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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. 0006158-80.2013.815.0371 – 1ª Vara da
Comarca da Sousa 

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Representante do Ministério Público Estadual
APELADO : Francisco de Assis Martins Alves
ADVOGADO : Marília Rufino de Andrade

APELAÇÃO CRIMINAL.  PORTE  ILEGAL  DE
ARMA  DE  FOGO. Aplicação  do  princípio  da
consunção.  Delito  absorvido pelo  disparo em via
pública.  Irresignação  ministerial.  Pretendida  a
cumulação  dos  crimes  na  forma  material.
Inadmissibilidade.  Mesmo  contexto  fático.
Desprovimento do recurso.

- Estando devidamente demonstrado que o porte
ilegal  de  arma  de  fogo  foi  inserido  no  mesmo
contexto fático do disparo de arma de fogo em via
pública,  correta  a  aplicação  do  princípio  da
consunção,  com  a  condenação  do  acusado,  tão
somente,  nas  sanções  do  art.  15,  da  Lei
10.826/03.

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
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PROVIMENTO AO RECURSO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca de Sousa, Francisco de
Assis Martins Alves, vulgo “Neném Padeiro”, foi denunciado como incurso
nas sanções dos artigos 121, § 2º ,  incisos II e III, c/c 14, inciso II,
ambos do CP e 14 da Lei 10.826/03, pelos seguintes fatos narrados na
inicial acusatória (fls. 02/04):

“… Consta no incluso Inquérito Policial que no dia 11 de
outubro de 2013,  por  volta das 20h40min,  na praça
São  José,  Centro,  São  José  da  Lagoa  Tapada/PB,  o
denunciado atentou contra a vida da vítima, por motivo
fútil e gerando perigo comum, portando arma de fogo.

Extrai-se  dos  autos  que  na  data  e  no  local  acima
elencados  o  Sr.  Cosmo  Germano  da  Silva,  estava
sentado na praça, quando chegou o denunciado em sua
motocicleta  e  o  chamou  para  se  aproximar,  nesta
oportunidade o increpado puxou o REVÓLVER CALIBRE
38, TAURUS, N° DE SÉRIE 1457649 e apontou para o
mesmo, momento em que a vítima pegou na mão do
denunciado e empurrou para baixo, ocasião em que o
indiciado disparou vindo o tiro atingir o chão do local.

Constam dos autos que praça, local do crime, continha
muita  gente,  o  que  em  razão  do  modus  operandi,
portando  arma  de  fogo,  poderia  vir  atingir  muitas
pessoas, além da vítima, que era o desejo do acusado.
(...)”

Denúncia recebida no dia 30 de maio de 2014 (fl. 36).

Em  sede  de  alegações  finais,  o  representante  do
Ministério  Público  pediu  a  desclassificação  do  delito  de  tentativa  de
homicídio para disparo de arma de fogo em via pública e posse ilegal de
arma de fogo (fls. 59/60), enquanto a defesa requereu a desclassificação
do crime doloso contra a vida para a figura típica do crime de disparo e a
consunção no que se refere ao delito de porte ilegal de arma de fogo (fls.
63/67).

O  douto  magistrado  primevo,  após  desclassificar  o
delito de tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo em via
pública e posse ilegal de arma de fogo (fls. 69/70), proferiu sentença (fls.
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75/79)  reconhecendo  a  consunção  do  delito  de  porte  de  arma  pelo
disparo, condenando o réu Francisco de Assis Martins Alves, nas iras do
art. 15 da Lei 10.826/03, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em
regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ao final, preenchidos os pressupostos do art. 44 do CP,
a reprimenda aplicada ao sentenciado foi convertida por duas restritivas
de  direitos  consistentes  em  prestação  de  serviços  à  comunidade  e
interdição temporária de direitos.

Irresignado  com  a  decisão  do  magistrado  a  quo,  o
Parquet interpôs apelação criminal (fl. 81). Em suas razões, estampadas
às fls. 84/86, pugna pela condenação do réu, também, quanto à prática
do delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, afastando-se a aplicação do
princípio da consunção.

A defesa, por sua vez, rebate os argumentos do apelo,
ao  tempo  em  que  pede  pela  manutenção  do  decisum recorrido  (fls.
89/92).

A Procuradoria de Justiça,  através do parecer de fls.
100/104,  da lavra do insigne Promotor  de Justiça convocado Amadeus
Lopes Ferreira, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

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

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento, conheço do recurso apresentado.

Não foram arguidos questionamentos preliminares e
não vislumbrando nos autos qualquer irregularidade que deva ser
declarada de ofício, passo ao exame do mérito do recurso.

Como visto alhures, o douto juiz a quo, reconhecendo a
consunção entre os crimes de porte ilegal e disparo, condenou, apenas,
nas sanções do art. 15  da Lei  10.826/03,  por  entender  que tal  delito
absorveria aquele.

Por  tais  razões  ensejou  a  interposição  do  presente
recurso  pelo  Ministério  Público  para  que  o  apelado  também  seja
condenado nas iras do art. 14 da Lei 10.826/03.

Com  a  devida  vênia  ao  órgão  ministerial,  mas  o
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presente apelo merece ser desprovido, uma vez que o douto juiz primevo
agiu com acerto em sua decisão.

É certo que, tanto o crime de porte como o de disparo
restaram  comprovados  nos  autos,  notadamente  pelas  provas  oral  e
material colhidas, a destacar o laudo de exame de eficiência positivo de
disparos  em  arma  de  fogo  (fls.  33/34)  e  a  oitiva  da  vítima,  Cosmo
Germano da Silva, afirmando, em juízo, pelo sistema audiovisual (DVD,
acostado à fl. 57) que ao tentar pegar a arma do réu, com medo dele
fazer algo “este disparou para o chão”, confira-se:

“no  dia  em  aconteceu  ele  tava  ‘bebo’  puxou  a
arma eu fui pegar e disparou para o chão a arma
dele, que eu peguei na arma com dele pegar em
mim; ele deu um só disparo (…) não tomei a arma
dele;  não  tinha  inimizade  com ele;  (…)  ele  não
costuma fazer isso (...)”

Conflui para o mesmo fato o depoimento do miliciano
George Burity de Oliveira (DVD escorado à fl. 52):

 “… a gente estava no destacamento e tem uma casa
vizinha e a gente estava parado conversando com o
vizinho lá  e  eu ouvi  um disparo  (...)  e  corri  para  o
chamar o cabo que estava lá dentro. (...) encontramos
a vítima, a suposta vítima que veio explicar a situação,
que estava na praça ele chegou com um revólver sacou
da arma e quando foi efetuar um disparo contra ele, ele
segurou na mão dele e o disparo foi efetuado para o
chão  (...)  nesse  momento  ele  vinha  tava  saindo  de
casa e vindo até a praça onde a gente se encontrava
entrou lá queria discutir  com a vítima(...)  ele entrou
num  quartinho  que  dar  abrigo  aos  guardas
municipais...quando eu entrei  eu desconfiei  ...quando
ele saiu a gente fez uma busca pessoal nele, não foi
encontrado nada, mas fiz a busca no local e encontrei
um revólver  calibre  38  com 4  munições  sendo  uma
deflagrada (...); 

     
Ressalto, por oportuno, que os testemunhos de

policiais, não contraditados, são plenamente convincentes e idôneos, não
havendo motivo algum para desmerecê-los, principalmente quando em
consonância com as demais provas produzidas ao longo da instrução
criminal. Sobre o tema:

"Os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos,
a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a



5

não ser quando se apresente razão concreta de
suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não
defendam interesse próprio, mas agem na defesa da
coletividade, sua palavra serve a informar o
convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Entretanto, com renovadas vênias ao ilustre Promotor
de Justiça, ora apelante, entendo que a r. sentença merece ser mantida,
haja vista ter sido o crime de disparo  praticado no mesmo contexto do
delito de porte, devendo ser por este absorvido, em atenção ao princípio
da consunção, como bem entendeu o magistrado primevo.

Isto  porque,  por  óbvio,  para  se  efetuar  disparos  de
arma de fogo em via pública é necessário que o agente esteja portando a
arma devidamente  municiada,  sendo o  porte  desta crime-meio  para  a
conduta subsequente, mormente quando a arma utilizada para realizar os
disparos  em arma  de  fogo  e  as  munições  apreendidas  são  de  calibre
idêntico,  acabando  o  delito  previsto  no  art.  15  absorvendo  o
comportamento típico, descrito no art. 14, ambos da Lei nº. 10.826/03.

Sobre  o  assunto,  colaciona-se  o  magistério  de
Guilherme de Souza Nucci. Leia-se:

"caso o agente possua (ou porte) arma ilegal  e
efetue  disparo  na  via  pública,  deve  responder
somente  pelo  disparo  de  arma  de  fogo,  pois
termina  sendo este  o  crime-fim.  A  posse (ou o
porte) configuram um fato anterior não punível"
(NUCCI,  Guilherme de Souza.  Leis  Penais  e
Processuais  Penas  comentadas.  1ª  ed.  2ª
tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, p.
263).

Nesta senda, trazer consigo a arma é comportamento
absorvido pelo crime-fim de disparo de arma de fogo em via pública, pois,
como  tudo  foi  apurado  em um mesmo  contexto  fático,  não  há  como
desmembrar a conduta anterior, caracterizando o porte de arma de fogo e
o disparo desta em via pública um crime único.

Anota-se o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA
DE  FOGO  DE  USO  PERMITIDO  E  DISPARO  DE
ARMA DE FOGO -  PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO -
APLICAÇÃO  -  RECURSO  MINISTERIAL  NÃO
PROVIDO. Para se efetuar disparo de arma de
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fogo em local habitado, primeiro é necessário
portar  a  arma,  constituindo-se,  assim,  o
porte,  crime-meio  para  o  disparo  e,  sendo
este crime mais grave, deve absorver aquele,
delito  menos  grave,  em  observância  ao
princípio  da  consunção.”  (TJMG -  Apelação
Criminal   1.0629.14.000712-7/001,
Relator(a):  Des.(a)  Júlio  César  Lorens  ,  5ª
CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em
08/03/2016,  publicação  da  súmula  em
16/03/2016) Negritei.

Assim sendo, agiu corretamente o d. Sentenciante ao
reconhecer o princípio da consunção, uma vez que o disparo, como no
caso dos autos, foi o crime-fim devendo o réu responder apenas por ele,
configurando o porte apenas um fato não punível. 

A propósito:

“PENAL  -  ESTATUTO  DO  DESARMAMENTO  -
RECURSO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  -  PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO -
ABSORÇÃO  PELO  DELITO  DE  DISPARO  -
MANUTENÇÃO  -  PRINCÍPIO  DA  CONSUNÇÃO  -
(...). - Considerando que o delito de porte ilegal de
arma de fogo é crime-meio para o de disparo de
arma de fogo e que ambos se deram num mesmo
contexto fático, aplica-se o princípio da consunção
na  espécie,  com  absorção  do  primeiro  pelo
segundo.  (...).” (TJMG,  Ape.  Crim.
1.0024.14.263383-3/001,  Rel.  Des.  Júlio
Cezar Guttierrez, j: 05/08/15). 

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

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.
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Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Joaci
Juvino da Costa Silva, 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, 12 de
abril de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


