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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003921-52.2014.815.0011  –  5ª  Vara  Criminal  da
Comarca de Campina Grande
RELATOR: Tércio Chaves de Moura,  Juiz convocado para substituir  o Exmo.  Des.
Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Josemar Monteiro de Almeida 
ADVOGADO: Rodrigo de Araújo de Oliveira
APELADO: a Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
USO  PERMITIDO  E  DISPARO  DE  ARMA DE  FOGO.
CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO  DE
APLICAÇÃO  O  PRINCÍPIO  DA  CONSUNÇÃO.
PERTINÊNCIA DA TESE.  DELITOS PRATICADOS  NO
MESMO  CONTEXTO  FÁTICO. PROVIMENTO  DO
RECURSO.

-  Evidenciado que os delitos de porte de arma de uso permitido
e de disparo de armo de fogo foram praticados dentro de um
mesmo contexto fático, é imperiosa a aplicação do princípio da
consunção,  devendo  o  primeiro  ser  absorvido  pelo  último.
Precedentes do STJ.

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 ao apelo
para  afastar  o  crime de  porte  de  arma  de  fogo,  pelo  princípio  da  consunção,
mantido os demais termos da sentença, em harmonia com o parecer.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por Josemar
Monteiro  de  Almeida contra  a  sentença  das  fls.  162/173,  prolatada  pelo  Juízo  de
Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande, 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 dos crimes de
porte ilegal e disparo de arma de fogo (art. 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003) e do
delito de cultivo,  para consumo próprio,  de planta capaz de gerar dependência
física ou psíquica (art. 28, § 1º, da Lei nº 11.343/06), aplicando, para o primeiro
delito, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez dias-multa), para o



segundo, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa e, para,
terceiro crime, aplicou medida educativa.  Por fim, aplicou a regra do concurso
material, para fixar a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em seguida, procedeu a substituição da pena privativa de
liberdade  por  duas  restritivas  de  direito,  quais  sejam,  prestação  de  serviço  à
comunidade e limitação de final de semana.

 Narra a denúncia que, no dia 08/02/2014, no Bairro de Santa
Terezinha, o réu foi preso em flagrante por atentar contra a vida da vítima Maurício da
Silva Lourenço.

Pontua a peça acusatória que o ofendido trafegava com a sua
moto, quando foi surpreendido pelo acusado que o derrubou da motocicleta e começou a
efetuar  vários  disparos,  com  a  intenção  de  matar  a  vítima,  que  conseguiu  fugir.
Acionada a Polícia Militar, se dirigiu a residência do réu, tendo encontrado um revólver
calibre .38, devidamente municiado e pequena quantidade da erva cannabis sativa lineu
e 07 pés da mesma erva, no quintal de sua casa.

Denúncia recebida no dia 05 de março de 2014 (fl. 45).

Procedida a citação do acusado, este apresentou defesa prévia
(fls. 49/52).

Às  fls.  85/89,  o  Juiz  presidente  do  1º  Tribunal  do  Júri  de
Campina Grande desclassificou o delito  narrado na denúncia para o crime de porte
ilegal de arma de uso permitido e para o delito de disparo de arma de fogo.

Aditada a denúncia pela pelo Ministério Público para a práticas
dos delitos de porte ilegal de arma de uso permitido e disparo de arma de fogo (art. 14 e
15 da Lei nº 10.826/2003), receptação e de cultivo, para consumo próprio, de planta
capaz de gerar dependência física ou psíquica (art. 28, § 1º, da Lei nº 11.343/06).

Aditamento recebido às fls. 127.

Laudo de Exame de Eficiência da Arma, fls. 141/146.

Alegações finais pelo Parquet e defesa, fls. 132/134 e 158/167,
respectivamente.

Sentença condenatória às fls. 162/173, julgando procedente em
parte a denúncia, condenando o réu como incurso na penalidade do porte  ilegal  e
disparo de arma de fogo (art. 14 e 15 da Lei nº 10.826/2003) e do delito de cultivo, para
consumo próprio, de planta capaz de gerar dependência física ou psíquica (art. 28, § 1º,
da  Lei  nº  11.343/06),  absolvendo a processado do crime de  receptação.  Aplicada  a
seguinte pena:

a) para crime de porte ilegal de arma de uso permitido, pena de
02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez dias-multa)

b) para o crime de disparo de arma de fogo, pena de 02 (dois)
anos de reclusão, além de 10 (dez dias-multa)



c)  posse e cultivo,  para consumo próprio,  de planta capaz de
gerar dependência física ou psíquica, aplicou medida educativa. 

d)  aplicada  a  regra  do  concurso  material,  com  a  soma  das
reprimendas, fixou a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em  seguida,  procedeu  a  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade
e limitação de final de semana.

Às  fls.  180,  foi  interposto  recurso  de  apelação.  Nas  razões
recursais, fls. 181/186, alega o apelante que: foi preso em flagrante, logo após desferir
um tiro com arma de fogo; com base no princípio da consunção, não seria a possível a
condenação concomitante pela prática dos delitos do art. 14 e 15 da Lei nº 10.826/03,
postulando, ao final, a condenação do sentenciado apenas pelo crime de disparo de arma
de fogo.

Contrarrazões apresentadas  às  fls. 188/192,  pugnando  pelo
provimento do apelo, para que seja afastada a condenação pelo crime de disparo de ama
de fogo. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de
Justiça Francisco Sagres Macedo Vieira, opinou pelo provimento do recurso, a fim de
que a figura típica do art. 14 da Lei nº 10.826/03, seja absorvida pelo art. 15 do mesmo
diploma. (fls. 198/207)

É o relatório.
VOTO:

Da  análise  do  recurso  do  apelante,  percebe-se  que  a  sua
irresignação se cinge apenas a aplicação do princípio da consunção, de forma que a
figura típica do art.  14 da Lei nº 10.826/03, seja absorvida pelo delito do art. 15 do
mesmo diploma.

Sabe-se  que  o tipo penal inserto  no art.  14  da  Lei  Federal  nº
10.826/03 apenas resta configurado se a conduta não tenha como finalidade precípua a
prática de outro crime, não se concretizando quando o agente se vale do porte da arma
de fogo apenas como um meio para se atingir outro objetivo delituoso.

Compulsando  os  autos,  em  especial  o  auto  de  prisão  em
flagrante (fls. 07/13), percebe-se que o acusado foi preso em estado flagrancial, logo
após efetuar disparos com arma de fogo, quando chegava em sua residência, tendo sido
encontrado o revólver calibre .38 em seu poder. 

Como  bem  destaca  os  representas  do  Ministério  Públicos
atuantes no 1º e 2º grau de jurisdição, é possível perceber que os delitos de porte ilegal
de arma de uso permitido e de disparo de arma de fogo encontram-se inseridos em um
mesmo contexto fático, restando presente um nexo de subordinação entre as condutas. 

Assim,  no  caso  em  tela,  deve  ser  aplicado  o  princípio  da
consunção, pelo que o crime-meio deve ser absorvido pelo delito-fim mais grave, não
havendo, pois, que se falar em crimes autônomos. 



Nesse sentido, destaco a posição da jurisprudência: 

REGIMENTAL.  AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO E  DISPARO. CONDUTAS PRATICAS NO MESMO
CONTEXTO  FÁTICO.  PRINCÍPIO  DA  CONSUNÇÃO.
APLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.  Estabelecido  pelo  Tribunal  de  origem  que os crimes de porte ilegal
e  de  disparo  de  arma de fogo ocorreram no mesmo contexto fático  e
diante   do  nexo de  dependência  entre  as  condutas,  sendo o  primeiro
meio  para  a  execução  do  segundo  delito, escorreita a aplicação do
princípio da consunção no caso concreto.
2. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  AREsp  635.891/SC,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA
TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016)

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL NO  RECURSO  ESPECIAL.  PORTE
ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGOS 14 E 15 DA LEI
10.826/03.  CONDUTAS  PRATICADAS  NO  MESMO  CONTEXTO
FÁTICO.  ANÁLISE  DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
- A jurisprudência desta Corte possui entendimento firmado no sentido de que
não é automática a aplicação do princípio da consunção para absorção do
delito  de  porte  de  arma  de  fogo  pelo  de  disparo,  dependendo  das
circunstâncias em que ocorreram as condutas.
- Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias reconheceram que os
crimes foram praticados no mesmo contexto fático, devendo ser aplicado
o referido postulado para que a conduta menos grave (porte ilegal de
arma de fogo) seja absorvida pela conduta mais grave (disparo de arma
de fogo).
-  A inversão  das  conclusões  a  que  chegaram as  instâncias  ordinárias,  no
sentido de que houve o porte de arma em outro contexto fático, encontra
óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg  no  REsp  1331199/PR,  Rel.  Ministro  ERICSON  MARANHO
(DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/SP),  SEXTA  TURMA,
julgado em 23/10/2014, DJe 10/11/2014)

Destarte, considerando que o crime o porte da arma foi conditio
sine qua non para a prática do crime de disparo, deve ser afastada a condenação do réu
pela conduta prevista no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Ante o exposto,  dou provimento ao recurso, para afastar a
condenação do réu pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, mantido
os demais termos da sentença, especialmente, no que toca a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito.

É como voto. 

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio Chaves de Moura
(Juiz  convocado,  com jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Desembargador  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 Francisco  Sagres
Macedo Vieira, 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 março de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz convocado - Relator


