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Não  há  como  aplicar  o  princípio  da
consunção,  quando,  pelo  conjunto
probatório,  restar  evidenciada  a  existência
de  crimes  autônimos,  sem  nexo  de
dependência ou subordinação.

No  Júri,  a  soberania  dos  veredictos  é
princípio  constitucional  absoluto,  só  sendo
possível seu afastamento quando a decisão
do Sinédrio Popular não encontra qualquer
respaldo nas provas colhidas no processo.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  NEGAR  PROVIMENTO  AO
APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM HARMONIA COM
O PARECER MINISTERIAL.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal (fl.220), manejada por Raimundo

Nonato  Alfredo  de  Abrantes, contra  sentença  (fls.214/216)  proferida  pelo

MM. Juiz do Tribunal do Júri da Comarca de Sousa/PB,  que, acolhendo o

veredicto dos jurados, o absolveu da sanção imposta no art. 121, § 2º, incisos

II  e IV,  c/c  art.14,  inc.  II,  do Código Penal,  e o  condenou  a uma pena de

02(dois) anos e 06(seis) meses de reclusão e 13(treze) dias-multa, por ter

infringido o  art. 14 da Lei 10.826/03, a ser cumprida em regime, inicialmente

aberto.

Em suas razões recursais (fl. 225), cinge-se o apelante a discutir

que, com a absolvição do crime de tentativa de homicídio, resta afastado o deli-

to de porte ilegal de arma de fogo, pelo fato de o crime maior absolver o menor.

Nas contrarrazões (fls.226/228), o Ministério Público a quo pede

a manutenção do decisum, aduzindo que ambos os delitos são autônomos.

A Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer da lavra do Pro-

curador Francisco Sagres Macedo Vieira, considerando que o tipo do art. 14 da

Lei nº 10.826/2003 não requer a obtenção de qualquer resultado concreto con-

tra terceiros. Assim, ressaltando os desígnios autônomos das condutas, opinou

pelo desprovimento do recurso e enfatizou a execução provisória da pena  (fls.

236/246).

É o relatório. 

VOTO

O  representante  do  Ministério  Público ofereceu  denúncia  (fls.

02/04) contra  Raimundo Nonato Alfredo de Abrantes,  alcunha  “Galego de

Deó”, dando-o como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14,

Desembargador João Benedito da Silva
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inc. II, ambos do CPB e art. 14 da Lei 10.826/03, por ter, no dia 23/07/2008,

efetuado três disparos de arma de fogo contra Rinaldo Pereira, sendo que um

deles atingiu a perna da vítima, que, no entanto, conseguiu fugir.

Emerge da denúncia que o fato ocorreu em decorrência de uma

cobrança realizada pelo denunciado ao ofendido referente a uma corrida de

mototáxi. Os envolvidos, então, desentenderam-se, entrando em vias de fato.

Em  seguida,  pouco  tempo  depois,  o  acusado  foi  até  a  sua  residência  e,

retornando de posse de uma arma de fogo, veio a praticar o fato.

Concluída  a  instrução  criminal,  o  acusado  foi  pronunciado

(fls.140/145) e submetido a Julgamento pelo Sinédrio Popular, que, por maioria,

resolveu absolver o acusado da sanção imposta no art. 121, § 2º, II e IV c/c

art.14, inc. II, do Código Penal, ao mesmo tempo em que o condenou como

incurso no  art.  14  da Lei  nº.  10.826/03,  a  uma pena de  02(dois)  anos e

06(seis) meses de reclusão, além de 13(treze) dias-multa, a ser cumprida

em regime, inicialmente, aberto.

Irresignado,  o  acusado  interpôs  apelação  limitando  a  sua

insurgência  ao  fato  de  que,  com  a  absolvição  do crime  de  tentativa  de

homicídio, restou afastado o delito de porte ilegal de arma de fogo, pelo fato do

crime maior absolver o menor. 

O recurso não merece provimento.

Isso porque restou comprovado pelo acervo probatório, inclusive

pela própria confissão do réu, que o mesmo portava uma arma de fogo, vindo a

efetuar disparos contra a vítima Rinaldo Pereira, que foi atingido por um dos

tiros em sua perna esquerda.

Desembargador João Benedito da Silva
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Vejamos as transcrições dos elementos de prova oral colhidos na

fase inquisitorial e ao longo da instrução processual:

Que, por volta das 14h, caminhava em direção à sua
residência,  momento  em  que  foi  abordado  pelo
mototáxi de nome RAIMUNDO, também conhecido por
Galego  de  DÉO,  o  qual  parou  a  moto  e  foi  logo
cobrando  a  quantia  de  R$  10,00  (dez)  reais  do
declarante,  referente  a  duas  corridas  para  o  Posto
Andrezão,  dias antes. O declarante informou que só
estava com R$ 4,00 (quatro) reais, momento em que o
acusado,  não  gostando,  partiu  para  agredir  o
declarante,  tendo  ambos  entrado  em  vias  de  fato.
Após isso, o declarante foi para a sua casa, enquanto
o acusado  saiu  em direção à  casa dele.  Quando o
declarante ia descendo na rua de sua casa, avistou o
acusado logo na sua frente, com as mãos para trás. O
acusado disse para o declarante “vamos se acertar” e
foi  logo  apontado  um  revólver  na  direção  do
declarante, efetuando um disparo, que atingiu a perna
esquerda,  momento  em  que  o  declarante  procurou
correr do local, tendo ainda o acusado efetuado mais
dois  disparos  contra  o  declarante,  porém  não  lhe
atingiu. 
Declarações da vítima prestadas na Delegacia, fl.
07.

Que o fato ocorreu porque o declarante devia R$ 2,00
ao acusado por uma corrida de mototaxi; que houve
uma  discussão  entre  eles,  às  09  horas  da  manhã
tendo se separado e entre 12 e 13 horas o acusado se
aproximou  do  declarante  e  sem qualquer  discussão
efetuou  três  tiros  tendo  acertado  um em sua perna
esquerda; (…)
Declarações da vítima em juízo, fl. 123.

(…) Que seu pai chegou em casa sangrando e não
disse  nada;  que  procurou  se inteirar  do  assunto  na
calçada e foi informado que autor seria Galego; (…)
que  seu  pai  confirmou  que  foi  o  galego  de  Deó,  o
acusado, o responsável; que não sabe dizer quantos
tiros foram efetuados, mas apenas um atingiu a vítima;
(…)
Depoimento  da  testemunha  Ronicleide  Martins
Pereira, fl. 125.

Em  sede  de  interrogatório,  o  réu  confirmou  que  efetuou  os

disparos de arma de fogo, um revólver  calibre 38,  contra a vítima,  contudo

Desembargador João Benedito da Silva
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relata que o fez em legítima defesa:

Que a vítima devia ao acusado R$ 150,00 a mais de
dois  meses;  que viajou e quando retornou a  vítima
pediu  ao  interrogado  uma corrida  de  mototaxi;  que
percorreu várias ruas dessa cidade; que ao chegar ao
Hotel  Gadelha a vítima desceu e disse que a noite
acertava a corrida e o que devia ao interrogado; que
ele  posteriormente  viajou  e  ao  retornar  teve  uma
discussão com a vítima e aconteceu o fato, chegando
a disparar  um tiro  de  revólver  calibre  38;  que  a
vítima, após a discussão, foi na esquina da casa do
interrogado  fazendo  gestos  de  que  estava  armado;
que não tinha intenção de matar a vítima, apenas
se defender. DESTAQUEI
Interrogatório  prestado  na  1ª  fase  da  instrução
processual, fl. 127.

 

Após julgamento pelo Sinédrio Popular, este, por maioria, acatou

a tese de insuficiência de provas, vindo, em seguida, com fulcro nessa decisão,

o Juiz-presidente  do Tribunal  do Júri  a  proferir  a  sentença absolutória do

crime  de  homicídio  qualificado  em  sua  forma  tentada,  condenando o

denunciado, contudo,  nas  penas  do  art.  14  da  Lei  nº.  10.826/03,  a  uma

reprimenda de  02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze)

dias-multa, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto.

Com relação à absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo

pela tentativa de homicídio não há como prosperar, já que, apesar do apelante

ter  sido absolvido pelo crime mais  grave,  o  mesmo não se  pode dizer  em

relação ao porte ilegal de arma, uma vez que, como dito, pelas provas colhidas

nos autos, restou configurado.

Com efeito, a narrativa dos fatos transcritos nos autos evidencia a

inviabilidade da aplicação do princípio da consunção, pois as circunstâncias

fáticas do caso concreto sugerem que as condutas delituosas (porte ilegal de

arma de fogo e homicídio tentado) ocorreram com desígnios autônomos.

No caso em apreço, constata-se que o acusado, apesar de não

ter utilizado a arma de fogo com a finalidade de matar a vítima, já a possuía e a

Desembargador João Benedito da Silva
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portava ilegalmente, sem o devido documento de registro e porte, pelas ruas da

cidade de Sousa, até o momento que efetuou os disparos contra a vítima.

Tal delito (art. 14 da Lei nº 10.826/03), como é sabido, é inclusive

classificado  como  crime  de  perigo  abstrato,  não  requerendo,  para  a  sua

configuração, a obtenção de qualquer resultado concreto contra terceiros.

Assim, inexistindo relação de subordinação entre tais condutas,

até porque a consumação do crime conexo se deu anteriormente à prática

delitiva do crime principal, conforme devidamente demonstrado pelas provas

constantes dos autos, inviável a aplicação do referido princípio.

Nesse  sentido  o  entendimento  jurisprudencial,  inclusive  dos

Tribunais Superiores (com destaque no que interessa):

STJ-0622805)  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA DE  ILEGALIDADE.  FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.  CONJUNTO  PROBATÓRIO.  SÚMULA
7/STJ.  CRIME  CONEXO.  COMPETÊNCIA  DO
TRIBUNAL DO JÚRI. 1. Foram consideradas mais de
uma  qualificadora  e  uma  delas  foi  colocada  na
primeira fase da dosimetria, o que se mostra possível,
além  de  terem  os  agravantes  agido  com  extrema
culpabilidade, ou seja, efetuaram disparos em direção
à vítima, cientes de que esta carregava sua filha nos
braços.  2. Não há  o  que  ser  alterado quanto  ao
crime de  porte  ilegal  de  arma,  uma vez  que  os
jurados, competentes para o julgamento do crime
conexo,  entenderam  ser  inaplicável  a  presente
hipótese  o  princípio  da  consunção. 3.  Agravo
regimental  improvido.  (AgInt  no Agravo em Recurso
Especial  nº 856.927/RJ (2016/0045833-2),  6ª  Turma
do STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior. j. 17.05.2016, DJe
09.06.2016).

HABEAS  CORPUS.  PENAL.  PORTE  ILEGAL  DE
ARMA  DE  FOGO  E  HOMICÍDIO.  PRINCÍPIO  DA
CONSUNÇÃO.  NÃO-INCIDÊNCIA  NO  CASO  EM
TELA.  CRIMES  AUTÔNOMOS.  NECESSIDADE  DE
ANÁLISE  DO  CONTEXTO  FÁTICO.  HABEAS
CORPUS  DENEGADO.  1.  Para  aplicação  do

Desembargador João Benedito da Silva
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princípio da consunção pressupõe-se a existência
de  ilícitos  penais  que  funcionam  como  fase  de
preparação  ou  de  execução,  ou  como condutas,
anteriores  ou  posteriores  de  outro  delito  mais
grave. 2.  A conduta de  portar  armas ilegalmente
não pode ser  absorvida pelo crime de homicídio
qualificado, quando resta evidenciada a existência
de crimes autônomos, sem nexo de dependência
ou subordinação. 3.  Sobretudo em se tratando de
processo cuja competência é do Tribunal do Júri, e
dependendo solução da quaestio iuris da análise
percuciente do contexto fático em que ocorreu o
delito,  inviável  desconstituir  o  entendimento  das
instâncias  ordinárias,  soberanas  em  matéria  de
prova,  a  respeito  da  existência  de  concurso
material entre o porte ilegal de arma de fogo e o
homicídio,  sob  pena  de  ferir  a  soberania  dos
veredictos  do  Júri.  4.  Ordem  denegada.   (HC
226.373/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
de 06/03/2013.) 

TJAC-0014152  PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  PORTE  ILEGAL  DE
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REJEIÇÃO
EM  PARTE  DA  DENÚNCIA.  PRINCÍPIO  DA
CONSUNÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DO
NEXO  DE  DEPENDÊNCIA  ENTRE  OS  DELITOS.
PROVIMENTO  DO  RECURSO.  1.  A  aplicação  do
princípio  da  consunção,  em  que  o  crime  de
homicídio deve absorver o delito de porte ilegal de
arma  de  fogo  de  uso  permitido,  depende  da
presença  do  nexo  de  dependência  entre  as
modalidades delitivas,  onde se conclua de modo
inconteste  que  a  prática  do  crime  meio  ocorreu
exclusivamente com o  fim de consumar o delito
mais  gravoso.  Ausente  tal  pressuposto,  deve  o
agente responder por ambos os crimes. 2. Recurso
conhecido e provido. (Recurso em Sentido Estrito nº
0013023-50.2016.8.01.0001,  Câmara  Criminal  do
TJAC, Rel. Pedro Ranzi. j. 26.10.2017).
 
TJCE-0046593  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.
APELAÇÃO  CRIME.  JÚRI.  TENTATIVA  DE
HOMICÍDIO.  CONDENAÇÃO.  RECURSO  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO EMBASADO NO ART. 593, III,
LETRA  "D"  DO  CPP.  INCLUSÃO  DA
QUALIFICADORA  DO  RECURSO  QUE
IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE
NOVO  JULGAMENTO.  INACOLHIMENTO.
ACEITAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE

Desembargador João Benedito da Silva
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UMA DAS TESES APRESENTADAS. RESPEITO AO
PRINCÍPIO  DA SOBERANIA  DOS  VEREDITOS.  O
CORPO  DE  JURADOS  É  CONSTITUCIONAL  E
SOBERANAMENTE O ÓRGÃO  LEGITIMADO  PARA
VALORAR  OS  CRIMES  CONTRA A VIDA.  NESSE
SENTIDO,  TENDO  SIDO  ACOLHIDA  UMA  DAS
VERSÕES  APRESENTADAS  É  JURIDICAMENTE
DESPICIENDO  QUE  SE  DETERMINE  UM  NOVO
JULGAMENTO.  RECURSO  DA  DEFESA.
PRETENSÃO  DE  RECONHECIMENTO  DA
CONSUNÇÃO  ENTRE  OS  CRIMES  DE  PORTE
ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  E  TENTATIVA  DE
HOMICÍDIO. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-
BASE EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM
FACE DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  1.  Constata-se
que  o  apelante  guardava  em  depósito  (sua
residência) uma arma de fogo, tanto que foi a sua
casa se armar e voltou para agredir a vítima, não
podendo  falar-se  em  consunção,  uma  vez  que
decorrem de  desígnios  autônomos  a  de  "ter  em
depósito", "manter sob sua guarda" e tentar contra
a vida de outrem utilizando-se daquele artefato -,
não se verificando a relação meio-fim que autoriza
a  absorção  de  uma  figura  típica  pela  outra. 2.
Inadmissível  a impugnação do critério  de fixação da
pena-base, em razão de não ter sido considerada as
circunstâncias  atenuantes  decorrentes  da  confissão
espontânea e menoridade, quando a sanção penal foi
fixada  no  mínimo  legal  previsto  para  o  delito.
RECURSOS  CONHECIDOS  E  IMPROVIDOS.
(Apelação nº 0024968-06.2010.8.06.0001, 2ª Câmara
Criminal  do  TJCE,  Rel.  Haroldo  Correia  de  Oliveira
Maximo. unânime, DJe 08.07.2015).

Este  também  é  o  posicionamento  deste  Egrégio  Tribunal  de

Justiça. Vejamos:

DOS  CRIMES  CONTRA  A  VIDA.  TENTATIVA  DE
HOMICÍDIO  QUALIFICADO. TESE  DE
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  LESÃO  CORPORAL.
NÃO  ACOLHIMENTO.  ACUSADO  QUE  DISPAROU
QUATRO  TIROS  CONTRA  A  VíTIMA.  "ANIMUS
NECANDI".  PLEITO  PELA  APLICAÇÃO  DO
PRINCíPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
DELITOS  AUTÔNOMOS.  SOBERANIA  DOS
VEREDITOS.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  1.  No  Júri,  a
soberania  dos  veredictos  é  princípio  constitucional
absoluto só sendo possível seu afastamento quando a
decisão  do  Sinédrio  Popular  não  encontra  qualquer

Desembargador João Benedito da Silva
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respaldo  nas  provas  colhidas  no  processo.  No
presente  caso,  a  decisão  do  Júri  encontra-se
embasada  no  conjunto  probatório. 2.  Resta
descartado a plicação do princípio da consunção,
em virtude da consumação do crime de porte ilegal
de arma de fogo ter sido anterior a prática delitiva
da  tentativa  de  homicídio. (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00008950920098150371,  Câmara  criminal,  Relator
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, j. em 04-
02-2014). - grifei

Assim, não há como aplicar o princípio da consunção, em virtude

da autonomia dos delitos de porte  ilegal  de arma e tentativa de homicídio,

devendo a decisão ser mantida em todos os seus termos.

Lado outro, é certo que, a princípio, as decisões proferidas pelo

Corpo  de  Jurados  são  revestidas  de  soberania.  Assim,  Não  há  o  que  ser

alterado quanto ao crime de porte ilegal de arma, uma vez que os jurados,

competentes para o julgamento do crime conexo, o reconheceram, apesar de

não ter admitido a configuração do delito de homicídio em sua forma tentada.

Revela-se  inviável  desconstituir  o  entendimento  das  instâncias

ordinárias, soberanas em matéria de prova, a respeito da subsistência do crime

do porte ilegal de arma de fogo, sob pena de ferir a soberania dos veredictos

do Júri, pois, como já é sabido, se o Júri opta por uma das versões que se

pode concluir da análise das provas, não pode o Tribunal  ad quem cassar tal

decisão,  sob  pena  de  afronta  ao  Princípio  Constitucional  da  Soberania  do

Tribunal Popular. 

Corroborando  com  o  entendimento  supramencionado,  segue  o

seguinte julgado:

“Tratando-se de julgamento pelo Tribunal do Júri,
a cassação, quanto ao mérito de seu decisório, só
poderá  encontrar  lugar  quando  discrepar
visceralmente do conjunto de provas” (RT-570/386)

Desembargador João Benedito da Silva
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Portanto,  estando a decisão apoiada nos autos não é possível

anulá-la  nem  modificá-la,  tendo  em  vista  a  soberania  assegurada  pela

Constituição da República ao Tribunal do Júri (artigo 5º, XXXVIII, “c”), tendo o

Conselho de Sentença, ao meu ver, sabido bem avaliar a prova dos autos e

decidir conforme sua consciência.

Pelo exposto, nego provimento ao apelo.

É como voto.

              Presidiu  o  julgamento,  com voto,   o  Excelentíssimo Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Benedito da Silva, relator, e Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador

de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 17

(dezessete) dias do mês de abril de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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