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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000555-07.2009.815.0261 – 1ª Vara da Comarca
de Piancó/PB 
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTES: Adenilton  Gregório  de  Souza  Júnior  e  Adenilton  Gregório  de
Souza
ADVOGADO: José Marcílio Batista (OAB/PB 8.535)
APELADA: A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL.  DISPARO DE ARMA
DE  FOGO. CONDUTA  PERPETRADA  SOB  A
VIGÊNCIA  DA  LEI  Nº  10.826/2003.
CONDENAÇÃO.  RECURSO  APELATÓRIO.
PRELIMINAR  DE  INÉPCIA DA INICIAL,  POR
NÃO DESCREVER AS CONDUTAS DELITIVAS
DE  CADA  ACUSADO.  DENÚNCIA  QUE  FAZ
UMA DESCRIÇÃO DETERMINADA DOS FATOS.
VALIDADE  DA  EXORDIAL,  UMA  VEZ  QUE
PERMITIDO O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA
E  DO  CONTRADITÓRIO.  ADEMAIS,  TAL
ARGUMENTO  RESTA  PRECLUSO,  UMA  VEZ
QUE  FORA  EDITADA  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  MÉRITO  PAUTADO  NO
PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO  DIANTE  DA
FRAGILIDADE  DE  PROVAS  PARA  UMA
CONDENAÇÃO.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE INDUVIDOSAS.
DESPROVIMENTO. 

1.  O  Ministério  Público  Estadual  descreveu,
exaustivamente, condutas que configuram os delitos
previstos no art. 15 da Lei nº 10.826/2003 (disparo
de arma de fogo) portanto, incluídas naquelas em que
o  legislador  entendeu  se  tratarem de  fatos  típicos,
antijurídicos e culpáveis. 

2. Preenchidos, portanto, os requisitos exigidos pelo
art.  41 do  CPP e  ausentes  quaisquer  das  hipóteses
insculpidas  no  art.  393  do  mesmo  Diploma  legal,
impõe-se  a  rejeição da preliminar  suscitada,  ainda,
mais, porque os denunciados tiveram seus direitos ao
contraditório  e  à  ampla  defesa  legitimamente
preservados, não havendo que se falar em inépcia da
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denúncia,  especialmente  quando  o  feito  já  fora
instruído e editada sentença condenatória.

3.  Um  dos  princípios  basilares  do  processo  penal
aponta que a prova para condenação deve ser certa,
baseada  em  dados  objetivos  e  indiscutíveis,  que
evidenciem o delito, a autoria e a culpa. 

4.  Afigura-se  o  crime  de  disparo  de  arma  de  fogo
sempre que o agente efetua disparos em direção de via
pública, local habitado ou em suas adjacências, sendo
irrelevante,  para tanto,  que o disparo tenha atingido
pessoa ou animal ou, ainda, que o disparo provenha de
arma de uso comum e de origem lícita, sendo, pois,
suficiente que exista a possibilidade de produzir dano
em qualquer do povo. 

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

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual
votação, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca de Piancó/PB, Adenilton Gregório
de Souza Júnior e Adenilton Gregório de Souza, devidamente qualificado,  foram
denunciados como incursos nas sanções do art. 15 da Lei nº 10.826/2003 e art. 129,
§ 1º, I e III, do Código Penal, acusados de, no dia 8 de março de 2009, por volta das
14h, no bar de propriedade do segundo denunciado, haverem efetuado disparos de
arma de fogo contra Francisco Gomes da Silva e Francisco Gerson.

A denúncia narra que as vítimas foram ao bar de propriedade do
segundo  denunciado  com  o  objetivo  de  pagarem  uma  dívida.  Ao  chegarem  ao
estabelecimento, pagaram a dívida e, ainda, consumiram bebida alcoólica. Em dado
momento,  “o  acusado  Nilton  Regina  passou  a  ofender  moralmente  Francisco
Gomes, dizendo que este não era homem. Os ânimos se exaltaram e surgiu uma
discussão  acalorada,  havendo  Francisco  Gomes  dado  um  murro  na  mesa.  O
acusado Nilton Regina adentrou em sua residência, ao lado do bar, e logo depois
saiu portando uma arma de fogo curta e efetivando vários disparos na via pública.
Após, fazendo uso de uma espingarda calibre 12, fez novos disparos.”
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Ainda, segundo a peça inicial, o filho de Nilton Regina, Nilton
Júnior,  ao  tomar  conhecimento  do  que  estava  acontecendo,  seguiu  para  o
estabelecimento comercial de seu pai, igualmente, portando arma de fogo, passando,
também, a efetuar disparos. Essa troca de tiros se deu entre denunciados e vítimas.
Alguns desses disparos atingiram Nilton Júnior e Francisco Gomes.

Foi noticiado nos autos o falecimento de Francisco Gerson de
Lacerda (fl. 91) e de Francisco Gomes da Silva (fl. 96)

Denúncia recebida em 27.12.2012 (fl. 118).

Extinta  a  punibilidade  de  Francisco  Gerson  de  Lacerda  e  de
Francisco Gomes da Silva (fl. 119)

Instruído o processo, o magistrado singular julgou parcialmente
procedente a denúncia, desclassificando a conduta de lesão corporal grave para lesão
leve e, via de consequência, declarada a extinção de punibilidade dos agentes pelo
advento da prescrição. Quanto ao delito de disparo de arma de fogo, o magistrado
condenou os apelantes Adenilton Gregório de Souza Júnior e Adenilton Gregório de
Souza, nos termos do art. 15 da Lei nº 10.826/03, aplicando as penas da seguinte
maneira (fls. 239-246):

1)  Para  Adenilton  Gregório  de  Souza  Júnior -  após  análise  das  circunstâncias
judiciais, fixou a pena base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em
regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à
época do fato, que tornou definitiva diante da ausência de agravantes/atenuantes,
causas de aumento/diminuição;

2) Para  Adenilton Gregório de Souza -  após análise das circunstâncias judiciais,
fixou a pena base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto,
e 30 (trinta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato,
que  tornou  definitiva  diante  da  ausência  de  agravantes/atenuantes,  causas  de
aumento/diminuição;

3) Negou a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, assim como, a
suspensão condicional da pena.

4) Ao final, decretou a prisão preventiva dos apelantes, determinando a expedição do
mandado de prisão.

Inconformados com o decisório adverso, Adenilton Gregório de
Souza Júnior e Adenilton Gregório de Souza recorreram a esta Superior Instância,
suscitando preliminar de inépcia da denúncia por não individualizar a conduta de
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cada participante. No mérito, pugnam por sua absolvição, diante da fragilidade das
provas (fls. 248-255).

Contrarrazoando,  o  Ministério  Público  manifestou-se  pelo
desprovimento do recurso, para manutenção da sentença em todos os seus termos
(fls. 258-262). 

A douta Procuradora de Justiça, em seu pronunciamento, opinou
pelo desprovimento do recurso (fls. 268-73).

Eis o breve relatório.

VOTO

1. Preliminar de inépcia da denúncia

Inicialmente, os apelantes sustentam inépcia da denúncia porque
a  peça  acusatória  não  teria  individualizado  a  conduta  de  cada  acusado,  não
preenchendo, portanto, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal.

Ora, o Ministério Público Estadual descreveu, exaustivamente,
condutas  que  configuram os  delitos  previstos  no  art.  15  da  Lei  nº  10.826/2003
(disparos de arma de fogo) portanto, incluídas naquelas em que o legislador entendeu
se tratarem de fatos típicos, antijurídicos e culpáveis. 

Preenchidos, portanto, os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP
e ausentes quaisquer das hipóteses insculpidas no art. 393 do mesmo Diploma legal,
impõe-se  a  rejeição da preliminar  suscitada,  ainda,  mais,  porque  os  denunciados
tiveram seus direitos ao contraditório e à ampla defesa legitimamente preservados,
não havendo que se falar em inépcia da denúncia, especialmente quando o feito já
fora instruído e editada sentença condenatória.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  Roubo  majorado,
incêndio, quadrilha armada e disparo de arma de fogo
(artigo 157, § 2º, incisos I e II, artigo 250, artigo 288,
parágrafo único, todos do Código Penal c/c artigo 15
da  Lei  nº  10.826/2003).  Recurso  do  réu  cristiano.
Preliminar. Inépcia da denúncia. Rejeição. Requisitos
do  artigo  41  do  código  de  processo  penal.
Preenchimento. ...”  (TJSE; ACr 201500307811; Ac.
4476/2016;  Câmara  Criminal;  Relª  Desª  Ana  Lucia
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Freire  de  A.  dos  Anjos;  Julg.  22/03/2016;  DJSE
29/03/2016).

“APELAÇÃO.  Crimes  de  tráfico  de  drogas,  e  de
disparo de arma de fogo. Preliminar de nulidade por
inépcia da denúncia. Rejeição Materialidade e autoria
dos  crimes  comprovadas.  Suficiente  indicação  de
traficância.  Aplicação  do  redutor  especial.
Impossibilidade. Sanções penais readequadas. Parcial
provimento  ao  recurso.”  (TJSP;  APL  0004893-
89.2012.8.26.0268;  Ac.  7926653;  Itapecerica  da
Serra; Terceira Câmara Criminal Extraordinária; Rel.
Des.  Zorzi  Rocha;  Julg.  09/10/2014;  DJESP
29/10/2014).

Além do mais,  é incabível a arguição da inépcia da denúncia
após a prolatação da sentença condenatória, considerando-se operada a preclusão em
relação aos eventuais vícios contidos na peça inicial.

A propósito, assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC
n° 72648-8/SP, rel. Min. Sydney Sanches, 1ª T., j. Em 26.09.1995): 

“2. Após a condenação é extemporânea a alegação de
inépcia da denúncia, pois a sentença condenatória e
que deve ser impugnada”.

Assim, rejeito a preliminar.

2. Do pleito absolutório

A verdade material a positivar a existência do delito reputa-se
cristalina, espelhada em toda a prova colhida durante a instrução.

Da mesma forma, a autoria do ilícito é revelada por um conjunto
de  circunstâncias  e  indícios  irretorquíveis.  Os  depoimentos  colhidos  excluem
qualquer dúvida.

Vejamos:

Geraldo Soares de Lacerda – testemunha - fl. 174: “...
que viu Nilton Regina sair  do bar  e  ir  à  uma casa
próxima  (residência  do  réu);  que  quando  saiu  da
residência,  Nilton Regina já saiu atirando com uma
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pistola;  que  nesse  momento  adentraram  no  bar  a
testemunha e Zé Melão, quebraram uma porta velha
que havia na parte de trás e se abrigaram no mato;
que as famílias dos envolvidos não eram rivais; que a
rivalidade começou com o fato narrado na denúncia ”.

Eronilda Maria Dantas Lacerda – testemunha - fl. 175
- “... que após o ocorrido procurou Lourdes Regina,
irmã  de  Nilton  Regina,  pedindo  que  a  mesma  se
dirigisse ao sítio para que evitasse que Nilton Regina
matasse seu cunhado, de apelido Buchudinho; que a
mesma disse que nada poderia fazer; que no momento
dos  disparos  se  refugiou  atrás  da  caminhonete  do
Geraldo; que um dos disparos chegou a atingir o pára-
brisa do carro; que confirma que Nilton Regina saiu
inicialmente com uma pistola e que depois se armou
com 12; que sua cunhada inclusive tentou imobilizar
Nilton Regina,  tendo saído ferida do incidente;  que
ficou preocupada com seu esposo de nome Caroba,
pensando que o mesmo teria sido alvejado durante o
tiroteio, dada a quantidade de tiros; que no momento
em  que  Nilton  Regina  efetuou  os  disparos,  nem
Francisco  Gomes  nem  Francisco  Gérson  estavam
armados;  que  após  o  corrido  os  Francisco  subiram
numa moto  e  fugiram;  que  não  sabe  para  onde  os
mesmos saíram.”

As testemunhas de defesa nada acrescentaram.

Com acerto, a douta Procuradora de Justiça asseverou (fls. 268-
273):

“Não  assiste  razão aos  apelantes.  Não  há  como se
vislumbrar dúvidas acerca da autoria e materialidade
do  delito,  ante  as  provas  colhidas  ao  longo  da
instrução  processual.  Verifica-se  facilmente  que  os
elementos  constantes  dos  autos  são  por  demais
suficientes a ensejar suas condenações.
A conduta  típica  atribuída  ao  apelante  consiste  em
disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar
habitado ou em suas adjacências, em via pública ou
em direção a ela.  Da análise probatória,  verifica-se
que restou suficientemente comprovado nos autos que
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o apelante infringiu a lei, devendo, assim, responder
pelas sanções do art. 15, lei nº 10.826/2003.”

Desse modo, não pairam dúvidas nos autos de que o proceder
dos censurados se amolda, com perfeição, ao mandamento proibitivo expresso 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.
Parágrafo  único  –  O  crime  previsto  neste  artigo  é
inafiançável”.

Procedendo-se, pois, a uma interpretação gramatical a respeito
do aludido crime,  infere-se  que  a  conduta  típica  se  perfaz  sempre  que  o  agente
efetuar disparo de arma de fogo de uso permitido ou não, com ou sem autorização,
em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

Note-se que, a despeito da expressão “em lugar habitado ou em
suas adjacências,  em via pública ou em direção a ela” – que fora inserida como
elementar do tipo penal previsto no art. 15 da Lei nº. 10.826/2003 –, a infração vem
a se aperfeiçoar mesmo quando cometida em propriedade particular em direção à via
pública, eis que pretendeu o legislador proteger a vida e/ou a integridade física de
moradores de comunidades habitadas.

Assim, se o fato é cometido em direção de via pública,  local
habitado ou em suas adjacências, afigura-se o crime ora imputado, sendo irrelevante,
para tanto, que o disparo tenha atingido pessoa ou coisa ou, ainda, que o disparo
provenha de arma de origem lícita, sendo, pois, suficiente que exista a possibilidade
de produzir dano em qualquer do povo. 

Demais  disso,  o  substrato  probatório  a  autorizar  uma
condenação, ao contrário do que alegaram os recorrentes, é cristalino, irrefragável e
aprume.  A materialidade e a autoria atribuídas aos  ora apelantes são incontestes,
conduzindo à inexorável conclusão de seus responsáveis maior. Não há incertezas
quanto a essa conclusão. 

Ante todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito,
nego provimento ao recurso para manter a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.
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Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Márcio Murilo
da Cunha Ramos, dele participando, além de mim, Relator, o Dr. José Guedes Cavalcanti
Neto (Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador Joás de Brito Pereira
Filho).

Presente  à  sessão,  o  Excelentíssimo Senhor  Doutor  José  Marcos
Navarro Serrano, 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, aos 9
(nove) dias do mês de junho do ano de 2016.

João Pessoa, 20 de Junho de 2016.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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