 0009287-50.2013.815.2002; Câmara Especializada Criminal; Rel. Des.
Márcio Murilo da Cunha Ramos; DJPB 16/12/2015; Pág. 20).

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16 DA LEI N. 10.826/03. DESCLASSIFICAÇÃO

PARA  O  CRIME  PREVISTO  NO ART.  12 DA LEI  N.  10.826/03.  ERRO  DE  TIPO.
RECURSO DESPROVIDO. 1.  Caracteriza  o erro  de  tipo a  ignorância,  a  falsa percepção da

realidade atinente sobre elemento constitutivo essencial  do tipo penal.  2. Não é crível  tenha o
apelante incorrido em "erro de tipo" por desconhecer a classificação da arma como de uso restrito.

Uma espingarda calibre 12 não é comumente utilizada para defesa pessoal, justamente por se tratar
de armamento de uso proibido ou restrito. Além do mais, o réu era proprietário da arma há muito

tempo e exercia atividade de vigia de um estabelecimento comercial, restando claro que ele tinha
razoável conhecimento acerca da matéria. 3. Recurso desprovido. (TJDF; Rec 2012.03.1.019340-

4;  Ac.  674.781;  Segunda  Turma  Criminal;  Rel.  Des.  Silvânio  Barbosa  dos  Santos;  DJDFTE
09/05/2013; Pág. 151)”

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2010826&sid=29874739.18b45cea.0.0#JD_LEI10826
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2010826,%20art.%2012&sid=29874739.18b45cea.0.0#JD_LEI10826art12
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2010826&sid=29874739.18b45cea.0.0#JD_LEI10826
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2010826,%20art.%2016&sid=29874739.18b45cea.0.0#JD_LEI10826art16


disparo de arma de fogo de uso restrito/proibido deve responder pelo crime
do art. 16, caput da lei nº 10.826/03 e não pelo crime do art. 15 da mesma lei.
Noutras palavras, embora a conduta descrita no art. 15 seja “disparar”,  aquele
que atira com arma de fogo de uso restrito/proibido deve ser punido pelo crime
do art. 16 (porte de arma de uso restrito/proibido)4.  Do contrário, seria mais
benéfico  ao  agente  atirar,  em  via  pública,  com arma  de  uso  restrito  que
simplesmente guardá-la em casa:  no primeiro caso (disparo), a pena seria de
dois  a  quatro  anos  de  reclusão;  no  segundo  (mera  posse  de  arma  de  uso
restrito/proibido), a pena seria de três a seis anos de reclusão.

Como a r. sentença enquadrou a conduta do recorrente em
dois crimes diversos – porte de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma
de fogo – não posso prejudicar a situação jurídica do réu, em recurso exclusivo da
defesa, em nome da vedação à reformatio in peius. Com isso, mantenho, por esse
imperativo processual, a tipificação estabelecida pelo juízo singular (art. 14,
caput e art. 15, caput).

Ainda assim,  entendo descabida  a  tese  da  consunção,
levantada pela Procuradoria de Justiça e pelo apelante. É que o disparo de
arma  de  fogo  e  o  porte  não  foram condutas  interligadas,  sendo  inteiramente
independentes uma da outra: o crime do art. 14 teve como objeto a munição de
uso permitido (dois projéteis de espingarda calibre 28) e o crime de disparo teve
como objeto os tiros efetuados pelo apelante em via pública. Em resumo, mesmo
trazendo consigo munição de uma arma, atirava com munição de outro tipo
de arma, não havendo que se falar na absorvição de um crime pelo outro.

2. Mérito: autoria e materialidade. 

Ao contrário  do que afirma a defesa,  há prova segura
para  condenar  o  réu por  todos  os  crimes,  sendo  certas  a  autoria  e  a
materialidade  de  todos  os  delitos.  Dessa  maneira,  tenho  que  deve  ser
preservada, neste ponto, a r. sentença hostilizada, não prosperando as censuras

4 PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  PORTE  DE ARMA  DE  FOGO DE USO

RESTRITO. DISPARO DE ARMA  DE  FOGO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  CRIME  ÚNICO.  MESMO  CONTEXTO  FÁTICO.  DOSIMETRIA.

PRIMEIRA  FASE. ADEQUAÇÃO.  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  RECONHECIMENTO.
CONFISSÃO  E  REINCIDÊNCIA.  PREPONDERÂNCIA  DA  REINCIDÊNCIA.  RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se os delitos dos artigos 15 e 16, ambos da Lei nº 10.826/03,
são praticados num mesmo contexto fático, constituem crime único e não concurso de crimes,

prevalecendo, neste caso, apenas o delito mais grave. 2. Não havendo qualquer prova de que a
personalidade do réu é desajustada, não se pode considerá-la desfavorável. O réu ostenta duas

condenações transitadas em julgado, tendo sido uma delas utilizada como mau antecedente e outra
para efeito de reincidência. 3. Tendo o réu confessado que portava arma de fogo e que efetuou os

disparos,  conforme  narrado  na  denúncia,  deve  ser  reconhecida  da  atenuante  da  confissão
espontânea. 4. Inviável a compensação da atenuante da confissão pela agravante da reincidência,

sendo esta preponderante em relação àquela, ainda que de forma mitigada. 5. Recurso conhecido e
parcialmente provido. (TJDF; Rec 2014.07.1.009843-9; Ac. 855.175; Terceira Turma Criminal;

Rel. Desig. Des. Jesuíno Rissato; DJDFTE 19/03/2015; Pág. 300) 

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2010826&sid=3d5d7223.36552df5.0.0#JD_LEI10826
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http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%2010826,%20art.%2015&sid=3d5d7223.36552df5.0.0#JD_LEI10826art15


a ela dirigidas pelo recorrente.

De  fato,  o  auto  de  apreensão  (fl.11)  revela  o
recolhimento  de  uma  espingarda  calibre  12  (sob  o  nº  1828),  com  cartucho
deflagrado, além de duas munições de espingarda calibre 28, objetos apanhados
em poder do apelante. A mesma conclusão é confirmada pelo laudo de exame e
constatação de tiro, químico-metalográfico, eficiência e disparos em arma de
fogo e confronto balístico (fls. 58/60), que atesta o disparo efetuado e a aptidão
da arma para realizar disparos.

Por  sua  vez,  na  esfera  policial,  o  próprio  apelante
reconheceu que “está muito arrependido de haver comprado a arma em questão,
bem como por haver ingerido bebidas alcoólicas e efetuar disparo de arma de
fogo  em  via  pública  assustando  os  moradores  do  Conjunto  Mutirão  nesta
cidade de Guaribira” (fl. 32). Ratifica a informação da testemunha Laelson dos
Santos Souza (fl. 165).

A desobediência está igualmente evidenciada no caso.
Nesse  sentido,  são  os  depoimentos  dos  militares  Aureliano  Rodrigues  de
Carvalho e  Flávio  Mariano  dos  Santos (fl.  166).  Eles  esclareceram  que  a
guarnição policial, por várias vezes, deu voz de prisão ao agente, que, de arma em
punho, fez menção de atirar, apontando a arma contra os militares, mas acabou
rendido pela polícia. D

3. Redução da pena. Separação das penas de reclusão e detenção.

Na dosimetria penal, o juízo singular não se houve com o
costumeiro  acerto.  Ater-me-ei  aos  crimes  de  disparo  de  arma  de  fogo e
resistência, considerando que o delito de  porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido ensejou pena definitiva no mínimo legal, em razão da aplicação da
atenuante da confissão.

Nesse passo, tenho que, de todos vetores definidos para a
fixação da pena-base, apenas as “circunstâncias” podem pesar negativamente
ao  recorrente  para  ambos  os  crimes.  O exame das  demais  circunstâncias
judiciais  consideradas  pelo  juízo  em  desfavor  da  defesa –  a  exemplo  da
culpabilidade,  em  que  a  julgadora  se  ateve  a  elementos  contidos  na  própria
descrição típica para aumentar a pena inicial – deve ser reelaborado.

Assim, fixo, para o crime de disparo de arma de fogo, a
pena-base de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, reprimenda penal
convertida  em  definitiva,  à  míngua  de  agravantes,  atenuantes,  causas  de
aumento e causas de diminuição de pena. Preservo, contudo, a pena de multa,
aplicada na instância de origem.

No mesmo caminho, fixo, para o crime de resistência, a
pena-base de 03 (três) meses de detenção. Como não há circunstância alguma
que altere a sanção penal na segunda e terceira fases da dosimetria, torno-a
definitiva.

Atendendo,  portanto,  ao comando do art.  69 do Código
Penal,  somo as penas de todos os ilícitos atribuídos ao recorrente, obtendo,



como pena final, o montante de 04 (quatro) anos e dois meses de reclusão e 03
(três) meses de detenção, a serem cumpridas em regime inicial semi-aberto (art.
33,  §  2º,  “b”  do  CP),  não  se  admitindo  a  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade pela restritiva de direitos, em face do quantum da sanção (art. 44, I do
CP).  Ressalto,  porém,  ser  ilícita  a  soma indistinta  de  penas  com  natureza
jurídica distinta (reclusão e detenção), como entende a jurisprudência5.

ANTE O EXPOSTO, DOU PROVIMENTO PARCIAL
AP ELO, A FIM DE REDUZIR AS PENAS DOS CRIMES DE DISPARO DE
ARMA DE  FOGO  E  RESISTÊNCIA E  DE  SEPARAR  AS  PENAS  DE
NATUREZA DIFERENTE (RECLUSÃO E DETENÇÃO).

É O MEU VOTO.

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

Presente à sessão o Excelentíssimo  Senhor José Roseno
Neto, Promotor de Justiça.

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, 10 de agosto de 2017.

Juiz convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
                                RELATOR

5 PROCESSO  PENAL.  RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  EXECUÇÃO  PENAL.
UNIFICAÇÃO DE PENAS. ART. 111 DA LEI N. 7.210/84. REGIME INTEGRALMENTE
FECHADO.  REGIME  ABERTO.  RECLUSÃO  E  DETENÇÃO.  ORDEM  DE
CUMPRIMENTO.  TRANSFERÊNCIA  DIRETA  PARA  O  REGIME  ABERTO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A existência de várias condenações a penas privativas de liberdade determinam a soma ou a
unificação das penas para o fim do estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena.
2.  A Lei  das  Execuções  Penais  não  trata  especificamente  da  hipótese  da  soma  de  penas
privativas de liberdade de modalidades distintas.
3. De acordo com os arts. 69 e 76 do Código Penal e 681 do Código de Processo Penal, no
concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a mais grave, devendo a pena de reclusão
ser cumprida antes da pena de detenção.
4.  Concorrendo  penas  de  reclusão  e  detenção,  ambas  com  regime  inicial  aberto,  se  do
somatório ultrapassar quatro anos, há a possibilidade de fixação do regime inicial semi-aberto.
5.  Recurso  improvido,  recomendando-se  celeridade  ao  Juízo  das  Execuções  para  apreciar
eventual direito de progressão para o regime semi-aberto.
(RHC 18.664/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 06/03/2007, DJ 26/03/2007, p. 283).


