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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº  0000477-18.2013.815.0311 –  2ª  Vara  da
Comarca de Princesa Isabel

RELATOR :  O Exmo. Dr. Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito
convocado para substituir o Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio)
APELANTE : Valdecy Monteiro Pereira
ADVOGADO : Renildo Feitosa Gomes
APELADA : A Justiça Pública

 

APELAÇÃO  CRIMINAL.  DISPARO  DE  ARMA  DE
FOGO  EM  VIA  PÚBLICA. Art.  15  da  Lei  nº
10826/2003. Desclassificação para delito de ameaça.
Impossibilidade.  Crime  de  perigo  abstrato.  Risco
presumido  pelo  tipo  penal.  Redução  da  pena.
Inadmissibilidade.  Reprimenda  aplicada  no  mínimo
legal. Erro material na aplicação da pena corporal de
um dos crimes. Retificação necessária do crime de
posse ilegal de arma para detenção. Desprovimento
do apelo e, de ofício, corrigir a pena corpórea.

- Não é necessário que o risco criado pelo acusado,
ao disparar arma de fogo em local habitado, seja real
e  iminente  ou  que  cause  uma  ameaça  realmente
séria  à  integridade  física  de  outrem,  pois,  como
espécie  de  crime  de  perigo  abstrato,  ele  já  é
presumido  pelo  próprio  tipo  penal,  que,  nesse
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sentido,  já  tratou  de  considerar  o  ato  de disparar
arma de fogo em via pública fato típico, a despeito de
a  conduta  ser  realmente  perigosa  ou  não  para  a
integridade física de terceira pessoa.

- A simples ação do acusado, ao efetuar um disparo de
arma de fogo contra a porta da casa de sua ex-namorada,
em um lugar  totalmente  habitado,  representa  um risco
considerável à incolumidade pública, suficiente para que
se configure o crime e descabida a sua desclassificação
para o delito de ameaça.  

- Constatado erro material no resultado do cálculo da
pena em prejuízo do réu/apelante, há que ser
reduzida para adequar-se à operação aritmética
determinada na sentença.

Vistos, relatados  e  discutidos  estes  autos  de   acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça
do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  NEGAR  PROVIMENTO  AO
APELO, E, DE OFÍCIO, CORRIGIR A PENA DE POSSE ILEGAL DE ARMA
DE  FOGO  PARA  DETENÇÃO, em  parcial  harmonia  com  o  parecer
ministerial.

RELATÓRIO

Perante  a  2ª  Vara  da  Comarca  de  Princesa  Isabel,
Valdecy  Monteiro  Pereira  foi  denunciado  como  incurso  nas  sanções  dos
artigos 12 e 15 da Lei nº 10.826/03 c/c 69 do CP.

Assim  historiou  a  peça  vestibular  acusatória  de  fls.
02/03:

“...Das peças de informação infere-se que o denunciado
conviveu  maritalmente  com  Marisa  Oliveira  do
Nascimento.  A  relação  se  desfez  ante  as  sevícias
reiteradamente  praticadas  pelo  denunciado.  Este,
contudo, passou a apresentar comportamento agressivo e
possessivo,  quando  soube  que  sua  ex-companheira  já



3

havia  superado  a  separação,  estando  em  um  novo
relacionamento.
Outrossim, no dia 24.03.2013, por volta das 12h00min, o
denunciado, armado com um revólver calibre 38, passou
em frente a residência da sua ex-companheira, localizada
na Rua Projetada, Manaíra/PB e, sem intenção de cometer
crime mais grave, efetuou um disparo contra a porta da
residência.  O  projétil  chegou  a  transfixar  a  madeira,
alojando-se na geladeira.
A  sra.  Marisa  de  Oliveira  estava  dentro  de  casa  no
momento dos fatos e, de plano, desconfiou do seu ex-
companheiro haja vista as ameaças por ele proferidas ao
término do relacionamento.
A Polícia Civil foi acionada. Em diligências ininterruptas os
policiais encontraram o denunciado no Sítio Cabloco, zona
rural de Manaíra, detendo-o em flagrante. No interior do
imóvel  em  que  residia,  os  policiais  localizaram  uma
espingarda calibre 32, uma espingarda calibre 40 e um
revolver 38, além de cinco cartuchos calibre 40.
Como não possuía autorização para manter as armas no
interior de imóvel e também em estado de flagrância pelo
disparo, foi preso e levado até a Delegacia.
Ouvido pela autoridade policial, o denunciado confessa a
imputação,  chegando a  aduzir  que  comprou o  revólver
calibre 38 quando estava no Estado de São Paulo. (...)”

Denúncia recebida no dia 17 de abril de 2013 (fl. 34).

Finda  a  instrução  criminal,  o  douto  Julgador  “a  quo”
proferiu sentença (fls. 90/93), condenando o réu Valdecy Monteiro Pereira,
pelos crimes de  disparo, posse ilegal de arma de fogo, respectivamente, às
penas de dois de reclusão e dez dias-multa e 01 (um) ano de reclusão e 10
(dez) dias-multa.

Somadas  as  reprimendas,  frente  à  regra  do  concurso
material de crimes, chegou-se ao quantum de 03 (três) anos de reclusão,
em regime inicial  aberto,  e  20 (vinte) dias-multa,  à razão de 1/30 (um
trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Ao final, atendendo ao beneplácito do art. 44 do CP, a
pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos
consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
no  valor  de  R$ 1.760,00 (mil  e  setecentos  e  sessenta  reais)  que serão
estabelecidos pelo juízo das execuções penais.

Irresignado,  apelou  o  réu   (fl.  94).   Em suas  razões,
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escoradas às fls. 98/100, requer  a desclassificação do delito de disparo de
arma de fogo para ameaça, rogando, ainda a prevalência do princípio  in
dubio pro reo. Ao final requer a redução da pena.

  
Na  oportunidade,  o  Ministério  Público  Estadual

apresentou suas contrarrazões (fls. 101/105), rogando pela manutenção da
condenação imposta.

Neste grau de jurisdição, e instada a se pronunciar,  a
douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Procurador, Dr.
Francisco Sagres de Macedo Vieira, opinou pelo provimento parcial do apelo
apenas para reduzir  a pena somente pelo período em que esteve preso (fls.
113/122). 

É o relatório.

VOTO:  Exmo.  Dr.  Marcos  William  de  Oliveira
(Relator)

  
Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que  os  requisitos

essenciais  de  admissibilidade  do  recurso  encontram-se  devidamente
preenchidos. 

Antes  de  mais  nada  cumpre  dizer  que  em relação  ao
pleito  absolutório  não  há  guarida  mormente  a  materialidade  delitiva
encontra-se demonstrada pelos Autos de prisão em flagrante (fls. 05/13), de
Apresentação e Apreensão (fl. 16) e pelos Laudos de Exame de Eficiência de
Disparos (fls. 46/50) e de Vistoria em Local (fls. 52/61).

A  autoria,  de  igual  forma,  demonstrada  por  meio  da
confissão judicial do apelante (DVD, fl. 80), bem como da prova oral colhida
em juízo (fl. 76).

Feitas  essas  breves  considerações,  passo  a  analisar  o
inconformismo do apelante. 

Em primeiro lugar, pede a defesa, a desclassificação do
crime de disparo de arma de fogo para o de ameaça.

Segundo aduz a defesa, o disparo de arma de fogo, em
direção à porta da residência da vítima Marisa Oliveira do Nascimento, fora
efetuado para ameaçá-la.

Ao contrário  do alegado,  tenho que a configuração do
delito inserto no art. 15 da Lei de Armas restou cristalina. 
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O crime de disparo de arma de fogo, configura-se como
de mera conduta ou de perigo abstrato, que pode acarretar lesão a bens
jurídicos  de  indeterminadas  pessoas,  através  das  circunstâncias  de  cada
caso, mas que não traz como exigência esta ocorrência. 

In  casu, apesar  da  alegativa  do  apelante  de  que  não
houve perigo para a vítima em razão de haver atirado na porta da casa dela
para assustá-la, por outro lado, o delito em comento é autônomo, ou seja,
prescinde de quaisquer outros resultados.

Como cediço, o tipo penal descrito no art. 15 da Lei
10.826/2003 é crime formal e de perigo abstrato, assim, é irrelevante se
houve  realmente  perigo  concreto  na  conduta  do  acusado  para  a  sua
configuração.

Sobre o tema, ensina Cezar Roberto Bitencourt:

"Crime de perigo é aquele que se consuma com a
simples criação do perigo para o bem jurídico
protegido, sem produzir um dano efetivo. Nesses crimes,
o elemento subjetivo é o dolo de perigo, cuja
vontade limita-se à criação da situação de perigo,
não querendo o dano, nem mesmo eventualmente.
O perigo, nesses crimes, pode ser concreto ou abstrato
(...). O perigo abstrato é presumido iuris et de iure. Não
precisa ser provado, pois a lei contenta-se com a
simples prática da ação que pressupõe perigosa"
(Manual de Direito Penal - Parte Geral. São
Paulo: Saraiva), destaquei.

Acrescenta o autor:

"Nesse passo, pode-se afirmar que os crimes
tipificados na Lei nº 10.826/2003 constituem todos
crimes de perigo presumido, na medida em que não
tutelam a vida, a integridade física, nem o
patrimônio, mas tão só a incolumidade pública ou a
segurança coletiva. Haverá crime toda vez que o agente
desenvolver as condutas previstas, que presumem a
exposição do bem ao perigo.
O Estatuto do Desarmamento tem por objetivo 'desarmar
a população' e dificultar ou restringir a circulação de
armas de fogo. Portanto, a conduta que violar este
objetivo coloca em perigo o fundamento da existência da
norma penal. (...) Portanto, a punição do agente não
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decorre do dano potencial que a arma poderá produzir,
mas por evidenciar um comportamento de insurreição
contra as regras estabelecidas para o controle de armas"
(ob. cit., p. 36). Destaquei.

A simples ação do acusado, ao atirar contra a porta da casa de
sua  ex-namorada,  em  um  lugar  totalmente  habitado,  representa  um  risco
considerável à incolumidade pública, suficiente para que se configure o crime.  

Não  é  necessário,  diferentemente  do  sustentado  pela
defesa,  que  esse  risco  seja  real  e  iminente  ou  que  cause  uma ameaça
realmente séria à integridade física de outrem, pois, como espécie de crime
de perigo abstrato,  o  risco  já  é  presumido pelo  próprio  tipo  penal,  que,
nesse sentido, já tratou de considerar o ato de disparar arma de fogo em via
pública fato típico, a despeito de a conduta ser realmente perigosa ou não
para a integridade física de terceira pessoa.

Ao trazer  esse risco presumido na própria  lei,  diminui-se os
espaços para os subjetivismos na análise da conduta do acusado, de sorte que ele
deveria saber que sua conduta era vedada e abster-se dela. 

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE
FOGO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA
DE PERÍCIA. OUTROS MEIOS DE PROVA. 
Demonstrado  pelos  demais  meios  probatórios  dos
autos que o recorrente, de forma livre e consciente,
efetuou disparos de arma de fogo não há falar em
nulidade  do  processo  por  ausência  de  perícia  na
arma apreendida ou do local dos fatos.
O crime de disparo de arma de fogo é de perigo
abstrato e se consuma com o efetivo disparo e
independentemente da comprovação do risco. 
A  culpabilidade  do  réu  deve  ser  valorada
negativamente, em razão da quantidade de disparos
realizados,  tendo  sido  recolhidas  diversas  cápsulas
deflagradas  no  local  do  delito. (TJDFT  -  APR:
20131110050308,  Relator:  ESDRAS  NEVES,  1ª
Turma  Criminal,  DJE  05/08/2015  .  Pág.:  109)
Negritei.

Portanto, incabível  o pleito desclassificatório até porque se o
réu fosse flagrado ameaçando e portando arma de fogo, seria punido por ambos os
crimes. 
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Assim,  não  há  nenhuma lógica  em premiar  o  indivíduo  que
ameaça alguém por meio de disparos, fato este que, não obstante possua a mesma
pena do porte, é evidentemente mais grave, ocasionando perigo concreto de dano.

Neste sentido: 

“APELAÇÃO CRIME.  DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART.
15,  DA  LEI  10.826/03.  SUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA PARA CRIME DE  AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE.
PENA  REDIMENSIONADA.  REINCIDÊNCIA  AFASTADA.
READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
PARA O  ABERTO.  PENA  PRIVATIVA  DE  LIBERDADE
SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. I  -  Em
havendo  sido  preenchidos  os  pressupostos  de
materialidade e de autoria, não há falar em absolvição. II
- Inviável  a    desclassificação   da  conduta  para  o  
crime de   ameaça   por não ter restado demonstrada a  
ocorrência de promessa do cometimento da prática
de mal injusto e grave e, ainda, porque o   disparo   de  
arma de fogo - que foi devidamente comprovado -
ocasionou  perigo  a  incolumidade  pública.  Por  tais
motivos, restou acertada a capitulação legal prevista na
denúncia.  [...]  RECURSO  DEFENSIVO  PARCIALMENTE
PROVIDO.  (TJRS, Apelação Crime Nº 70058790130,
Quarta  Câmara  Criminal,  Relator:  Rogerio  Gesta
Leal, Julgado em 24/04/2014) Negritei.

Por fim, quanto à redução da pena, tal sublevação não merece
acolhimento uma vez que a reprimenda para o crime de disparo (dois anos de
reclusão) foi aplicada no mínimo legal cominado ao tipo.

Por  oportuno, verifico que o  magistrado, quando aplicou a
regra do concurso material fixando  o  quantum definitivo  de  03  (três)  anos  de
reclusão e 20 (vinte) dias-multa (fl. 93), não observou que um dos delitos – o do
art. 12 da Lei 10.826/03 – o qual o réu restou condenado é de detenção.

De  tal  sorte,  prescindindo  de  maiores  delongas,
considerando cuidar-se de erro material, prejudicial ao sentenciado, corrijo,
de ofício, a dosimetria para redimensionar a pena do apelante conforme a
operação aritmética determinada na sentença.

Desse  modo,  fica  o  réu/apelante  Valdecy  Monteiro
Pereira, condenado às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-
multa (art. 15 da Lei 10.826/03) e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez)
dias-multa (art. 12 da Lei 10.826/03).
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Mantidas as demais cominações da sentença.

No  tocante  à  detração  aventada  pela  Procuradoria  de
Justiça, a fim de que se considere o tempo de em que o apelante passou
custodiado provisoriamente, soa mais razoável ao próprio Juízo da Execução,
nos termos do art. 66, III, c, da Lei Federal 7.210/84, analisar tal pleito.

  
Ante o exposto, em harmonia com o parecer, NEGO

PROVIMENTO AO APELO E, EX OFFICIO, RETIFICO ERRO MATERIAL
AJUSTANDO A PENA À OPERAÇÃO ARITMÉTICA DETERMINADA NA
SENTENÇA.

Não  havendo  Recurso  Especial  ou  Extraordinário,
encaminhem-se  os  autos  ao  juízo  de  origem  para  execução  definitiva,
observando, inclusive, o período em que esteve preso provisoriamente para
fins de detração. Caso haja Recurso Especial ou Extraordinário, expeça-se
Guia  de  Execução  Provisória,  antes  do  encaminhamento  do  processo  à
Presidência do Tribunal de Justiça.

  
É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente  da  Câmara
Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Marcos William de Oliveira (Juiz convocado, com
jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves
Teodósio), João Benedito da Silva, revisor, e Carlos Martins Beltrão
Filho. 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Álvaro
Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  "Des.  Manoel  Taigy  de  Queiroz
Mello Filho" da Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em
João Pessoa, 27 de julho de 2017.
 

Dr. Marcos William de Oliveira
Juiz de Direito Convocado

Relator
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