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A C Ó R D Ã O 

APELAÇÃO CRIMINAL N.º  0003173-92.2013.815.2003 –  6ª  Vara
Regional de Mangabeira
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Tedy Alves da Silva
ADVOGADO: Clecio Souza Espírito Santo
APELADO: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  DISPARO  DE
ARMA  DE  FOGO  EM  VIA  PÚBLICA.
CONDENAÇÃO.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE
INCONTESTES.  PROVA  TESTEMUNHAL.
ARMA  APREENDIDA.  MUNIÇÕES
DEFLAGRADAS.   IMPOSSIBILIDADE  DE
ABSOLVIÇÃO.  PLEITO ALTERNATIVO PARA
MODIFICAÇÃO  DA  PENA  RESTRITIVA  DE
DIREITOS.  RECOLHIMENTO  DURANTE
CINCO  HORAS  DIÁRIAS  NOS  FINAIS  DE
SEMANA.  PENA PREVISTA NO ART. 48 DO
CÓDIGO PENAL. REPRIMENDA ADEQUADA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Disparo de arma de fogo. Não há que se
falar  em absolvição  se  comprovado,  pela
prova  judicializada,  que  o  réu  efetuou
disparos de arma de fogo. 

VISTOS, relatados  e  discutidos  estes  autos  de
apelação criminal, acima identificados,

ACORDA  a  Egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em  harmonia  com  o  parecer  da
Procuradoria da Justiça, em negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Perante a 6ª Vara Regional de Mangabeira, Tedy Alves
da  Silva,  devidamente  qualificado,  foi  denunciado  como  incurso  nas
sanções dos arts. 14 e 15, ambos da Lei nº 10.826/2003, em concurso
material  (art.  69  do  CP)  conforme  narrativa  constante  da  exordial
acusatória que passo a transcrever (fls. 02/03):
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“No dia 17 de abril de 2013, por volta das
20  horas  30  minutos,  nas  imediações  do  terminal  de
integração do Bairro do Valentina, nesta Capital, Tedy Alves da
Silva foi flagrado portando ilegalmente uma arma de fogo, tipo
revólver, marca Taurus, calibre 38, nº 1155079, com 2 (duas)
munições deflagradas e 4 (quatro) munições não deflagradas
do mesmo calibre (fls. 07), assim como disparou arma de fogo
em via pública.

Informam os autos que a força policial foi
acionada a fim de dar apoio ao uma ocorrência de disparo de
arma de fogo em via pública, nas imediações do terminal de
integração  do Valentina,  nesta  Capital.  Logo em seguida,  a
polícia recebeu informações, através da rede de rádio, de que
o indivíduo suspeito de efetuar os disparos se encontrava no
interior do Hospital do Bairro do Valentina.

Dirigindo-se  ao  local,  os  policiais
revistaram o  acusado e  encontraram,  na cintura  dele,  uma
arma  de  fogo,  tipo  revólver,  marca  Taurus,  calibre  38,  nº
1155079,  com 2 (duas)  munições  deflagradas  e  4  (quatro)
munições não deflagradas do mesmo calibre, conforme auto
de  apreensão  de  fls.  7  dos  autos,  sem autorização  ou  em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Preso em flagrante, foi levado à Delegacia
de Polícia, sendo liberado após o pagamento de fiança.”

Recebimento da denúncia em 08.07.2013 (fl. 02).

À  fl.  10  encontra-se  o  Auto  de  Apresentação  e
Apreensão.

Laudo de Exame de Eficiência de Disparos em Arma de
Fogo  nº  1308/2013/GECRIM  juntado  às  fls.  27/30,  cujo  resultado  foi
positivo, ou seja, a arma examinada encontra-se apta a realizar disparos.

Instruído  regularmente  o  processo  e  oferecidas  as
alegações finais  pelo  Ministério  Público  (fls.  51/54)  e pela  Defesa (fls.
55/56),  proferiu  Sentença  o  Juiz  singular  (fls.  58/64),  julgando
procedente em parte a Denúncia para condenar Tedy Alves da Silva pela
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prática do crime de disparo de arma de fogo, fixando-lhe a pena-base de
02  (dois)  anos  de  reclusão,  a  qual  foi  tornada  definitiva,  face  a
inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de
causas específicas de aumento e diminuição da pena.

Considerando que o acusado preenche os requisitos do
art.  44 do CP, o Magistrado de 1º grau substituiu a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direito, consistentes na limitação de fim
de semana e proibição de frequentar bares, casas de jogos, prostíbulos e
boates.

Irresignado com o decisório adverso, recorreu o acusado
a esta superior instância (fl. 66), pugnado, em suas razões (fls. 72/76),
por sua absolvição, em face da atipicidade da conduta. Alternativamente,
requer  a  modificação  da  pena,  no  que  se  refere  ao  recolhimento  do
acusado durante cinco horas diárias nos finais de semana, em local a ser
designado pelo Juízo da Execução Penal.

Ofertadas  as  contrarrazões  ministeriais  rebatendo  as
alegações do apelo,  pugnando seja conhecido,  todavia,  não provido,  o
recurso de apelação (fls. 79/82), seguiram os autos, já nesta instância, à
douta Procuradoria de Justiça que, em parecer, opinou pelo desprovimento
da apelação (fls. 85/89).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O  recurso  é  tempestivo,  eis  que  interposto  em
28.03.2014 (fl. 61), tendo sido o apelante intimado em 27.03.2014 (fl. 65-
v). Além de não depender de preparo, por se tratar de ação penal pública,
em observância à Súmula n° 24 do TJPB.

MÉRITO

No  que  concerne  ao  pleito  absolutório  contido  nas
razões  recursais,  o  mesmo  não  há  como  prosperar,  haja  vista  que  a
autoria e a materialidade do delito de disparo de arma em via pública
restaram comprovadas por um conjunto de circunstâncias, que vão desde
o Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo
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de Exame de Eficiência de Disparos em Arma de Fogo, até os depoimentos
testemunhais colacionados aos autos, extraindo-se das palavras de um
dos policiais que efetuou a prisão em flagrante que não houve dúvida de
que o apelante havia efetuado disparos nas imediações do Terminal de
Integração, constituindo, com isso, a robustez das provas colhidas.

Ademais, conforme consta no Auto de Apresentação e
Apreensão (fl. 10), foram apreendidos um revólver de calibre 38, marca
Taurus,  bem  como,  02  (duas)  munições  deflagradas  e  04  (quatro)
munições não deflagradas, todas do mesmo calibre da arma, o que, de
fato, evidencia que o apelante tinha os elementos bélicos necessários para
efetuar os disparos em via pública.

A testemunha Ítalo Vendyes Beníncio Silva Sá (Policial
Militar) em seu depoimento prestado em juízo (fl. 44) afirmou:

“Confirma  integralmente  declarações  de  folhas
05;  o  Sr.  Tedy  não  apresentou  nenhum
documento que o autorizasse a portar arma; não
se  recorda  se  foi  indagado  do  acusado,  no
momento de sua prisão, acerca da efetivação de
disparos por ele naquela noite; não se recorda
se a arma tinha algum sinal visível de que havia
sido utilizada naquela noite;  no momento da
prisão não houve dúvida de que a pessoa de
Tedy era a mesma que havia  efetuado os
disparos  nas  imediações  do  terminal  de
integração, pois seria muita coincidência as
informações  passadas  pelo  rádio  e  a
identificação  de  Tedy  dentro  do  hospital
portando  ilegalmente  uma  arma  de  fogo
que  estava  com  duas  munições
deflagradas;  não  houve  nenhum  tipo  de
resistência por parte do acusado a ação policial;
foi  indagado  do  acusado  que  ele  estava
fazendo  no  hospital  e  ele  informou  ser
segurança  de  um  estabelecimento
comercial  nas  proximidades  e  que  alguns
indivíduos  teriam  tentado  assaltar  esse
estabelecimento  e  ele,  acusado,  havia
reagido  a  essa  tentativa  de  assalto
efetuando  disparo  em  via  pública;
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imaginando que pudesse ter atingido algum
dos indivíduos foi até o hospital verificar se
tinha  chegado  alguém  com  ferimento  a
bala;  não  tem condições  de  prestar  nenhuma
informação sobre a conduta social do acusado,
pois  até  então  não  o  conhecia;  não  houve
comentário por parte dos demais da guarnição
ou pelos agentes da polícia civil,  na delegacia,
que possibilite alguma informação sobre a vida
pregressa do acusado; acredita que tenha sido
feito consulta a antecedentes e nada tinha sido
encontrado  e  o  acusado  aparentava  ser  um
cidadão de bem, apenas estava trabalhando de
forma  irregular;  no  momento  da  prisão,  não
aproximou-se nenhuma pessoa para declarar e
apontar  que  o  acusado  estivesse  efetuando
disparos de armas de fogo.”

A  testemunha  Wellington  Barboza  da  Paz  (Policial
Militar) em seu depoimento prestado em juízo (fl. 45) afirmou:

“Confirma  integralmente  declarações  de  folhas
06;  o  Sr.  Tedy  não  apresentou  nenhum
documento que o autorizasse a portar arma; não
se  recorda  se  foi  indagado  do  acusado,  no
momento de sua prisão, acerca da efetivação de
disparos por ele naquela noite; não se recorda
se a arma tinha algum sinal visível de que havia
sido utilizada naquela noite; houve dúvida se o
acusado  tratava-se  da  mesma pessoa  referida
pelo CIOP como tendo disparado arma de fogo
nas imediações do terminal de integração, mas
como havia duas munições deflagradas na arma
apreendida  em  poder  do  Sr.  Tedy,  fizeram  a
devida  comunicação  a  delegacia  para  que
houvesse apuração; não houve nenhum tipo de
resistência por parte do acusado a ação policial;
foi  indagado  do  acusado  o  que  ele  estava
fazendo  no  hospital  e  ele  informou  estar
tentando  efetuar  a  prisão  de  um  suposto
assaltante; o acusado informou que trabalhava
em comércios como segurança; no momento da
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prisão, não se aproximou nenhuma pessoa para
declarar  e  apontar  que  o  acusado  estivesse
efetuando disparos de arma de fogo.”

Ao  ser  interrogado  em  juízo  o  acusado  confessou  a
autoria do porte ilegal de arma, embora tenha negado o disparo em via
pública, afirmando o seguinte:

“a acusação de porte ilegal de arma de fogo
é  verdadeira,  mas  a  de  disparo  em  via
pública não; sempre trabalhou como vigilante
vinculado  a  empresa;  a  época  do  fato  era
empregado na empresa Força Alerta; o trabalho
desenvolvido  junto  a  um  mercadinho  do
Valentina era feito a título de 'bico'; estava com
a arma por  conta desse trabalho desenvolvido
junto ao mercadinho; a arma era de propriedade
do acusado; a arma apreendida foi herdada do
pai falecido e o mesmo a utilizava, quando em
vida,  também  desempenhando  a  atividade  de
vigilante.”
 

O delito de disparo de arma de fogo em via pública está
definido no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, in verbis:

“Art.  15.  Disparar  arma de  fogo  ou  acionar
munição  em  lugar  habitado  ou  em  suas
adjacências, em via pública ou em direção a
ela, desde que essa conduta não tenha como
finalidade a prática de outro crime:

Pena  –  reclusão,  de  2  (dois)  a  4  (quatro)
anos, e multa.”

Com  relação  a  redação  descrita  no  aludido  crime
atribuído ao réu, da sua interpretação gramatical infere-se que a conduta
típica se perfaz sempre que o agente efetuar disparo de arma de fogo de
uso permitido ou não, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.

Importante  salientar  que,  para  a  caracterização  do
delito  em  análise,  é  desnecessário  comprovar  que  o  agente  tenha,
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efetivamente, causado dano à determinada pessoa, pois, por se tratar de
crime de mera conduta e perigo abstrato induz à existência de risco para a
coletividade.

“Nos crimes de mera conduta (ou de simples
atividade) a lei não exige qualquer resultado
naturalístico,  contentando-se com a ação ou
omissão  do  agente.  Não  sendo  relevante  o
resultado material,  há uma ofensa (de dano
ou  de  perigo)  presumida  pela  lei  diante  da
prática  da  conduta  [...]”  (MIRABETE,  Julio
Fabbrini. Manual de direito penal: vol. 1. 24.
ed., São Paulo: Atlas, 2007, p. 124).

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL  -DELITO.  DISPARO DE
ARMA  DE  FOGO.  ART.  15  DA  LEI  Nº
10.826/03.  ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE
DE  ACOLHIMENTO  DA  TESE  DEFENSIVA.
CONFISSÃO  EXTRAJUDICIAL.  RETRATAÇÃO
EM  JUÍZO.  DEMAIS  PROVAS.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  DELITIVAS.  COMPROVAÇÃO
SATISFATÓRIA. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS.
VALIDADE.  NEGATIVA  DE  AUTORIA.  TESE
DEFENSIVA NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO
CPP.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.  PENAS
IMPOSTAS.  ATENUANTE  DA  CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.  RECONHECIMENTO POSSÍVEL.
ART. 65, III, 'D' DO CP. PENA QUE JÁ ESTÁ NO
PATAMAR  MÍNIMO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
REDUÇÃO  DA  REPRIMENDA  AQUÉM  DE  TAL
PATAMAR  EM  VIRTUDE  DA  ATENUANTE.
ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ E 42
DO  TJMG.  PENAS  INALTERADAS.  RECURSO
PROVIDO EM PARTE. O crime de disparo de
arma de fogo é crime de perigo abstrato, de
mera  conduta,  basta  a  comprovação  que  o
disparo  ocorreu  para  o  que  o  delito  esteja
consumado.  Na  segunda  fase  de  fixação  da
pena, apesar do réu fazer jus à benesse da
confissão  espontânea,  quando  sua  pena  já
tiver sido fixada no mínimo legal, não existe a
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possibilidade de  redução  aquém do  mínimo,
nos termos do enunciado da Súmula nº 231
do  STJ  e  42  do  TJMG.  V.V.:  Para  a
caracterização da circunstância atenuante da
confissão  espontânea,  mister  que  o  agente
confitente confirme a materialização de toda a
estrutura típica que informa o injusto penal,
não  podendo  ser  feita  de  forma  parcial.
(TJMG;  APCR  1.0056.09.211881-1/001;  Rel.
Des. Sálvio Chaves; Julg. 04/12/2014; DJEMG
12/12/2014). Grifos nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  A
INCOLUMIDADE PÚBLICA. DISPARO DE ARMA
DE FOGO (ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003).
Recurso da defesa absolvição por atipicidade
da  conduta.  Inviabilidade.  Materialidade  e
autoria  delitivas  devidamente  comprovadas.
Disparo  realizado  de  dentro  para  fora  de
residência, na direção de uma lavoura. Local
habitado. Ademais, familiares do réu que se
encontravam  na  casa.  Crime  de  perigo
abstrato. Consumação que ocorre com a mera
prática  da  conduta  descrita  no  tipo  legal.
Condenação  mantida.  Recurso  conhecido  e
desprovido.  O crime de disparo de arma de
fogo  classifica-se  como  de  mera  conduta,
prescindindo  da  comprovação  de  efetivo
prejuízo à sociedade ou eventual vítima para
sua  configuração,  e  de  perigo  abstrato,  na
medida em que o risco inerente à conduta é
presumido pelo tipo penal. (apelação criminal
n.  2013.089526-5,  de  chapecó,  Rel.  Des.
Paulo  roberto  sartorato,  primeira  câmara
criminal,  j.  18-3-2014).  Prequestionamento
feito  em sede de contrarrazões.  Dispositivos
legais  devidamente  apreciados  quando  da
confecção  do  julgado.  Ademais,
desnecessidade  de  prequestionamento
explícito  de  todos  os  artigos  invocados.
Requerimento  prejudicado.  (TJSC;  ACR
2014.004749-6;  Anita  Garibaldi;  Primeira
Câmara Criminal;  Relª  Desª Marli  Mosimann
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Vargas; Julg. 04/11/2014; DJSC 11/11/2014;
Pág. 449). Grifos nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  Crime  de  ameaça
praticado com violência doméstica e familiar
contra a mulher e crime de disparo de arma
de fogo (art. 147 do Código Penal c/c a Lei n.
11.340/06  e  art.  15  da  Lei  n.  10.826/03).
Sentença  condenatória.  Recurso  da  defesa.
Erro  material  na  parte  dispositiva  da
sentença.  Correção  de  ofício.  Retificação  da
capitulação legal  do delito  (disparo de arma
de  fogo),  nos  moldes  da  fundamentação.
Absolvição dos crimes de ameaça e disparo de
arma de fogo, ante a aplicação do princípio in
dubio pro reo. Inviabilidade. Materialidade dos
delitos  e  autoria  devidamente  comprovadas.
Réu que ameaçou a ex-esposa de morte e, em
seguida, efetuou disparos de arma de fogo em
frente  à  residência  da  vítima.  Declarações
firmes e coerentes da ofendida, corroboradas
pelos demais elementos de provas constantes
nos autos que confirmam os delitos. Ameaça.
Crime formal.  Consumação no momento em
que a ofensa alcança a vítima, bastando seu
potencial  intimidador.  Disparo  de  arma  de
fogo.  Crime  de  mera  conduta  e  de  perigo
abstrato.  Provas incontestes.  Manutenção da
condenação que se impõe. Recurso conhecido
e  desprovido.  (TJSC;  ACR  2014.001003-5;
Concórdia;  Primeira  Câmara  Criminal;  Relª
Desª  Marli  Mosimann  Vargas;  Julg.
04/11/2014;  DJSC  11/11/2014;  Pág.  449).
Grifos nossos.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  Crime  de  ameaça
praticado com violência doméstica e familiar
contra a mulher e crime de disparo de arma
de fogo (art. 147 do Código Penal c/c a Lei n.
11.340/06  e  art.  15  da  Lei  n.  10.826/03).
Sentença  condenatória.  Recurso  da  defesa.
Erro  material  na  parte  dispositiva  da
sentença.  Correção  de  ofício.  Retificação  da
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capitulação legal  do delito  (disparo  de arma
de  fogo),  nos  moldes  da  fundamentação.
Absolvição dos crimes de ameaça e disparo de
arma de fogo, ante a aplicação do princípio in
dubio pro reo. Inviabilidade. Materialidade dos
delitos  e  autoria  devidamente  comprovadas.
Réu que ameaçou a ex-esposa de morte e, em
seguida, efetuou disparos de arma de fogo em
frente  à  residência  da  vítima.  Declarações
firmes e coerentes da ofendida, corroboradas
pelos demais elementos de provas constantes
nos autos que confirmam os delitos. Ameaça.
Crime formal.  Consumação no momento em
que a ofensa alcança a vítima, bastando seu
potencial  intimidador.  Disparo  de  arma  de
fogo.  Crime  de  mera  conduta  e  de  perigo
abstrato.  Provas incontestes.  Manutenção da
condenação que se impõe. Recurso conhecido
e  desprovido.  (TJSC;  ACR  2014.001003-5;
Concórdia;  Primeira  Câmara  Criminal;  Relª
Desª  Marli  Mosimann  Vargas;  Julg.
04/11/2014;  DJSC  11/11/2014;  Pág.  449).
Grifos nossos.

Nesse contexto, verifica-se que o acusado foi preso em
flagrante,  por  policiais  militares  após  informações  de  que  havia  uma
pessoa  efetuando  disparos  em  via  pública,  sendo  encontrado  em  seu
poder a referida arma de fogo, a qual estava com munições deflagradas,
restando configurado o delito de disparo de arma de fogo em via pública.
Portanto,  as  provas  colhidas  são  suficientes  a  ensejar  o  decreto
condenatório, não havendo amparo legal para sua absolvição.

Quanto ao pleito alternativo para modificação da pena
no que se refere ao recolhimento do apelante durante cinco horas diárias
nos finais de semana, em local a ser designado pelo Juízo da Execução
Penal, vejo que também não merece prosperar, haja vista que há previsão
legal para sua aplicação nos termos previstos no art. 48 do Código Penal.
Vejamos: 

Art.  48  -  A  limitação  de  fim  de  semana
consiste  na  obrigação  de  permanecer,  aos
sábados  e  domingos,  por  5  (cinco)  horas
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diárias,  em  casa  de  albergado  ou  outro
estabelecimento adequado. 

Parágrafo  único  -  Durante  a  permanência
poderão ser ministrados ao condenado cursos
e  palestras  ou  atribuídas  atividades
educativas.

Assim  sendo,  mantenho  a  reprimenda  relativa  à
limitação de final de semana, nos termos da sentença de base.

Registre-se, por fim, que o delito descrito no art. 15 da
Lei nº 10.826/2003 prevê, além da pena corporal, pena de multa, a qual
não foi aplicada pelo Magistrado Sentenciante. No entanto, em face do
princípio da non reformatio in pejus, deixo de aplicá-la para não prejudicar
o interesse do recorrente.

Por todo o exposto, em harmonia com o parecer da
douta Procuradoria de Justiça,  nego provimento  ao recurso apelatório,
mantendo intacta a Sentença de 1º grau.

É o meu voto.

Presidiu  o  julgamento,  com voto,  o  Exmo.  Sr.  Des.
João Benedito da Silva, dele participando, além de mim, relator, o Exmo.
Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, revisor.

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Exmo.  Sr.  Dr.
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo
Filho” da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, em 23 de Abril de 2015.

João Pessoa, 24 de Abril de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho 
          Relator
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