
PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007412-33.2015.815.0011  –  4ª  Vara  Criminal  da
Comarca de Campina Grande
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: João da Cunha Ataíde Júnior 
ADVOGADO: Altamar Cardoso da Silva
APELADO: a Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL.  PORTE  ILEGAL DE  ARMAS
DE USO PERMITIDO E RESTRITO (ARTS. 14 E 16 DA
LEI Nº  10.826/2003).  IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
PUNIÇÃO  DUPLA PELO  PORTE  E  AQUISIÇÃO  DOS
ARTEFATOS  APREENDIDOS.  PERTINÊNCIA  DO
ARGUMENTO.  CRIMES  DE  AÇÃO  MÚLTIPLA.
CONDUTAS  DE  ADQUIRIR  E  PORTAR  NÃO  PODEM
SER  ENQUADRADAS  COMO  TIPOS  AUTÔNOMOS,
SOB  ADVERTÊNCIA DE  INCIDIR  INDEVIDA DUPLA
PUNIÇÃO.  DELITOS  PRATICADOS  EM  UM  MESMO
CONTEXTO  FÁTICO.  CONSUNÇÃO  ENTRE  OS
CRIMES.  RECONHECIMENTO  DE  CRIME  ÚNICO.
DESNECESSIDADE DE DECLARAR  A NULIDADE DA
SENTENÇA.  REDIMENSIONAMENTO  DA PENA QUE
SE  MOSTRA  SUFICIENTE.  PROVIMENTO  PARCIAL
DO RECURSO. 

-  Os  tipos  penais  previstos  nos  arts.  14  e  16  da  Lei  nº
10.826/2003, são crimes de ação múltipla ou conteúdo variado,
possuindo vários verbos como núcleos do tipo. 

- Se o autor da conduta realizar mais de um verbo, no caso
portar e adquirir  armas de fogo de uso permitido e restrito,
centrando-se  a  peça  acusatória  apenas  no  porte  ilegal  dos
artefatos,  não  há  falar  em  aplicação  de  reprimenda  pela
aquisição.

-  Apreendidas, no mesmo contexto fático, armas de fogo de uso
restrito e permitidas, é imperiosa a aplicação do princípio da
consunção, o qual se afigura pela absorção do delito menos
grave pelo mais grave. 

-  Não  há  falar  em  nulidade  da  sentença,  uma  vez  que  o
redimensionamento  da  reprimenda,  com  a  devido  decote  da
pena  excessiva,  é  capaz  de  adequar  a  pena  imposta  ao



sentenciado. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao
apelo, para reconhecida a consunção, aplicar a pena de 03 anos de reclusão, no
regime semiaberto, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por João da Cunha
Ataíde Júnior contra a sentença de fls. 133/139, prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª
Vara Criminal da Comarca de Capina Grande, Juiz Fabrício Meira Macedo, nos autos da
ação penal acima numerada, promovida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba,
que julgou procedente em parte a denúncia para lhe condenar pela prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826./03) e porte ilegal de
arma de fogo com uso restrito com especificações alteradas (art. 16, caput, da Lei
nº 10.826/2003) c/c art. 70 do CP (concurso formal impróprio), aplicando a pena
definitiva de 10 (três) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa. 

Narra  a  denúncia  que,  no  dia  17/05/2015,  por  volta  das
09hs:30min,  o  acusado  foi  preso  em  flagrante  por  policiais  militares,  quando,  ao
realizarem busca no veículo Corsa Wind conduzido pelo processado em companhia de
Júlio César Paulino Oliveira, encontraram munições de cartuchos calibre 12, calibre 16
e  calibre  38,  sendo  encontrado,  ainda,  uma  espingarda  calibre  12,  uma  espingarda
calibre 16 e um revólver calibre 38, além de 03 facas, um punhal, um porta cartucho e
dois aparelhos celulares. A peça acusatória destacou ainda que as armas teriam sido
adquiridas, por João da Cunha Ataíde Junior, em uma feira de gado.

Por  tal  fato,  na  denúncia,  foi  incurso  no  art.  180  do  CP
(receptação),  art. 14 (porte ilegal de arma de uso permitido) e 16 (porte ilegal de arma
de uso restrito), ambos da Lei nº 10.826/03. 

Denúncia recebida no dia 29 de junho de 2015 (fl. 61).

Procedida a citação do acusado, este apresentou defesa prévia
(fls. 72).

Laudo de Exame de Eficiência de tiros em arma de fogo, fls.
84/90. 

Audiência de instrução, fls. 117/119.

Alegações finais pelo parquet  (fls.  120/125) e defesa  (fls.
126/128).

Sentença condenatória às fls. 133/139, julgando procedente em
parte a denúncia para absolver o acusado Júlio César Paulino Oliveira e condenar o réu



João da Cunha Ataíde Júnior como incurso, duas vezes, na penalidade do art. 14 da Lei
nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e, duas vezes, no art. 16
da mesma lei (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) c/c com o art. 70 do CP
(concurso de crimes). Em seguida, foi imposta a seguinte reprimenda:

a) pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(revólver calibre .38 e espingarda calibre .16), pena de 02 (dois) anos de reclusão, além
de 10 dias-multa. 

b) pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(espingarda calibre .12 com cumprimento de cano 427mm), pena de 03 (três) anos de
reclusão, além de 10 dias-multa.

c) pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(relativo a aquisição do revólver calibre .38 e da espingarda calibre .16), pena de 02
(dois) anos de reclusão, além de 10 dias-multa.

d) pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(sobre a aquisição da espingarda calibre .16), pena de 03 (três) anos de reclusão, além
de 10 dias-multa.

e)  reconhecido o concurso  formal  impróprio (art.  70 do CP),
fixou a pena em 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de
40 (quarenta) dias-multa. 

Às  fls.  152,  foi  interposto  recurso  de  apelação.  Nas  razões
recursais, fls. 177/179, alega o apelante que o julgador de primeiro grau aplicou a pena
em duplicidade pelo fato de portar e adquirir arma de fogo. Salienta que se trata de
crime de ação múltipla,  pelo que a prática de qualquer dos verbos é suficiente para
caracterizar a tipicidade. Diante disso, pelo suposto bis in idem, pede a decretação da
nulidade da sentença e, em caráter subsidiário, que seja revista a pena em duplicidade.

Contrarrazões apresentadas  às  fls. 181/183, pugna  pela
manutenção da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora
de Justiça Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, opinou pelo provimento parcial
do apelo, para que seja reformada a dosimetria da pena. 

É o relatório.
VOTO:

Os art. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003 dispõem:

Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido

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.



Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito

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.

Do exame da apelação criminal, é possível inferir que o apelante
se insurge apenas em relação à aplicação, em duplicidade, da reprimenda dos arts. 14 e
16 do Estatuto do Desarmamento em duplicidade, em face das ações de portar e adquirir
arma de fogo em desacordo com a lei.

Pois  bem,  como  visto,  a  defesa  não  questionou  o
reconhecimento de autoria e materialidade dos referidos delitos de porte ilegal de armas
de fogo de uso permitido e restrito, tampouco impugnou a dosimetria indivualizada das
penas.  Ressalte-se,  apenas  para  fins  de  esclarecimento,  que  a  materialidade  está
comprovada por meio dos laudos periciais de fls. 85/90, que comprovaram a eficiência
das  armas  apreendidas,  cuja  propriedade  foi  confessada  pelo  réu,  bem  como  pelo
depoimento das testemunhas.

Examinando os tipos penais acima, infere-se que se tratam de
crimes de ação múltipla, ou seja, contém vários verbos como núcleos do tipo. Assim,  se
o autor da conduta realizar mais de um verbo no mesmo contexto fático,  ainda que
consiga realizar todos os previstos no tipo, terá cometido crime único em obediência ao
princípio da alternatividade. 

No caso em tela,  verifica-se que o julgador  de primeiro grau
condenou o processado pela prática dos crimes dos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003,
tendo, contudo, quando da aplicação da pena fixado a pena pelo porte das armas, mas
também pela aquisição dos artefatos.

Em que pese a posição do arguto Juiz de primeiro grau, reputo
que a decisão açoitada merece reforma, já que mesmo considerando que a aquisição das
armas pelo acusado ocorreu já algum tempo, tal situação não respalda condenação pelas
práticas das condutas de adquirir e portar armas.

Nessa linha, destaco a posição da jurisprudência: 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  POSSE  DE  SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE  DESTINADA  AO  CONSUMO  PRÓPRIO.
RECURSO  MINISTERIAL VISANDO  À  CONDENAÇÃO  DO  RÉU
PELO  CRIME  DE  TRÁFICO  DE  DROGAS.  IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA  DESTINAÇÃO  DO  DA  DROGA  A
TERCEIRO  -CONSTITUCIONALIDADE  DO  CRIME  DE  USO.
MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM
REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA.  NORMA  VÁLIDA  E
EFICAZ.  IMPOSIÇÃO  DE  PENA.  NECESSIDADE.  CRIME  DE
PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO.
ART.  16,  CAPUT,  LEI  Nº  10.826/03.  CRIME  ÚNICO.
RECONHECIMENTO  VIÁVEL.  A  destinação  do  entorpecente  ao
comércio  não  pode  ser  presumida,  mas,  antes,  deve  ficar  conferidamente
demonstrada. Apresentando-se frágil e insegura a prova do comércio, deve
ser  mantida  a  desclassificação  de  tráfico  para  uso  operada  em  primeira
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instância.  O  Supremo  Tribunal  Federal  atualmente  discute  a
constitucionalidade da criminalização do uso de drogas, previsto no art. 28 da
Lei nº 11.343/2006, todavia, diante da presunção de constitucionalidade de
que se revestem as Leis, não há como desconsiderar a conduta como crime
até eventual posicionamento contrário da Corte Suprema. O delito previsto
no art. 16 da Lei nº 10.826/03 se trata de tipo penal de ação múltipla, a
contar com nada menos  que 14 verbos-núcleo,  bastando a  prática  de
qualquer deles para a caracterização do crime. Logo, o cometimento de
mais  de  um dos  verbos  em um mesmo contexto  fático,  atinge  o  bem
jurídico tutelado, que é a incolumidade pública, por uma vez, e permite o
reconhecimento de crime único. (TJMG; APCR 1.0284.14.001070-3/001;
Relª Desª Beatriz Pinheiro Caires; Julg. 14/03/2017; DJEMG 20/03/2017)

APELAÇÕES  CRIMINAIS.  CRIMES  DE  ROUBO
CIRCUNSTANCIADO CP,  ART. 157, § 2º, I E II), PORTE ILEGAL E
POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO
(LEI  N.  10.826/03,  ART.  14,  CAPUT  C/C  ART.  12,  CAPUT).
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUANTO A DOIS RÉUS. RECURSOS
DEFENSIVOS.  PRELIMINAR.  SUSTENTADA  NULIDADE  DO
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR UM DOS APELANTES.
REGRAMENTO  DO  ART.  226  DO  CPP QUE  CONSTITUI  MERA
ORIENTAÇÃO. EIVA INEXISTENTE. 
(…)
CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
DESCABIMENTO - APELANTE FLAGRADO NA POSSE DE DIVERSOS
ARMAMENTOS,  UM  DELES  ORIUNDO  DO  ROUBO  -
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  COMPROVADAS  POR  PROVA
DOCUMENTAL,  PERICIAL  E  TESTEMUNHAL  -  CONDUTA  DE
RECEBER O ARTEFATO BÉLICO QUE SUBSUME-SE AO TIPO PENAL
DO  ART.  14,    CAPUT  ,  DO  CP -  PLEITO  SUBSIDIÁRIO  DE
DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL.  O delito tipificado no art. 14,    caput,
da Lei n. 10.826/03 é de ação múltipla e conteúdo variado. Engloba, pois,
não apenas a conduta de portar armamento fora da residência ou do
local  de  trabalho,  como também os  verbos  "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". DOSIMETRIA
INALTERADA.  REGIME PRISIONAL -  PENA INFERIOR A QUATRO
ANOS  E  ACUSADO  PRIMÁRIO  -  ABRANDAMENTO,  DE  OFÍCIO,
PARA O  ABERTO  -  CABIMENTO,  AINDA,  DA SUBSTITUIÇÃO  DA
PENA  CORPORAL  POR  RESTRITIVAS  DE  DIREITOS.  O  acusado
primário,  condenado a  pena  inferior  a  quatro  anos  de  reclusão  por  crime
cometido sem violência  ou grave ameaça,  deve  iniciar  o  cumprimento da
reprimenda  no  regime  aberto,  além  de  fazer  jus  a  substituição  da  pena
privativa  de  liberdade  por  restritivas  de  direitos.  RECURSOS
CONHECIDOS,  UM  DESPROVIDO  E  O  OUTRO  PARCIALMENTE
PROVIDO.  (TJSC;  ACR  0000168-35.2015.8.24.0033;  Itajaí;  Segunda
Câmara Criminal; Rel. Des. Getúlio Corrêa; DJSC 03/11/2016; Pag. 409)  
 
Na mesma linha, destaco o seguinte aresto:

APELAÇÕES CRIMINAIS.  PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO  PERMITIDO.  ADQUIRIR  E  RECEBER.  ART.  14  DA  LEI  Nº
10.826/03. PRELIMINAR. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. REJEIÇÃO.
PROVAS  DA  AUTORIA  E  DA  MATERIALIDADE.  CONDENAÇÃO
MANTIDA. CRIME ÚNICO. PENA REDUZIDA. 1. O porte ilegal de arma
de  fogo  é  crime  de  perigo  abstrato  e  de  mera  conduta,  mostrando-se
prescindível a demonstração de perigo concreto. Precedentes. Na esteira do
entendimento dos Tribunais, em especial o Supremo Tribunal Federal, não
são  inconstitucionais  os  crimes  de  perigo  abstrato,  a  exemplo  daqueles
previstos  na Lei  10.826/03,  que teve sua constitucionalidade assentada na
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ADI 3.112/DF.  2.  No  caso  dos  autos,  a  autoria  e  a  materialidade  foram
suficientemente demonstradas, tendo o réu admitido o porte da arma de fogo,
situação  corroborada  pelas  declarações  prestadas  pelos  policiais  que
efetuaram a prisão.  Condenação  mantida.  3.  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. Assim, resulta impossibilitada a condenação pelo porte
da arma e também pela aquisição ou recebimento, notadamente quando
a prova evidencia somente as circunstâncias  da apreensão do artefato
pelo  porte,  como  no  caso.  Absolvição  mantida.  (...) PRELIMINAR
REJEITADA.  APELAÇÃO  DEFENSIVA  PARCIALMENTE  PROVIDA.
APELAÇÃO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DESPROVIDA.  (Apelação
Crime Nº 70070546429, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 24/11/2016) 

Lado outro,  tenho como pertinente o exame do cabimento do
exame da aplicação, no caso, do princípio da consunção, uma vez que, embora não
tenha sido claro o apelante,  foram ventiladas as teses do crime ocorrência de crime
único e do non bis in idem.

Percebe-se,  pela  leitura  da  peça  acusatória,  que  as  condutas
descritas nos arts. 14 e 16 da Lei nº 10.826/03 deram-se em um mesmo contexto fático,
pelo que se mostra razoável o reconhecimento da prática de crime único, devendo ser a
aplicada a pena do crime mais grave.

Em relação às duas condutas de porte de armas de fogo, de uso
restrito e permitido, tenho que a ação dos réus se deu em um mesmo contexto fático,
sendo que a unicidade de desígnios demonstra que houve, apenas, uma ação delitiva.

No caso, a conjunção da variedade de elementos não dá ensejo à
tipificação de delitos autônomos, motivo pelo qual  se faz necessário a aplicação do
princípio da consunção, o qual se caracteriza pela absorção de um crime pelo outro.

É  que,  não  obstante  as  condutas  pertençam  a  categorias
distintas,  há que  se considerar  a  prática de crime único,  até  porque o bem jurídico
protegido é um só: a sociedade.

Com efeito, em tais casos, o réu não responde pelo concurso de
crimes e,  pr conseguinte,  o crime mais grave (art.16) deve absorver o menos grave
(art.14), relegando-se a quantidade de material apreendido à valoração no momento de
aplicação da pena, se assim for o caso.

Sobre essa matéria, assim elucida a doutrina: 

"Para a caracterização do delito,  pouco importa a quantidade de armas,
munições ou acessórios apreendidos no mesmo contexto. O crime será único
de  qualquer  modo,  visto  que  a  conduta  é  uma  e  a  vítima  (sociedade)  é
atingida apenas uma vez, não ocorrendo concurso de crimes. A quantidade
de  material  apreendido  deverá  ser  levada  em  consideração  pelo  juiz  na
dosagem da pena, observado o art. 59 do Código Penal. Entretanto, se após
a apreensão o sujeito insistir na prática delitiva, haverá novo crime distinto
do anterior. Ocorrendo a apreensão das armas, munições e acessórios de uso
permitido e restrito ao mesmo tempo, o sujeito deverá responder apenas pelo
crime mais grave, haja vista que a conduta continua sendo única e a vítima é
atingida  apenas  uma  vez"  (César  DárioMariano,  Estatuto  do
Desarmamento:  de  acordo  com  a  Lei  nº  10.826/2003,  Rio  de  Janeiro,



Forense, 2005, p. 122).

Nesse sentido, destaco a posição da jurisprudência:

PENAL.  PORTE  DE  ARMA DE  USO  RESTRITO  E  PERMITIDO.
CONDENAÇÃO.  RECURSO  DAS  DEFESAS.  PRELIMINAR  DE
NULIDADE  DO  AUTO  DE  PRISÃO  EM  FLAGRANTE.  CRIME
PERMANENTE.  DESNECESSIDADE  DE  MANDADO  JUDICIAL.
PLEITO  ABSOLUTÓRIO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
DEMONSTRADAS.  CONSUNÇÃO  ENTRE  OS  CRIMES.  CRIME
ÚNICO.  DOSIMETRIA.  MULTA  PECUNIÁRIA.  REDUÇÃO
PROPORCIONAL.  ALTERAÇÃO  DO  REGIME  INICIAL  DE
CUMPRIMENTO  DE  PENA.  REJEITADA  A  PRELIMINAR  DE
NULIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (...) 3.
A apreensão de armas e munições de uso permitido e restrito, em um
mesmo contexto fático-probatório, ocorreu mediante em uma única ação,
e com lesão jurídica à segurança pública e ao controle de armas do país,
razão pela qual não há de se falar na aplicação do concurso material ou
formal entre as condutas, mas em crime único, absorvendo-se o crime
menos grave (art. 14 da Lei nº 10.826/03) pelo crime mais grave, previsto
no artigo 16 da Lei nº 10.826/03. 4. Deve a multa pecuniária ser reduzida,
quando estabelecida em patamar desproporcional à pena privativa de
liberdade, e ante a ausência de elementos nos autos pelos quais a situação
financeira dos apelantes pudesse ser avaliada. 5. Rejeitada a preliminar
de nulidade do auto de prisão em flagrante. 6. Dado provimento parcial
aos recursos. (Processo nº 20170610030412 (1083433), 2ª Turma Criminal
do TJDFT, Rel. João Timóteo de Oliveira. j. 15.03.2018, DJe 20.03.2018). 

APELAÇÃO  CRIMINAL -  TRÁFICO  DE  DROGAS  E  PORTE  DE
ARMA  DE  FOGO  DE  USO  RESTRITO  -  ABSOLVIÇÕES  -
IMPOSSIBILIDADE  -  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS - DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME  DE  TRÁFICO  DE  DROGAS  PARA  O  DE  USO  -  NÃO
CABIMENTO  -  RECURSO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  -
CONDENAÇÃO  DOS  ACUSADOS  PELOS  CRIMES  DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE DE ARMA DE FOGO
DE  USO  PERMITIDO  -  IMPOSSIBILIDADE  -  ABSOLVIÇÕES
MANTIDAS -  ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - INEXISTÊNCIA
DE PROVA SUFICIENTE PARA AUTORIZAR A CONDENAÇÃO -
DELITOS DOS ARTIGOS 14 E 16 DA LEI Nº 10.826/03 - APREENSÃO
NO MESMO CONTEXTO FÁTICO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO -
DOSIMETRIA  PENAL  -  DECOTE  MINORANTE  PREVISTA  NO
ARTIGO 33,  §  4º,  LEI  Nº  11.343/06  -  INVIABILIDADE -  REGIME
PRISIONAL - MANUTENÇÃO - RECURSOS NÃO PROVIDOS. (…)
Constatado  que  os  acusados  portavam  armas  e  munições  de  uso
permitido  e  restrito,  sem  autorização  e  em  desacordo  com
regulamentação legal, nas mesmas circunstâncias e contexto fático, deve
ser aplicado o Princípio da Consunção,  segundo o qual  o  crime mais
grave absorve o delito menos grave.  Em se tratando de acusado primário,
possuidor  de  bons  antecedentes,  e  ausentes  provas  que  se  dedique  a
atividades criminosas ou integre organização criminosa, deve ser mantida a
concessão da minorante prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06. Devem ser
mantidos  os  regimes  prisionais  dispostos  na  sentença,  se  todos  foram
determinados de maneira fundamentada e em atenção às peculiaridades do
caso  concreto.  (Apelação  Criminal  nº  0744488-31.2016.8.13.0024  (1),  2ª
Câmara Criminal do TJMG, Rel. Beatriz Pinheiro Caires. j. 01.03.2018, Publ.
12.03.2018). 

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE
USO  PERMITIDO  E  RESTRITO.  SENTENÇA  ABSOLUTÓRIA.
"PARQUET"  REQUER  A  CONDENAÇÃO  NOS  TEMOS  DA
DENÚNCIA.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA  COMPROVADAS.
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ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS E PERICIADAS. CONDUTA
TÍPICA,  CRIMINALIZADA  PELO  ESTATUTO  DO
DESARMAMENTO. AUSÊNCIA DE PERIGO ATUAL OU IMINENTE
A  EMBASAR  O  ESTADO  DE  NECESSIDADE.  INCABÍVEL  O
RECONHECIMENTO  DO  ERRO  DE  PROIBIÇÃO.
DESCONHECIMENTO  DA  LEI  INESCUSÁVEL.  ABSORÇÃO  DO
DELITO MENOS GRAVE. CONDENAÇÃO APENAS PELO DELITO
TIPIFICADO  NO  ART.  16  DA LEI  DE  ARMAS.  DOSIMETRIA E
REGIME PRISIONAL FIXADOS DE ACORDO COM A BIOGRAFIA
PENAL DO  RÉU.  RECURSO  PROVIDO  EM  PARTE.  (Apelação  nº
3002214-46.2013.8.26.0457,  8ª  Câmara  Criminal  Extraordinária  do  TJSP,
Rel. Carlos Monnerat. j. 10.10.2017).

No  mesmo  tom,  destaco  recentes  decisões  deste  Egrégio
Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO.  POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  INCONFORMISMO.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.  PRINCÍPIO  DA  CONSUNÇÃO.  APLICAÇÃO.
PENA  REDIMENSIONADA.  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE
SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS A CRITÉRIO DO
JUÍZO  DAS  EXECUÇÕES  PENAIS.  DELITO  DE  POSSE
IRREGULAR  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO  RESTRITO  NA
MODALIDADE ADQUIRIR. NECESSIDADE DE SURPREENDER O
AGENTE  NO  MOMENTO  DA AQUISIÇÃO.  NÃO  OCORRÊNCIA.
RÉU  PRESO  POR  POSSUIR  ARMAS  DE  FOGO  DE  USO
PERMITIDO E RESTRITO NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA.
CONDENAÇÃO  AFASTADA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO. 1. Não há que se falar em absolvição, se tanto a autoria quanto a
materialidade restam indubitáveis. 2.  O princípio da consunção entre os
crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e posse ilegal de
arma de uso permitido, deve ser aplicado, uma vez que o concurso de
crimes seria muito mais gravoso à acusada, do que se ela cometesse o
crime de posse ilegal de duas armas de fogo de uso restrito, fato este que
implicaria  em  desatendimento  do  princípio  da  proporcionalidade.  3.
Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, imperiosa se faz
a substituição da pena corporal por restritivas de direito.  4. O crime de
posse irregular de arma de fogo, na modalidade adquirir, é delito instantâneo,
e para sua configuração, deve o acusado ser preso no momento da aquisição,
o que não ocorreu no caso em tela. (Apelação nº 0000733-80.2016.815.0011,
Câmara  Criminal  do  TJPB,  Rel.  Carlos  Martins  Beltrão  Filho.  DJe
16.10.2017). 

APELAÇÃO.  POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO. PLEITO PELO
RECONHECIMENTO  DA  ATENUANTE  DA  CONFISSÃO  E
APLICAÇÃO  DA  PENA  MÍNIMA.  PROVAS  OBTIDAS  NA  FASE
INQUISITORIAL.  ACOLHIMENTO  EM  PARTE.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  DEMONSTRADAS.  PRINCÍPIO  DA
CONSUNÇÃO.  PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA
POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. PROVIMENTO PARCIAL
DO  RECURSO.  1.  Não  há  que  se  falar  em  aplicação  de  pena  mínima
quando  as  circunstâncias  judiciais  apontam  em  outra  direção.  2.  Se  a
confissão  do  acusado  foi  utilizada  para  corroborar  o  acervo  probatório  e
fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, d,
do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão ter sido espontânea
ou  não,  total  ou  parcial,  ou  que  tenha  havido  posterior  retratação. 3.  O
princípio da consunção entre os crimes de posse ilegal de arma de fogo
de uso restrito e posse ilegal de arma de uso permitido, deve ser aplicado,
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uma vez que o concurso de crimes seria muito mais gravoso à acusada,
do que se ela cometesse o crime de posse ilegal de duas armas de fogo de
uso restrito, fato este que implicaria em desatendimento do princípio da
proporcionalidade.  (Apelação  nº  0000587-51.2012.815.0311,  Câmara
Criminal do TJPB, Rel. Carlos Martins Beltrão Filho. DJe 19.05.2017). 

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE ARMAS E ACESSÓRIOS
DE  USO  PERMITIDO  E  DE  USO  RESTRITO.  PRINCÍPIO  DA
CONSUNÇÃO.  APLICA-SE  A  PENA  DO  DELITO  GRAVE.
INCONFORMISMO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  AUMENTO  DA
PENA-BASE  EM  FACE  DA  ABSORÇÃO  DO  ARTIGO  12 PELO
ARTIGO  16 DA  LEI  Nº  10.826/03.  NÃO  ACOLHIMENTO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. Não há que se falar em aumento
da  pena  quando  a  sentença  penal  condenatória  já  fixou  a  pena-base
acima do mínimo legal,  cujos  elementos  determinantes  da  majoração
foram devidamente demonstrados em quantidade necessária e suficiente
para reprovação e prevenção do delito. (Apelação Criminal nº 0120088-
67.2012.815.2002, Câmara Criminal do TJPB, Rel. Wolfram da Cunha
Ramos. DJe 28.07.2014). 

Destarte, considerando que a conduta do réu, ao portar armas de
uso restrito e permitido, se deu em um mesmo contexto fático probatório, sendo os fatos
descobertos em uma só oportunidade, reputo adequado o reconhecimento da ocorrência
do crime único, devendo ser aplicada a pena do crime mais grave, que, no caso, é o  do
art. 16, ambos da Lei nº 10.826/03.

Com  base  nos  fundamentos  acima,  deve  a  pena  imposta  ao
apelante ser revista,  devendo ser  procedido o decote das reprimendas impostas  pela
aquisição da arma de fogo, bem como aplicada apenas a reprimenda mais gravosa, que
no caso é a prevista no art. 16 da Lei nº 10.826/03, não havendo, portanto, que se falar
em nulidade da sentença.

Realizado os decotes acima mencionados, considerando que não
há mácula no exame nas circunstâncias do art. 59 do CP, reduzo a pena imposta ao réu
para 03 (três) anos de reclusão, além de 10 dias-multa, em face do crime de porte
ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03). 

Com o redimensionamento da pena, deve ser fixado o regime
semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, uma vez que se trata de
réu reincidente (Processo nº 0002358-23.2014.815.0011, transitando em julgado em
29.02.2016,  conforme  certidão  de  fls.  131),  o  que  justifica  a  imposição  de  um
regime inicial de pena mais gravoso. (art. 33, § 2º, do CP). 

Considerando o teor do art. 44 do CP, descabida a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que se trata de réu
reincidente  (Processo  nº  0002358-23.2014.815.0011,  transitando  em  julgado  em
29.02.2016, conforme certidão de fls. 131). Outrossim, não preenchido os requisitos do
art. 77 do CP, não pode o réu ser agraciado com o benefício da suspensão condicional da
pena.

Ante  o  exposto,  dou  provimento  parcial  ao  recurso,  para
redimensionar a pena do réu para 03 (anos) anos de reclusão. Fixação do regime
semiaberto para o início do cumprimento da pena. Mantido os demais termos da
sentença.
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Considerando a posição do E. STF, expeça-se mandado de
prisão, após o decurso do prazo de embargos de declaração, sem manifestação.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão, Presidente da Câmara Criminal, dele participando também os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,
relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 05 de abril de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator 




