
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0002508-79.2013.815.2002  –  1ª  Vara
Criminal da Comarca da Capital/PB.
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho.
APELANTE: Leonaldo Araújo da Silva  (Defensor. Wilmar Carlos de Paiva
Leite).
APELADO: Ministério Público Estadual.

DISPARO  DE  ARMA  DE  FOGO.  VIA  PÚBLICA.
ACERVO  TESTEMUNHAL.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  INDUVIDOSAS.  CONDENAÇÃO
NOS TERMOS DO ART. 15 DA LEI 10.826/2003.
APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO PROCESSO
PELA AUSÊNCIA DE LAUDO RESIDUOGRÁFICO.
REJEIÇÃO.  NEGATIVA  DE  AUTORIA.  PROVAS
SUFICIENTES. DESPROVIMENTO.

“Existindo testemunhas  oculares  da  prática  do
delito  e,  estando  seus  depoimentos  em
consonância com as demais provas dos autos, é
desnecessária  a  realização  de  exame
papiloscópico  e  de  resíduo  de  pólvora  para  a
averiguação  do  crime  de  disparo  de  arma  de
fogo”.

Havendo  nos  autos  prova  da  autoria  e
materialidade  devidamente  demonstradas,
impõe-se manter a sentença nos termos postos,
para preservar a condenação imposta.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de
Apelação Criminal, acima identificados,

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça  do  Estado da  Paraíba,  a  unanimidade,  NEGAR PROVIMENTO  ao
apelo, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Na  Comarca  da  Capital,  o  Ministério  Público  denunciou
LEONALDO ARAÚJO DA SILVA, como incurso nas penas dos arts. 14 e 15
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da Lei 10.826/2003, em razão deste ter efetuado disparos de arma de fogo,
em via pública, no dia 07 de março de 2013, por volta da 21h, no bairro de
Jardim Veneza, nesta Capital.

Narra a denúncia, que policiais militares realizavam uma
operação de combate ao tráfico, quando se depararam na Rua Luiz Barbalho
com o acusado acompanhado de outros elementos.

Ao  sentir  a  presença  dos  milicianos,  os  elementos
efetuaram disparos,  que foram revidados,  vindo a  atingir  o  acusado que
empreendeu  fuga,  abandonando a arma no local.  Após as  diligências,  o
denunciado  foi  localizado  no  dia  seguinte  no  Hospital  de  emergência  e
Traumas Senador Humberto Lucena, sendo reconhecido pelos milicianos que
participaram da operação (fls. 02/03).

Denúncia recebida em 11/04/2013 (fls. 02 – rosto da peça
ministerial).

Defesa apresentada, alegando que o acusado não prestou
depoimento na esfera policial, não chegou a confirmar os fatos denunciados
e é primário.

Alegações Finais pelo Parquet às fls. 109/111, pugnando
pela condenação do indiciado nos tipos penais dos art. 14 e 15 da Lei nº
10.826/2003. Por sua vez, a defesa pugna pela absolvição. (fls. 113/118).

Em  seguida,  foi  proferida  a  sentença  de  fls.  121/127,
condenando o réu  Leonaldo Araújo da Silva, tão somente, como incurso
no  art.  15  da  Lei  10.826/2003,  a  pena  definitiva  de  03  (três)  anos  de
reclusão a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, além de 10 (dez)
dias-multa  a  base  de  1/30  do  salário-mínimo  vigente  à  época  do  fato
delituoso. Por fim, o douto magistrado a substituiu por duas restritivas de
direitos,  a  serem  designadas  pelo  juízo  das  execuções  criminais.  Ainda,
concedeu o direito de apelar em liberdade.

Inconformado,  o  acusado  interpôs  recurso  apelatório  às
fls.  138, e suas razões às fls.  142/154, pugnando, preliminarmente, pela
anulação do julgado, em razão da inexistência de laudo residuográfico. No
mérito, roga pela absolvição, nos termos estabelecidos pelo art. 386, I ou VII
do Código de Processo Penal.

Nas  contrarrazões,  o  Ministério  Público  pede  pela
manutenção da sentença (fls. 155/158). 

Subiram os autos, foram estes remetidos à consideração
da douta Procuradoria-geral  de Justiça que, em parecer encartado as fls.
163/165, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o que se tem a relatar.

V O T O

Presentes  estão  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento do recurso, conheço da presente apelação.
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Nulidade  do  processo  pela  inexistência  de  exame
residuográfico.

Antes da análise do mérito, passo a enfrentar a nulidade
do processo em razão da inexistência do Laudo Residuográfico.

A defesa pede para o processo ser anulado em face da não
realização  de  exame  residuográfico,  no  sentido  de  constatar  que  o
denunciado efetuou algum disparo de arma de fogo.

A  meu  sentir,  no  caso  em  comento,  as  provas
apresentadas  são  suficientes  para  demonstrar  a  materialidade  do  crime.
Nesse diapasão, a jurisprudência orienta:

“APELAÇÃO  PENAL.  ART.  157,  §3º,  ÚLTIMA
PARTE, DO CPB. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE
DO  CONJUNTO  PROBATÓRIO.
IMPROCEDÊNCIA.  RECONHECIMENTO  PELAS
VÍTIMAS.  DEPOIMENTOS  TESTEMUNHAIS.
RESULTADO  NEGATIVO  DO  EXAME  DE
PÓLVORA COMBUSTA REALIZADO NAS MÃOS
DOS  APELANTES.  IRRELEVÂNCIA.  RECURSO
CONHECIDO  E  IMPROVIDO  POR
UNANIMIDADE.  1.  A  alegação  de  fragilidade
do  conjunto  probatório  não  subsiste  quando
este  se  encontra  perfeitamente
consubstanciado pelos elementos contidos no
processo,  dentre  eles  o  reconhecimento  dos
acusados pela testemunha e pelas vítimas, o
qual  é  prova  suficiente  para  amparar  a
condenação,  até  porque  a  palavra  destas
últimas,  nos  crimes  contra  o  patrimônio,
comumente praticado às escondidas, assume
especial relevo. 2. O resultado negativo do
exame de pólvora combusta realizado nas
mãos  dos  apelantes  não  é  suficiente  a
ensejar a absolvição daqueles, quando a
materialidade do crime foi  atestada nos
autos e pelos demais elementos de prova,
suficientes  a  embasar  a  sentença
condenatória.  (TJPA;  AP  20083007489-1;
Ac. 79183; Belém; Primeira Câmara Criminal
Isolada;  Relª  Desª  Vânia  Lúcia  Silveira
Azevedo  da  Silva;  Julg.  30/06/2009;  DJPA
09/07/2009)  

APELAÇÃO  CRIME.  DISPARO  DE  ARMA  DE
FOGO  (ART.  15  DA  LEI  Nº  10.826/03).
ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE  DO  PROCESSO-
CRIME EM RAZÃO DA NÃO APRECIAÇÃO DA
DEFESA  PRELIMINAR.  TESE  AFASTADA.
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CORRETA  ANÁLISE  DA  PEÇA  PROCESSUAL.
INEXISTÊNCIA  DE  QUALQUER  CAUSA
EXCLUDENTE  DE  ILICITUDE  OU  DE
CULPABILIDADE.  QUESTÃO  DE  MÉRITO
ANALISADA  NA  SENTENÇA.  AUSÊNCIA  DE
PROVAS.  INOCORRÊNCIA.  POLICIAIS
MILITARES QUE AVISTARAM O RECORRENTE
EFETUANDO OS DISPAROS. ARMA DE FOGO E
CARREGADOR  ENCONTRADOS  PRÓXIMO  AO
VEÍCULO  DO  RÉU.  DESNECESSIDADE  DE
EXAME PAPILOSCÓPICO E DE RESÍDUOS DE
PÓLVORA, TENDO EM VISTA A PRESENÇA DE
TESTEMUNHAS OCULARES. MATERIALIDADE E
AUTORIA  CLARAMENTE  DEMONSTRADAS.
RECURSO  DESPROVIDO.  1.  Existindo
testemunhas oculares da prática do delito
e,  estando  seus  depoimentos  em
consonância  com as  demais  provas  dos
autos,  é  desnecessária  a  realização  de
exame  papiloscópico  e  de  resíduo  de
pólvora para a averiguação do crime de
disparo de arma de fogo  . 2. Demonstradas
a  materialidade  e  a  autoria  delitivas,  a
condenação é medida que se impõe. I. (TJPR;
ApCr  1001207-4;  Foz  do  Iguaçu;  Segunda
Câmara Criminal; Rel. Juiz Conv. Marcio José
Tokars; DJPR 15/05/2013; Pág. 582)  

Com essas considerações rejeito a prejudicial.

Mérito

Pois  bem!  Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  a
materialidade e autoria delitiva se fazem comprovadas ante aos depoimentos
testemunhais prestados na fase inquisitória e confirmados em juízo, sendo
unânimes em afirmar ter sido o acusado o autor dos disparos no momento
do fato (fls. 87 -DVD).

A testemunha assim afirmou:

“(...) no momento em que chegamos ao local,
começou  a  correria  e  ele  (réu)  efetuou  os
disparos  (...) (trecho extraído do depoimento
da testemunha Janduy de Araújo Pinheiro –
Policial Militar).

Diante de tal relato, percebe-se que o acusado, de fato,
praticou o núcleo do tipo, e que, apesar de não confessar tê-lo cometido,
restou devidamente comprovado tal autoria, bem como a materialidade do
crime.
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Como em nenhum momento, a história narrada pelo réu
em seu interrogatório em juízo, foi confirmada pelo acervo testemunhal, seus
argumentos  não  podem  ser  levados  em  consideração,  impondo  a
manutenção da decisão recorrida.

A certidão com data de 08 de março de 2013, juntada às
fls. 90 pela defesa, reporta que o réu foi vítima de assalto, recebendo o tiro
ainda dentro do Corsa que era por ele conduzido

A  meu  sentir,  tais  afirmações  não  se  sutentam  pelas
contradições apresentadas.

Na  ocorrência  a  Sra.  Nadja  Narinho  Lopes  diz
expressamente:  “a notificante  e  seu  esposo vinham de  Mangabeira
com  destino  a  sua  residência  no  Jardim  Veneza,(...).  “Que,  no
momento em que seu esposo apanhava os aparelhos celular do console do
veículo, um dos assaltantes efetuou um disparo no esposo da notificante(...)

Ao  ser  questionado  pelo  Ministério  Público,  respondeu:
“Que saiu do Jardim Veneza em 2010”.(DVD - fls. 87).

Ao esclarecer perante o Juiz (DVD- fls. 87) sobre o local
onde se encontrava no momento do crime, é taxativo em dizer: “estava na
minha  residência  em  Mangabeira com  meus  dois  filhos”.  Que  no
momento  que  foi  assaltado  “estava  com minha  mulher  e meu  filho
caçula”. Que ao parar o carro a mulher sai pro lado, e saio do carro
abaixo a cabeça sai correndo”. (...)“que o último disparo foi que me
atingiu”(...).

As contradições apresentadas entre a ocorrência registrada
pelo depoimento do réu militam contra sua pretensão absolutória.

A testemunha que reconheceu o acusado como autor do
delito  me  parece  mais  plausível,  motivo  pelo  qual,  impõe-se  manter  a
condenação decretada em todos os seus termos.

Desse  modo,  inexiste  amparo  legal  as  alegações
produzidas  pelo  apelante,  em  suas  razões  recursais  de  fls.  142/154,
tornando-se inconteste a condenação aplicada.

O  juiz  singular,  ao  proferir  seu  decisum  condenatório,
enquadrou  a  conduta  do  recorrente  ao  tipo  delineado  no  art.  15  da  Lei
10.826/2003,  em consonância com os elementos de convicção encartados
nos autos, mormente quando não carreado ao álbum processual  nenhum
elemento  convincente  a  expurgar-lhe  a  culpabilidade, o  qual venha  a
justificar a absolvição pretendida.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - DISPARO DE ARMA DE
FOGO - EXISTÊNCIA E AUTORIA COMPROVADAS
- LEGÍTIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO
DO  DEVER  LEGAL  NÃO-DEMONSTRADOS  -
NEGADO  PROVIMENTO  AO  RECURSO.  1.
Devidamente comprovadas autoria e existência

Apelação Criminal nº 0002508-79.2013.815.2002                                                                          5



do crime de disparo de arma de fogo em via
pública  praticado  pelo  acusado  e  ausentes
quaisquer  circunstâncias  que  afastem  sua
responsabilidade penal, imperiosa a manutenção
do édito  condenatório.  2.  Evidenciando-se que
os  disparos  foram  feitos  após  a  suposta
agressão sofrida pelo réu e quando os infratores
já  se  encontravam  à  distância,  afasta-se  a
aventada  legítima  defesa.  3.  Age  em  estrito
cumprimento do dever legal o policial militar que
efetua disparos de arma de fogo para exercer
seu mister, porém, desde que essa conduta se
mostre absolutamente necessária. 4. O simples
fato  de  haver  perseguição  ao  infrator  não
autoriza,  por  si  só,  a  efetuação  de  disparos,
mormente quando eles não são perseguidos e
os  disparos  ocorrem  quando  eles  já  estão  a
grande  distância.  5.  Negado  provimento  ao
recurso.  (Apelação  Criminal
1.0079.05.225492-1/001,  TJ/MG,  Rel.  Des.
(a)  Jane  Silva,  3ª  CÂMARA  CRIMINAL,
julgamento  em  10/11/2009,  publicação  da
súmula em 11/01/2010).

APELAÇÃO  CRIMINAL.  DISPARO  DE  ARMA  DE
FOGO.  Art.  15,  caput,  da  Lei  n°  10.826/03.
Pleito  absolutório.  Improcedência.  Autoria  e
materialidade  evidenciadas.  Conduta  típica
configurada.  Conjunto  probatório  harmônico.
Recurso  desprovido.  Restando  devidamente
comprovadas  a  materialidade  e  a  autoria  do
delito de disparo de arma de fogo, através de
vasta  prova  testemunhal,  impõe-se  a
manutenção  da  condenação  do  réu.  (TJPB  -
Acórdão do processo nº 04220060000785001
- Órgão (CAMARA CRIMINAL) - Relator DES.
ARNÓBIO  ALVES  TEODÓSIO  -  j.  Em
17/07/2012).

DISPAROS  DE  ARMA,  EM  VIA  PÚBLICA.
SERVIDORES  DA  SEGURANÇA  PÚBLICA.
LEGÍTIMA  DEFESA  E  ESTRITO  CUMPRIMENTO
DEVER LEGAL. EXCESSO. INOCORRÊNCIA. Não
agem ao abrigo das causas de excludentes de
ilicitudes  policiais  militares  que,  segundo  suas
próprias versões,  para conter  ou em razão de
racha  automobilístico,  em  altas  horas  da
madrugada,  desfecham  tiros  na  direção  dos
veículos  envolvidos.  Excesso  na  conduta  que
afasta  tanto  o  estrito  cumprimento  do  dever
legal quanto a legítima defesa, teses com que
lida a defesa técnica. Apelos defensivos a que se
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nega  provimento.  (Apelação  Crime  Nº
70012891909,  Sétima  Câmara  Criminal,
Tribunal  de  Justiça  do RS,  Relator:  Marcelo
Bandeira  Pereira,  Julgado  em  17/11/2005,
Publicado em 31/11/2005).

Diante  de  tais  argumentos,  NEGO  PROVIMENTO  ao
recurso apelatório, em harmonia com o parecer ministerial.

É o meu voto.

Presidiu  a  Sessão,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara Criminal.
Participaram do julgamento, os Excelentíssimos Desembargadores CARLOS
MARTINS BELTRÃO FILHO (RELATOR), Joás de Brito Pereira Filho (Revisor) e
Arnóbio Alves Teodósio.

Presente  aos  trabalhos  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, em João Pessoa, aos
21 (vinte e um) dias do mês de agosto do ano de 2014.

João Pessoa, 25 de agosto de 2014.

CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO
DESEMBARGADOR – RELATOR
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