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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0022612-51.2013.815.0011- 3ª Vara 
Criminal da Comarca de Campina Grande

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Erinaldo Rodrigues Gomes
DEFENSOR : Odinaldo Espínola
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE 
FOGO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE 
USO PERMITIDO.  Artigos.  15  e  12,  da  Lei  n° 
10.826/2003.  Princípio da consunção. 
Inaplicabilidade ao caso concreto. Delitos 
praticados em contextos fáticos distintos. 
Compensação da agravante da reincidência com a 
atenuante  da confissão.  Possibilidade.  RECURSO 
NÃO PROVIDO. 

- Não se aplica o princípio da consunção, se o 
delito de disparo de arma de fogo e de posse de 
arma de fogo foram praticados em contextos 
fáticos distintos, restando evidenciada a existência 
de desígnios (dolos) autônomos.

- Correta a compensação entre a atenuante da 
confissão espontânea e a agravante da 
reincidência, porquanto igualmente 
preponderantes, nos termos da jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça. 

- Recurso desprovido.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados. 

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e NEGAR 
PROVIMENTO À APELAÇÃO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Na 3ª Vara Criminal da  Comarca de Campina Grande, 
Erinaldo Rodrigues  Gomes, qualificado nos autos, foi denunciado como 
incurso nas sanções dos artigos 15 e 12, da Lei nº 10.826/03 c/c o art. 
69, do Código Penal.

Exsurge da peça inicial acusatória (fls. 02/04) que:

“No dia 01 de outubro do ano em curso (2013), por 
volta das 05 horas e 30 minutos, na Travessa Maria 
Amélia, Sítio Januário, nesta cidade, o acusado acima 
referenciado efetuou disparos de arma de fogo em via 
pública, tendo, em seguida, ocultado arma de fogo de 
uso permitido no interior de sua residência, mantendo-
a sob sua guarda, sem que tivesse autorização legal 
para tanto, infringindo com tais condutas o disposto 
nos art. 15 e 12, da Lei 10.826/2003, c/c o art. 69 do 
Código Penal.
Naquele dia, a Polícia Militar foi acionada, via COPOM, 
por populares que informaram haver um indivíduo 
efetuando disparos de arma de fogo em via pública, na 
Travessa Maria Amélia. Chegando ao local, os policiais 
militares tomaram conhecimento de que o réu havia 
efetuado diversos disparos de arma de fogo em via 
pública e residia nas proximidades do local do crime.
Os milicianos, então, se deslocaram até a residência do 
acusado, onde, após obter permissão de entrada por 
parte do mesmo, realizaram busca domiciliar, 
encontrando um revólver, marca Taurus, calibre 38, 
juntamente com 24 (vinte e quatro) munições do 
mesmo calibre, sendo 16 (dezesseis) delas deflagradas, 
e as oito restantes, intactas (…).”
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Recebida a denúncia em 21/10/2013 (fl. 34), o réu foi 
regularmente citado (fl. 47v). Em audiência, foram ouvidas as 
testemunhas arroladas pelas partes e interrogado o réu, ocasião em que 
este  confessou a autoria do fato descrito na peça inicial acusatória 
(audiência gravada em mídia digital – DVD à fl. 55). 

Finda a instrução processual, o denunciado restou 
condenado pela prática dos crimes de disparo de arma de fogo e posse 
ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material (arts. 15 e 
12, da Lei 10.826/03 c/c o 69, do CP), à pena definitiva de 02 (dois) anos 
de reclusão, 01 (um) ano de detenção,  no regime aberto, e 20 (vinte) 
dias-multa (valor unitário mínimo), sendo-lhe negada a substituição por 
restritivas de direitos e o sursis (arts. 44, II, e 77, ambos do CP), em 
razão da reincidência (sentença às fls. 73/78). 

Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal (fl. 
79), pleiteando, através das razões de fls. 81/84, a aplicação ao caso do 
princípio da consunção à hipótese, no sentido de o delito de posse ser 
absorvido  pelo  de  disparo,  além  da  redução  da  pena  motivada  na 
valoração  preponderante  da  atenuante  da  confissão  em detrimento  da 
agravante da reincidência.

Em contrarrazões, o Parquet rebate os argumentos 
defensivos e pugna pela manutenção do decisum recorrido (fls. 85/88).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do 
insigne Dr. Paulo  Barbosa  de  Almeida   –  Procurador de Justiça –, 
manifestou-se pelo não provimento do apelo (fls. 92/95).

É o relatório. 

VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
(Relator)

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos 
para a sua admissão.

Ausentes preliminares, arguidas ou apreciáveis de 
ofício, passo à análise do mérito. 

Importante frisar inicialmente que, no caso em 
comento, a materialidade e a autoria dos delitos de disparo de arma de 
fogo e posse ilegal de arma de fogo são irrefutáveis. Tanto que o apelante 
nada contesta nesse sentido, já que, conforme se evidencia de suas 
razões recursais, ele roga pela aplicação do princípio da consunção ao 
caso, ou seja, pela absorção do crime de posse pelo de disparo.
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Pede ainda pela redução da pena fixada na sentença, 
notadamente,  em  razão  da  preponderância  da  confissão  sobre  a 
reincidência.

1. Da consunção 

Pois bem, a questão em debate consiste em saber se, 
no caso sub examine, o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso 
permitido é absorvido pelo delito de disparo de arma de fogo em virtude 
do princípio da consunção.

Entendo que não. 

Eis que, na hipótese vertente, falta uma relação de 
meio e fim entre o delito de posse irregular de arma de fogo de uso 
permitido e o de disparo de arma de fogo, situação evidenciada no próprio 
depoimento do acusado, in verbis:

“... NUMA VIAGEM PARA FORA DO ESTADO ADQUIRIU 
O REVÓLVER CALIBRE 30 (sic), MARCA TAURUS, Nº 
0378, E AS MUNIÇÕES COM O INTUITO DE SE 
PROTEGER E A SUA FAMÍLIA; QUE ESTA MANHÃ, POR 
VOLTA DAS 05H30MIN, 04(QUATRO) HOMENS 
INVADIRAM UMA OBRA EMBARGADA AO LADO DE SUA 
RESIDÊNCIA E COMEÇARAM A PERTURBAR O 
SOSSEGO; QUE ENTÃO FOI FALAR COM OS MESMOS, 
PARA QUE PARASSEM A PERTURBAÇÃO, E DEPOIS DE 
CONVERSAR, COMO OS HOMENS FICARAM AINDA 
BASERNANDO, EFETUOU DOIS DISPAROS PARA CIMA; 
QUE QUANDO A PM COMPARECEU A SUA RESIDENCIA, 
FRANQUEOU A ENTRADA EM SUA RESIDÊNCIA, 
QUANDO FOI ENCONTRADA A ARMA EM SUA MOCHILA 
EM SEU QUARTO (…).” {interrogatório policial, fls. 
09/10}.

Veja-se, na espécie, que os delitos de disparo de arma 
de fogo e posse de arma de fogo configuram crimes autônomos. Assim, 
não se trata a posse de meio necessário para a execução do delito de 
disparo de arma de fogo, já que o acusado adquiriu o revólver apreendido 
sob o pretexto de usá-lo em sua defesa e o manteve guardado em sua 
residência até a data em que os disparos foram efetuados.

Como sabido, para que haja a absorção de um crime 
por outro é necessário que o primeiro seja fase ou meio necessário para a 
execução do segundo, vale dizer, que seja ato preparatório integrante do 
iter criminis do delito mais grave. É o que ensina a doutrina, ao discutir o 
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conflito aparente de normas, a saber:

"Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma 
definidora de um crime constitui meio necessário ou 
fase normal de preparação ou execução de outro crime. 
Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o 
fato previsto em determinada norma é compreendido 
em outra, mais abrangente, aplicando-se somente 
esta" (Cezar Roberto Bitencourt, Manual de Direito 
Penal, Parte Geral. Vol. 1. São Paulo: Saraiva, 
2000. p. 132).

A doutrina de Luiz Flávio Gomes e William Terra de 
Oliveira cai como uma luva ao caso sub examine. Veja-se:

"Pode     acontecer     que     as     condutas     sejam     temporalmente   
diferenciadas     e     só     coincidentes     num     único     momento  . 
Exemplo: o agente mantinha arma em depósito, 
ilegalmente (há dias, meses etc.) e num 
determinado instante efetuou um disparo. Nesse 
caso, temos uma superposição apenas temporária 
e parcial e percebe-se com clareza dois contextos 
fáticos completamente diferenciados, o que 
revela a existência de duas lesões ao bem jurídico 
(em momentos não coincidentes). Logo, nesse     caso,   
estaríamos     diante     de     um     concurso     material     de     crimes  ." 
(in Lei das Armas de fogo. 2ª Edição. São Paulo, 
RT, 2002, p. 282). Destaques nossos.

Dessa forma, in casu, vê-se claramente que se trata de 
delitos autônomos, cometidos com dolos distintos, eis que o apelante 
adquiriu a arma de fogo há um certo tempo (não especificado nos autos) e 
a manteve guardada em sua residência até a data em que foram 
efetuados os disparos.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL E 
DISPARO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA 
ATENUANTE. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. 
IMPOSSIBILIDADE. VERBETE SUMULAR N.º 231 DO 
STJ. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO-
INCIDÊNCIA NO CASO EM TELA. CRIMES 
AUTÔNOMOS.
1. A diminuição da pena aquém do mínimo legal em 
face de circunstância atenuante destoa do 
entendimento cristalizado na Súmula n.º 231 desta 
Egrégia Corte Superior de Justiça.
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2. Para aplicação do 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.
3. In casu, a conduta de portar ilegalmente arma 
não pode ser absorvida pelo crime de disparo de 
arma de fogo, porquanto os crimes foram 
consumados em contextos fáticos distintos, 
restando evidenciada a existência de crimes 
autônomos, sem nexo de dependência entre as 
condutas ou subordinação, não incidindo, 
portanto, o princípio da consunção.
4. Recurso especial conhecido e provido" (Resp 
672199/RS. Relatora Ministra Laurita Vaz - 5ª 
Turma - Dje 13/12/2004).

No mesmo norte:

“EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - 
DISPARO DE ARMA DE FOGO E POSSE ILEGAL DE 
MUNIÇÕES DE USO RESTRITO - AUTORIA E 
MATERIALIDADE INCONTESTES - DISPARO EFETUADO 
EM LOCAL HABITADO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO 
- INAPLICABILIDADE - DELITOS AUTÔNOMOS - 
CONCURSO MATERIAL MANTIDO - RECURSO 
CONHECIDO E DESPROVIDO.
...
II - Sendo os crimes dos autos praticados 
mediante desígnios autônomos, não se 
configurando meio ou fase de preparação para 
delito mais grave, inaplicável o princípio da 
consunção na espécie.
III - Ausente o elemento de ordem subjetiva a 
caracterizar a continuidade delitiva, impossível a 
aplicação do art. 71, do Código Penal.  (TJMG - 
Apelação Criminal  1.0024.11.054652-0/001, 
Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier , 5ª 
CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/08/2012, 
publicação da súmula em 03/09/2012) 

“... PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - ABSORÇÃO DO 
PORTE PELO DISPARO - IMPOSSIBILIDADE - 
CRIMES AUTÔNOMOS - CONDENAÇÃO MANTIDA 
POR AMBOS OS CRIMES - DESOBEDIÊNCIA - 
AUTORIA PROVADA - CIRCUNSTÂNCIAS - ADESÃO À 
CONDUTA DO CORRÉU - PROVA CABAL - ISENÇÃO DE 
CUSTAS - ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA - 
CONCESSÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
...
- Improcede o pedido de absorção do crime de 
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posse irregular de arma de fogo com numeração 
suprimida pelo crime de disparo de arma de fogo, 
porquanto as condutas são autônomas, eis que o 
apelante adquiriu a arma de fogo há mais de um 
ano e a manteve guardada em sua residência até 
a data em que foram efetuados os disparos.
(…).”  (TJMG -  Apelação Criminal 
1.0672.11.002530-7/001, Relator(a): Des.(a) 
Agostinho Gomes de Azevedo , 7ª CÂMARA 
CRIMINAL, julgamento em 17/10/2013, 
publicação da súmula em 25/10/2013). Em todas, 
destaques nossos. 

Nesse passo, não sendo o crime de posse irregular de 
arma de fogo parte integrante do iter criminis da conduta do delito de 
disparo de arma de fogo, deve o primeiro ser considerado como crime 
autônomo, dada a diversidade de desígnios.

Portanto, não há falar em aplicação do princípio da 
consunção ao caso em comento, pois as condutas delituosas ocorreram 
em contextos fáticos distintos, sendo que o acusado já possuía 
irregularmente arma de fogo de uso permitido e tão somente, em 
momento posterior, veio praticar o crime de disparo.

Daí porque mantenho a condenação de Erinaldo 
Rodrigues Gomes conforme determinada na sentença, ou seja, como 
incurso nos artigos 15 e 12, da Lei 10.826/03 (disparo de arma de fogo e 
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido).

2. Da dosimetria

Conforme alhures relatado, o apelante também 
mostrou irresignação com a pena cominada na sentença e requereu a sua 
redução.

Em suma, aduz que a circunstância atenuante da 
confissão não foi aplicada pelo sentenciante, uma vez que este a 
compensou com a agravante da reincidência, quando a mesma deveria 
prevalecer, ou seja, receber maior valor.

Todavia, sem razão.

Frise-se, ab initio, que a pena-base restou fixada no 
mínimo legal, assim, inviável qualquer diminuição aquém desse patamar, 
a teor da Súmula nº 231, do STJ.

Ponto outro, em relação à possibilidade de 
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compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da 
confissão, filio-me ao entendimento de que não há impedimento para que 
se proceda a  essa operação, vez que são duas circunstâncias ligadas à 
personalidade do agente, logo, igualmente preponderantes, nos termos da 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“Conforme entendimento deste Superior Tribunal de 
Justiça, pacificado por ocasião do julgamento do 
Recurso Especial Repetitivo 1.341.370/MT, da relatoria 
do Ministro Sebastião Reis Júnior, a agravante da 
reincidência e a atenuante da confissão espontânea são 
igualmente preponderantes, pelo que devem ser 
compensadas.” (STJ - AgRg no REsp 1457810/DF, 
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 
SEXTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 
29/08/2014 – aparte da ementa).

Seguindo esse entendimento:

“Tendo em vista que a confissão espontânea e a 
reincidência são circunstâncias que possuem natureza 
subjetiva, não há que falar em preponderância de uma 
sobre a outra, autorizando, assim, a compensação 
entre elas.”   (TJMG -  Apelação Criminal 
1.0515.13.009308-8/001, Relator(a): Des.(a) 
Valéria da Silva Rodrigues (JD Convocada) , 4ª 
CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/09/2014, 
publicação da súmula em 16/09/2014 –  aparte 
da ementa) 

De tal sorte, mostra-se correta a compensação 
operada, nada havendo que ser reparado na dosimetria ou no quantum da 
reprimenda.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer 
ministerial, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente, em exercício, 
da Câmara Criminal e Relator,  dele participando os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, João Benedito da 
Silva (com jurisdição limitada), Revisor, e Luiz Sílvio Ramalho 
Júnior. 
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Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor 
Doutor Paulo Barbosa de Almeida, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal 
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  em João Pessoa, 27 de 
novembro de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


