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PENAL.  Apelação  criminal.  Homicídio  culposo.  Imperícia  no
manuseio de arma do fogo. Prova inconteste de materialidade
e autoria delitiva. Prova conclusiva.  Condenação.  Dosimetria.
Circunstância  judicial.  Ausência  de  fundamentação  concreta.
Redimensionamento. Provimento parcial do recurso.

- - Expressões genéricas, abstrações ou dados integrantes da
própria  conduta  típica  não  são  fundamentos  válidos  para
conduzir ao aumento da pena-base;

VISTOS,  RELATADOS  e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em  que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal  do Tribunal  de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em dar provimento parcial à Apelação, nos termos do voto do Relator e em
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.   

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Àlvaro Régis Cesar Filho
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital,
que por considerá-lo incurso no art. 121, §3º1, do CP – homicídio culposo -, o condenou a
uma pena total  de 02 anos e 01 mês de detenção, a ser cumprida em regime inicial
aberto, substituída por duas restritivas de direitos (prestação de serviços a comunidade e
interdição temporária de direitos) (fs. 283/292).

Segundo a denúncia de fs.  02/04,  no dia  14/01/09, por volta  das
12:40hrs.,  a  Vítima  se  encontrava  num  barzinho  ao  lado  do  “Frigorífico  Bessa  Boi”,

1Homicídio culposo
§ 3º Se o homicídio é culposo: (Vide Lei nº 4.611, de 1965)
Pena - detenção, de um a três anos.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L4611.htm#art1


situado no Bairro do Bessa, acompanhado de mais duas pessoas, quando o Apelante
passou de carro, com mais um amigo. Nesta oportunidade, a Vítima teria se dirigido a ele
perguntando: “vão vender maconha onde?”, havendo o Apelante dito que depois voltaria
e, consecutivamente retornando, teria apontado contra ele a arma, indagando-o: “você
disse o que comigo?”, efetuando um único disparo, que teria acertado a região da cabeça,
levando-o a óbito.

Em  suas  razões,  argumenta  que  a  decisão  se  apresenta
manifestamente contrária a prova dos autos, pois era amigo da Vítima, nunca tendo com
ela qualquer desavença; que se houve participação no fato, foi de menor importância,
devendo-se aplicar o redutor no art. 29, §1º, do CP.

Pugna, ao final, pela anulação do julgado ou a redução da pena para
o mínimo legal (fs. 297/303).

Contrarrazões às f. 311 e 312.

A Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  provimento  parcial  do
recurso (fs. 324/327). 

É o relatório.

– VOTO – José Guedes Cavalcanti Neto (Relator).

O recurso deve ser parcialmente provido.

I - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA

Oportuno registrar  que o Apelante foi  denunciado pela prática de
homicídio  qualificado  por  motivo  fútil  e  em  razão  do  emprego  de  meio  que  tornou
impossível a defesa da Vítima. Na instrução, contudo, verificou-se que se tratava, em
verdade,  de  homicídio  culposo,  havendo  sido  condenado  em  razão  da  imperícia  no
manuseio da arma de fogo, ocasionando o disparo acidental que teria atingido a cabeça
da Vítima.

Pois  bem.  No  que  se  refere  à  prova  da  materialidade  e  autoria
delitivas, as provas colhidas em juízo dão conta da prática de homicídio culposo.

Neste sentido, Jailson Rodrigues Torres, que se encontrava no carro
com o Apelante na oportunidade, relatou os fatos como um acidente, ressaltando que ele
não  teria  apontado  a  arma,  mas  a  levantado  no  sentido  de  mostrá-la,  havendo  sido
disparada por acidente (mídia juntada à f. 218).

É o que se verifica também dos relatos feitos perante a autoridade
Policial:

f. 76 (…) que após umas brincadeiras entre Beto e Cesar, este
último,  com a arma na mão, brincando disse: “olha aqui  pra
você”;  neste  momento,  acidentalmente,  a  arma  disparou,
atingindo a cabeça de Beto; que neste momento Cesar entrou
em desespero  e,  acreditando  que  Beto  estava  morto,  pediu
para o depoente levá-lo até a delegacia para se apresentar (…)



que Cesar sempre teve um bom relacionamento com a pessoa
de Beto. Eram amigos e costumavam beber juntos (...)   

Deliane da Silva Ferreira,  corroborando o relatado da testemunha
anterior,  reafirma  a  amizade  entre  amos,  Apelante  e  Vítima,  e  que  não  teriam  tido
quaisquer desentendimentos (mídia juntada à f. 218). 

Cosmo  Jerônimo  da  Silva,  que  estava  na  oportunidade  em
companhia  da  Vítima,  relata  que  o  Apelante,  após  atingi-la,  reagiu  com  desespero,
afirmando que queria ir  pra Delegacia pra se entregar,  “que tinha matado o Beto por
brincadeira” (Mídia juntada à f. 233).

Tais  relatos  foram  confirmados  por  Thiago  Isídio  da  Silva,  que
também estava com a Vítima, ressaltando que foi ele, o próprio Apelante, que prestou
socorro e logo após dirigiu-se a Delegacia para se entregar (Mídia juntada à f. 233).

Todos os relatos, portanto, foram uníssonos em consignar o modo
acidental como se deu o disparo, razão pela qual deve o Apelante responder pelo crime
de homicídio culposo, art. 121, §3º, do CP.

II - DOSIMETRIA
(de ofício)
Pena-base:

1ª fase:

Verifica-se da sentença que o magistrado fixou a pena-base em 02
anos e 04 meses de detenção, 01 ano e 04 meses acima do mínimo legal, considerando-
se que para o crime de homicídio culposo a Lei Penal prevê pena de 01 a 03 anos de
detenção.

Para  fundamentar  o  quantum da  pena-base,  apontou  como
negativas as circunstâncias da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

A culpabilidade ressoa grave, o sentenciado foi extremamente
imprudente, vez que deveria ter agido com a cautela exigida no
manuseio de uma arma e se precaver de eventuais falhas que
viessem a ocorrer quando se maneja um revólver, sendo sua
conduta altamente censurável; (…)
As circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que o imputado
era policial  civil  e  tinha conhecimento que não se pode sair
apontando arma de fogo para cidadãos, principalmente quando
municiadas; As consequências foram graves, tendo em vista o
trauma e o sofrimento ocasionado aos familiares da vítima com
a perda do ente (...). 

Relativamente ao grau da culpabilidade, limitou-se o Magistrado a
consignar  elementares do tipo penal  culposo,  qual  seja,  imprudência no manuseio da
arma de fogo, fundamento inidôneo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Quanto às consequências do crime, novamente foram considerados



dados integrantes da própria figura típica, sendo a morte da vítima consequência objetiva
do tipo do homicídio, não podendo, portanto, servir de fundamento para majoração da
pena-base, sob pena, também, de incorrer em de bis in idem.

Portanto, persiste em desfavor do Apelante apenas as circunstâncias
do delito, razão pela qual deve a pena-base ser reduzida para 01 ano e 06 meses.

2ª fase e 3ª fases:

Há  que  se  reconhecer  em  favor  do  Apelante  a  atenuante  da
confissão, que justificou a redução da pena em 03 meses, resultando uma pena total e
definitiva de 01 ano e 03 meses de detenção, ante a ausência de outras atenuantes e
agravantes ou causas de aumento e diminuição, a ser cumprida em regime aberto.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento parcial  ao recurso para reduzir a
pena privativa de liberdade de 02 anos e 01 mês para 01 ano e 03 meses de detenção, a
ser cumprida em regime inicial aberto.

Mantenho os demais termos do édito condenatório.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  decano  no  exercício  da  Presidência  da
Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores José
Guedes Cavalcanti Neto (Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des.
Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior),  relator, e  Carlos  Antônio  Sarmento  (Juiz  de  Direito
convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos).  Ausente
justificadamente o Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  Procurador  de  Justiça  Francisco  Sagres
Macedo Vieira.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 29 de
novembro de 2016.

José Guedes Cavalcanti Neto
Juiz de Direito convocado

Relator


