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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0004298-62.2013.815.0171  –  2ª  Vara  da
Comarca de Esperança
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Abraão Delfino de Araújo
ADVOGADO: Sebastião Araújo de Maria 
APELADO: Ministério Público

DISPARO DE ARMA DE FOGO E RESISTÊNCIA.
PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO. DISPARO
DE ARMA DE FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO
E DE MERA CONDUTA. APREENSÃO DE ARMAS E
MUNIÇÕES. DISPARO OUVIDO POR POLICIAIS QUE
EFETUARAM  A  PRISÃO  EM  FLAGRANTE.
RESISTÊNCIA À PRISÃO COM SOCOS E PONTAPÉS.
PROVAS  DA  AUTORIA  E  MATERIALIDADE.
DEPOIMENTOS  TESTEMUNHAIS.  CONDENAÇÃO
MANTIDA.

1. 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.

2. Resistência. Acusado que se opôs violentamente
à  execução  de  ato  legal,  traduzido  através  do
desferimento de socos e pontapés, na tentativa de
impedir a execução do ato.

3. Desprovimento recursal.

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

ACORDA  a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba,  à unanimidade, em julgar  improcedente o recurso,  em
harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Perante  a  2ª  Vara  da  Comarca  de  Esperança/PB,  Abraão
Delfino  de  Araújo,  devidamente  qualificado,  foi  denunciado  como  incurso  nas
sanções dos arts. 15 e 16 da Lei nº 10.826/03, acusado de, no dia 26 de outubro
de 2013, pelas 00h15min, estar portando 02 (duas) armas de fogo e 12 (doze)
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munições de calibre 38, aparentemente intactas, e 05 (cinco) munições de calibre
38  deflagradas,  sem  autorização  e  em  desacordo  com  determinação  legal  e
regulamentar, tendo, na mesma oportunidade, disparado a arma de fogo e se
oposto à execução de ato legal, mediante violência, contra os policiais militares
que efetuaram sua prisão em flagrante.

Narra a inicial  acusatória que, no dia e hora mencionados,
policiais  militares  realizavam  rondas  no  bairro  do  Catolé,  quando  escutaram
disparos  de  arma  de  fogo.  Empreendidas  diligências,  se  depararam  com  o
denunciado, portando as duas armas de fogo. Este, ao avistar a guarnição, jogou-
as no chão e continuou andando pela rua, quando foi abordado pela guarnição da
PM, que lhe deu voz de prisão e o mesmo reagiu com socos e pontapés.

Denúncia recebida em 11/11/2013 (fls. 39).

Instruído  regularmente  o  processo,  com  inquirição  de
testemunhas  (fls.  49/50),  interrogatório  (fls.  51/52)  e  apresentação  das
alegações  finais  pelas  partes  (fls.  75/80  e  82/85),  a  juíza  singular  julgou
procedente,  em parte,  o  pedido  acusatório  para  condenar  Abraão  Delfino  de
Araújo, vulgo “Baião”, como incurso nas penas do art. 15 da Lei 10.826/2003 e
art. 329, CP, à pena definitiva de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 10 (dez) dias-multa, e 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

Foi estabelecido o regime inicial aberto.

Em razão  das  circunstâncias  judiciais  e  da  reincidência  do
acusado, não foi aplicado o art. 44, § 2º, CP, bem como foi denegado o direito a
suspensão condicional da pena.

Irresignado com o decisório adverso, recorreu o censurado a
esta superior instância (fls. 99) pugnando por sua absolvição sob alegação de que
agira em legítima defesa de terceiro, como vigilante de rua em pleno exercício de
sua função (fls. 102/107).

Ofertadas  as  contrarrazões  ministeriais  (fls.  108/111),
seguiram os autos, já nesta instância, à douta Procuradoria de Justiça, que, em
parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 115/117).

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

Ao  analisar  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento  dos  recursos,  verifica-se  que  eles  estão  presentes,  sobretudo
quanto aos requisitos da  tempestividade, eis que interposto dentro do prazo
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legal de 5 (cinco) dias (art. 593, caput, do CPP) – já que o recurso foi ajuizado
em 13/08/2014 (fls. 99) e o ciente do réu constante às fls. 98v se encontra sem
data – e  adequação,  além não depender de  preparo,  por se tratar de ação
penal pública, em observância à Súmula n° 24 do TJPB.

Logo, conheço do apelo.

Do Mérito

Em  suas  razões  recursais,  pleiteia  o  apelante  por  sua
absolvição,  sob a alegação de que exerce a função de vigilante e estava em
serviço às 02:00 horas da madrugada, em exercício de sua função, atendendo o
clamor de uma vítima.

Discorreu,  ainda,  sobre  o  princípio  do  in  dubio  pro  reo
aduzindo que inexiste nos autos indício plausível da autoria delituosa.

Para que alguém possa ser condenado, é indispensável uma
prova robusta que dê certeza da existência (prática) do delito e de seu autor,
eliminando qualquer dúvida que por ventura exista, o que deve ser devidamente
comprovado pela acusação.

Logo,  para  prolação  de  um  decreto  penal  condenatório,  a
íntima  convicção  do  julgador  deve,  sempre,  se  apoiar  em  dados  objetivos
indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento em
arbítrio.

Se  até  ao  final  do  processo,  portanto,  o  magistrado  não
estiver convencido do cometimento da infração penal, decidirá pela absolvição do
agente, à luz da prova ou do princípio in dubio pro reo, o qual tem a incidência
até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

No  presente  caso,  o  apelante  foi  condenado  em  primeira
instância  nas  penas  do  art.  15  da  Lei  n°  10.826/03  e  art.  329,  CP  e,
diferentemente  do que foi  alegado  pela  defesa,  constata-se  que não  existem
dúvidas a respeito da autoria e materialidade dos crimes cometidos pelo acusado.

Verifica-se  que  a  materialidade  e  a  autoria  do  crime  de
disparo de arma de fogo restaram comprovadas pela prova testemunhal.

Vejamos  trechos  dos  depoimentos  colhidos  durante  a
instrução:

Raísa Rebeka Silva de Araújo, fls. 49: “que além da
depoente, estavam na guarnição o soldado Adjanil
e o soldado Sodré; que escutaram um disparo de
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arma de fogo ao passar por uma das ruas do bairro
Catolé, nesta cidade; que ao entrarem na rua da
Paz,  viram  um  indivíduo  andando  com  passos
apressados e jogando algo no chão; que a alguns
metros, abordaram o acusado, mas com o mesmo
nada foi encontrado; que retornaram ao local onde
viram o réu jogar algo e encontraram duas armas
de fogo, municiadas e outras munições dentro de
um saco; que o acusado estava agitado; que o réu
disse que tais bens não eram seus; que o réu, ao
ser abordado, não tinha mais ninguém na rua; que
não conhece o réu, nada sabendo a seu respeito;
que o réu inicialmente se negou a ir com a polícia,
mas depois foi; que passaram na casa para pegar
os documentos e o levou à Companhia; que nesse
local  o  acusado  já  estava  preso  e  passou  a  se
debater;  que ele  não proferiu  palavras  de  baixo
calão;  que  ele  falava  dos  filhos  e  da  esposa,
falando alto e bastante agitado”.

Gustavo de Melo Cunha Sodré, fls. 49: “que com a
sua guarnição escutou dois disparos de arma de
fogo ao passar por uma das ruas do bairro Catolé,
nesta  cidade;  que  ao  entrarem  na  rua  da  Paz,
viram um indivíduo andando com duas armas de
fogo nas mãos; que ele ao avistar a viatura jogou
as armas fora, no chão; que só ele estava naquela
rua; que a alguns metros, abordaram o acusado,
mas  com  o  mesmo  nada  foi  encontrado;  que
retornaram  ao  local  onde  viram o  réu  jogar  as
armas,  conseguiram  encontrar  os  revólveres,
municiadas e outras munições dentro de um saco;
que  encontraram  também  cápsulas  deflagradas;
que  o  acusado  apresentava  sintomas  de
embriagues  e  talvez  tenha  usado  entorpecente,
pois  estava  bastante  alterado;  que  na  hora  o
acusado negou que tais bens eram seus; que na
CIA  o  acusado  estava  bastante  alterado;  que
efetuaram a prisão do réu e ao ser levado a casa
dele para pegar os documentos, tendo ele visto a
mulher,  ficou  alterado,  dizendo  que  a  esposa
estava gestante e que não conversassem com ela;
que como ele estava algemado, passou a chutar a
viatura e a guarnição; que ao ser levado à CIA, o
acusado  ainda  permaneceu  alterado,  estando
presente  a  esposa;  que  ele  ficava  querendo  vir
para  cima  da  guarnição;  que  ao  ser  levado  à
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delegacia,  a  própria  delegada  ficou  receosa  de
manter o acusado preso devido ao fato de estar
bastante alterado; que não conhecia o acusado”.

D'outra  banda,  as  duas testemunhas arroladas pela  defesa
(fls. 49v) não deram provas para a inocência do increpado.

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.

Ademais,  conforme consta  no auto  de apreensão (fls.  14),
foram apreendidos um revólver  de calibre 38,  marca Taurus,  um revólver  de
calibre  não  identificado,  bem  como  12  (doze)  munições  de  calibre  38,
aparentemente intactas, e 05 (cinco) munições de calibre 38 deflagradas. O que,
de fato, evidencia que o apelante tinha os elementos bélicos necessários para
efetuar os disparos em via pública.

Importante salientar que, para a caracterização do delito em
análise, é desnecessário comprovar que o agente tenha, 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.
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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
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
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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 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
capitulação  legal  do  delito  (disparo  de  arma  de
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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.

No que concerne ao crime de resistência,  verifica-se que o
Auto de Resistência à prisão de fls. 13, aliado aos depoimentos testemunhais
acima  transcritos  são  suficientes  para  comprovar  a  autoria  e  materialidade
delitiva.

O tipo em exame tem por escopo a tutela da Administração
Pública, na consecução dos seus interesses, através da atuação de seus agentes,
garantindo-lhes, por via transversa, liberdade de ação e segurança no exercício
do seu munus.

Na hipótese em apreço, o acusado opôs-se violentamente à
execução de ato legal, traduzido através do desferimento de socos e pontapés, na
tentativa de impedir a execução do ato (fls. 13).

Destarte, ante toda a fundamentação exposta, não há que se
falar em absolvição do apelante.

Diante  ao  exposto,  nego  provimento  ao  recurso,  em
harmonia com o parecer da Procuradora de Justiça

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Carlos  Martins
Beltrão Filho, relator, e Joás de Brito Pereira Filho, revisor.
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Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça

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, 27 de abril de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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