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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 0016519-04.2015.815.0011 –  4ª  Vara
Criminal da Comarca de Campina Grande

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Pablo Silva Costa
ADVOGADO : Rafael Siqueira Lima Rabelo
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE  ILEGAL  DE
ARMA  DE  FOGO  DE  USO  PERMITIDO  EM
CONCURSO MATERIAL. Art. 14 da Lei 10.826/03
(“adquirir” e “portar”) c/c o art. 69 do Código Penal.
Irresignação defensiva. Pleito de reconhecimento de
crime  único.  Possibilidade.  Pena  readequada.
Recurso provido.

- Sendo induvidoso o porte da arma por parte do
acusado, a manutenção da condenação é a medida
que se impõe.

-  Todavia,  embora  o  agente  possa  ter  praticado
uma ou mais condutas previstas no art. 14,  caput,
da Lei  nº  10.826/03,  por  se  tratar  de  tipo  penal
misto alternativo, comete apenas um único crime.
Ademais, não restou demonstrado nos autos que o
acusado adquiriu a arma em momento anterior. 

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 DAR
PROVIMENTO AO RECURSO, para reconhecer a hipótese de crime único,
afastando a condenação pela conduta de “adquirir” arma de fogo narrada
na  denúncia,  resultando  o  apelante  Pablo  Silva  Costa  condenado  como
incurso, por uma vez, no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 02
(dois) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 dias-
multa, à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de
semana.

RELATÓRIO

Perante a 4ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de  Campina
Grande, Pablo  Silva  Costa,  amplamente qualificado nos autos, foi
denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas dos artigos 14
da Lei 10.826/03 e art. 180, caput, do Código Penal, ambos c/c art. 69 do
Estatuto Repressor.

Consta  da exordial acusatória  que,  no  dia  12  de
novembro  de  2015,  por  volta  das  20h,  na  Av.  Juscelino  Kubistchek,
próximo ao Bairro Velame, na cidade de Campina Grande, o denunciado foi
preso  em  flagrante  delito  por  “portar  e  transportar,  arma  de  fogo  e
acessórios  de  uso  permitido,  sem  autorização  e  em  desacordo  com
determinação legal ou regulamentar” e por “receber em proveito próprio ou
alheio, coisa que sabe ser produto de crime”.

Exsurge,  também,  que  os  policiais  militares  faziam
rondas na localidade supracitada, quando se depararam com o denunciado
e um indivíduo, Jean Camilo Domingos, em uma motocicleta HONDA/CG
125, de cor verde, placa KLD-4806/PE, em atitude suspeita.

Extrai-se,  ainda,  que  os  milicianos  procederam  a
abordagem e a revista pessoal no denunciado (garupa) e no piloto, Jean
Camilo  Domingos,  encontrando  com  o  acusado  um  revólver  da  marca
Taurus, calibre 38, com três munições, número de série 974920, conforme
auto de apreensão e apresentação.

Diz,  por  fim,  a  peça  de  ingresso  que  o  acusado
confessou a prática delitiva,  afirmando que portava a arma de fogo no
momento da abordagem e que a havia adquirido há bastante tempo, na
troca de uma égua de sua propriedade.

A denúncia foi recebida no dia 12 de maio de 2016 (fl.
40).
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Depois de regular instrução, foi proferida sentença (fls.
87/91), julgando procedente em parte a denúncia, para condenar o réu
como incurso no art. 14 da Lei 10.826/03 (duas vezes) c/c o art. 69 do CP
c/c  art.  383 do CPP,  às  penas  de 04 (quatro)  anos  de reclusão,  a  ser
cumprida em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do
salário mínimo.

A pena privativa de liberdade foi  substituída por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviço à comunidade
ou entidade pública e limitação de fim de semana.

O réu irresignado com a sentença condenatória, moveu
recurso de apelação (fl. 96). 

Em suas razões (fls. 109/125), o apelante aduz que, no
presente caso, houve uma conduta única, pelo que pugna para que seja
considerado como crime único, afastando-se, assim, o concurso material de
delitos.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões (fls.
127/129),  requerendo  o  desprovimento  do  apelo,  devendo  a  sentença
recorrida ser mantida em sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do ilustre
Procurador, Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira, opinou pelo provimento do
recurso,  para  que  as  condutas  praticadas  pelo  recorrente  sejam
consideradas como crime único (fls. 132/142).

É o relatório.

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

Presentes os pressupostos de admissibilidade e
processabilidade, conheço do recurso. 

Não  há  preliminares  a  serem  enfrentadas,  pelo  que
passo ao exame do mérito. 

Conforme  alhures  relatado,  o  apelante  aduz  que,  no
presente caso, houve uma conduta única entre “portar” e “adquirir” a arma
de fogo,  pelo  que pugna para que seja  considerado como crime único,
afastando-se, assim, o concurso material de delitos.

De  fato,  a  inconformidade  da  defesa  merece
acolhimento. Vejamos:



A  materialidade  restou  suficientemente  demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06/08), pelo auto de apreensão e
apresentação (fl. 18), bem como pelo laudo de exame de eficiência de tiros
em arma de fogo (fls. 79/83).

No  tocante  à  autoria,  verifica-se  que  o  apelante,  em
juízo (fl. 55 – mídia digital) confessou que estava portando uma arma de
fogo calibre 38, tendo dito, primeiramente que a havia adquirido através de
uma troca de uma égua, tendo mudado, posteriormente, o depoimento e
afirmado que esta teria sido de seu avô.

O  miliciano,  Francivaldo  da  Costa  Silva,  em  juízo
(recurso audiovisual – fl. 55) asseverou:

“(…) que abordou o acusado e encontrou o revólver em
sua posse; (…) que perguntou o motivo, disseram que
era em virtude de um desafeto; (…) que o acusado disse
que comprou a arma na feira da prata, trocou por uma
égua; (…) que a arma estava em sua cintura (…)”.

Por  sua  vez,  o  policial,  João  Paulo  Gomes  de  Sousa,
disse (fl.  55 – CD-ROM) que o réu confessou o porte de arma, não se
recordando se ele tinha dito como adquiriu o artefato.

Induvidoso,  portanto,  o  porte  da  arma  por  parte  do
acusado, sendo a manutenção da condenação pela imputação da conduta
de portar arma de fogo.

Contudo, forçoso reconhecer que não se mostra possível
a  condenação  do  acusado  nas  sanções  do  art.  14,  caput,  da  Lei  nº
10.826/03, pela prática da conduta de adquirir a arma de fogo.

Ora, o crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03 traz
em sua descrição treze diferentes condutas típicas: portar, deter, adquirir,
fornecer,  receber,  ter  em  depósito,  transportar,  ceder,  ainda  que
gratuitamente,  emprestar,  remeter,  empregar,  manter  sob  guarda  ou
ocultar.

Sobre o tema ensina Fernando Capez:

“Trata-se  de  um  tipo  misto  alternativo,  no  qual  a
realização de mais de um comportamento pelo mesmo
agente  implicará  sempre  em  um  único  delito,  por
aplicação  do  princípio  da  alternatividade.  Nesse  caso,
não  se  pode  propriamente  dizer  que  há  um  conflito
aparente entre normas, mas um conflito travado dentro
da própria norma, no qual somente terá incidência um
dos fatos realizados pelo agente.  Desse modo, aquele
que adquirir,  transportar  e  fornecer  uma determinada
arma de fogo cometerá um único crime”
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(CAPEZ, Fernando. Estatuto do Desarmamento,
Comentários à Lei n. 10.826, de 22-12 2003. 3.
ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 90).

Assim,  embora  o  agente  possa  ter  praticado  uma ou
mais condutas previstas no art. 14,  caput,  da Lei nº 10.826/03, por se
tratar de tipo penal misto alternativo, comete apenas um único crime.

Eis a jurisprudência nesse sentido:

“LEI  Nº  10.826/03.  ESTATUTO  DO  DESARMAMENTO.
ART.  14.  PORTE  ILEGAL DE  ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO.  EXISTÊNCIA  DOS  FATOS  E  AUTORIA.
Apreensão  de  uma  espingarda,  calibre  36,  mais
munição,  sem  autorização  e  em  desacordo  com
determinação  legal  ou  regulamentar,  anteriormente
adquirida.  NULIDADE  DO  LAUDO  PERICIAL.  O  laudo
pericial não depende de conhecimento técnico bastando
o acionamento da arma para se constatar se é ou não
eficaz. LESIVIDADE. Os delitos previstos nos Estatuto do
Desarmamento constituem crimes de perigo abstrato e
mera  conduta,  sendo  prescindível  que  a  conduta  do
agente resulte na produção de um perigo concreto ao
bem  jurídico  tutelado,  que  é  a  segurança  coletiva.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. O porte ou transporte ilegal
de  arma  de  fogo  constitui  crime  de  perigo  abstrato,
sendo prescindível que a conduta do agente resulte na
produção  de  um  perigo  concreto  ao  bem  jurídico
tutelado, que é a segurança coletiva. VENDER ARMA DE
FOGO. O tipo penal do art. 14 não contempla a figura de
vender, prevista apenas no art. 17, mas para situação
diferente. E vender é diferente de ceder ou emprestar.
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. Na situação
em tela, não se verifica ser a conduta praticada pelo réu
a  única  a  ser  procedida,  a  ponto  de  excluir  a
culpabilidade  do  agente,  motivo  pelo  qual  incabível  a
tese defensiva neste aspecto. Além de que a defesa não
fez  a  prova  necessária  para  que  tal  excludente  fosse
reconhecida, baseando-se na mera alegação do acusado.
Tese  afastada.  DESCLASSIFICAÇÃO.  Incabível  a
desclassificação  do  delito  previsto  no  artigo  14  do
Estatuto do Desarmamento para o artigo 12 da mesma
Lei.  A  arma apreendida era  portada pelo  réu  fora  do
estabelecimento,  ou  seja,  na  via  pública.  CRIME
ÚNICO.  O  art.  14,  caput,  da  Lei  nº  10.826/03
constitui tipo penal misto alternativo, ou seja, em
que  pese  o  agente  ter  praticado  uma  ou  mais
condutas  previstas  -  adquirir  e  transportar  -  ,
comete  somente  um  único  delito. Inviável  a
condenação  pelo  transporte  da  arma  e  também  pela
aquisição. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. Diante do
reconhecimento  do  crime  único  e  das  circunstâncias
favoráveis  do  art.  59  do  CP,  afastado  o  concurso



material  e reduzida a pena, por  metade.  ATENUANTE.
CONFISSÃO. Ainda que o condenado tenha admitido o
transporte  da  arma,  o  que  permitiria  a  incidência  da
atenuante  da  confissão,  a  pena  já  ficou  no  mínimo
cominado, e menor não pode ficar, conforme o direito
sumulado.  APELO  DEFENSIVO  PROVIDO,  EM  PARTE.
UNÂNIME”. (Apelação  Crime  Nº  70063334460,
Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em
02/07/2015). Destaquei. 

Ademais,  como se viu alhures, não ficou demonstrado
nos autos que o acusado adquiriu a arma em momento anterior, uma vez
que,  ora este  confessou que trocou o  revólver  por  uma égua,  ora  que
apenas possuía a arma em sua residência, eis que herdado de seu avô.

Bem, pontou a douta Procuradoria de Justiça, em seu
parecer (fls. 132/142), quando dispôs:

“Assim, adquirir arma de fogo, sem registro, já constitui
crime do Estatuto  do Desarmamento,  de modo que o
posterior  porte  é  apenas  a  consequência  natural  do
primeiro  fato,  sendo  imperioso  o  reconhecimento  da
ocorrência de crime único entre as condutas de adquirir,
receber  e  portar,  por  não  se  tratarem  de  crimes
distintos, mas apresentam mútua interdependência”.

Deste modo, resulta impossibilitada a condenação pelo
porte da arma e também pela aquisição, notadamente quando, somente,
há nos autos, provas do porte do revólver por parte do réu.

Logo, diante desses elementos, verificada a hipótese de
crime único, deve o apelante ser absolvido da prática do fato de “adquirir”
a arma de fogo, com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal,
resultando condenado como incurso por uma vez, no art. 14, caput, da Lei
nº 10.826/03.

Passo à dosimetria da pena.

Restando o apelante condenado apenas pelo núcleo do
tipo  “portar”  do  art.  14,  caput,  da  Lei  nº  10.826/03,  fica  afastado  o
concurso material de crimes, devendo ser mantida a reprimenda fixada no
patamar  mínimo  imposta  na  sentença,  qual  seja,  02  (dois)  anos  de
reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho  o  regime  aberto,  fixado  na  sentença,  para
início de cumprimento da pena, conforme preceitua o art. 33, §2º, “c” do
Código Penal.



7
Ratifico, ainda, o decisum, quanto à substituição da pena

privativa  de  liberdade  por  restritivas  de  direitos,  nas  modalidades  de
prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reconhecer a hipótese de crime
único, afastando a condenação pela conduta de “adquirir” arma de fogo
narrada na denúncia, resultando o apelante Pablo Silva Costa condenado
como incurso, por uma vez, no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena
de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de
10 dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época
do fato, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação
de fim de semana.

Não  havendo  Recurso  Especial  ou  Extraordinário,
encaminhem-se os autos ao juízo de origem para execução definitiva. Caso
haja  Recurso  Especial  ou  Extraordinário,  expeça-se  Guia  de  Execução
Provisória, antes do encaminhamento do processo à Presidência do Tribunal
de Justiça.

É como voto. 

Presidiu o julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor Desembargador João Benedito da Silva, decano no exercício
da  Presidência  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Arnóbio  Alves
Teodósio,  relator,  e  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito
convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de  Desembargador),
revisor. Ausente justificadamente o Desembargador Carlos Martins
Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Joaci
Juvino da Costa Silva, Procurador 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, 15 de março de 2018. 

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


