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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000671-64.2016.815.0391 – Comarca de Teixeira/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Damião Lourenço da Silva
ADVOGADO: Núbia Soares de Lima Goes (OAB/PB 8.711)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE
ARMA DE FOGO E DISPARO DE ARMA DE FOGO
(ARTS.  12  E  15  DA  LEI  Nº  10.826/2003).
CORRUPÇÃO ATIVA E INVASÃO DE DOMICÍLIO
(ARTS.  333  E  150,  §1º,  DO  CÓDIGO  PENAL)
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  PEDIDO
ABSOLUTÓRIO  QUANTO  AOS  CRIMES  DE
DISPARO  DE  ARMA  DE  FOGO,  CORRUPÇÃO
ATIVA  E  INVASÃO  DE  DOMICÍLIO.
DEPOIMENTOS  SEGUROS.  PROVA FARTA.  NÃO
ACOLHIMENTO.  PEDIDO  ALTERNATIVO  DE
RECONHECIMENTO  DA  ATENUANTE  DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA JÁ FIXADA NO
MÍNIMO  LEGAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE
REDUÇÃO.  SENTENÇA  QUE  OBEDECE  AOS
DITAMES  LEGAIS  E  FIXA  UMA  REPRIMENDA
JUSTA  E  FUNDAMENTADA.  DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

1. 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.

2.  Os  depoimentos  dos  policiais  revestem-se  de  valor
probatório,  principalmente  quando  o  relato  é  firme,
coerente  e  corroborado  por  outras  provas,  bem como,
quando não há nos autos qualquer elemento que indique
interesse escuso dos agentes em prejudicar o acusado.

3. 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
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e de  origem lícita,  sendo,  pois,  suficiente  que exista  a
possibilidade de produzir dano em qualquer do povo.

4. Se o fólio processual revela, de forma incontestável,
a  materialidade  e  a  autoria,  ante  o  conjunto  de
circunstâncias que circundam o réu,  diante do ato de
oferecimento de vantagem pecuniária ao policial para se
ver  livre  de  uma  possível  Ação  Penal,  há  que  se
considerar  correta  e  legítima  a  conclusão  de  que  a
hipótese contempla o fato típico do art. 333 do Código
Penal, não havendo que se falar de absolvição.

5. Para a configuração do delito descrito no art. 12 da Lei
10.826/03, basta a ocorrência de qualquer das condutas
nele descritas, dentre elas estão o transporte, o depósito ou
a  manutenção  sob  sua  guarda  de  arma de  fogo,  sem
autorização e em desacordo com a determinação legal ou
regulamentar,  o  que,  neste  particular  aspecto,  foi
confessado  pelo  apelante  que  roga,  neste  recurso,  a
aplicação da atenuante da confissão espontânea.

6.  Entretanto,  “A incidência  da  circunstância  atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal”

7. Recurso conhecido e desprovido.

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

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, à
unanimidade, em negar provimento ao recurso. Expeça-se mandado de prisão, após o
decurso do prazo de Embargos de Declaração, sem manifestação.

RELATÓRIO

Perante  a  Comarca  de  Teixeira/PB,  Damião Lourenço da  Silva,
devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas sanções dos arts. 14 e 15 da
Lei nº 10.826/03, e arts. 147, 150, § 1º e 333, do Código Penal, acusado de, no dia 6 de
setembro de 2016, por volta das 19h, no Sítio Monteiro, município de Cacimbas/PB,
ameaçar de morte a vítima Jorge Bento Soares “ao entrar na residência deste contra sua
vontade,  empunhando  arma  de  fogo  (espingarda  de  fabricação  artesanal),  sem
autorização  e  em  desacordo  com  determinação  legal/regulamentar,  tendo  ainda
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efetuado dois disparos em local habitado, e, por último, oferecido quantia em dinheiro
aos policiais para que os mesmos não o prendessem.” (fls. 2-4).

Ainda  segundo  a  denúncia,  a  vítima  narrou,  à  polícia,  que  o
denunciado  invadira  sua  residência,  muito  bêbado  e  portando  uma  arma  de  fogo,
ameaçando-a  de  morte.  “Ao  diligenciarem  à  procura  do  acusado,  foram  até  sua
residência, momento em que os policiais foram recebidos com um disparo de arma de
fogo efetuado pelo mesmo, que veio a disparar mais duas vezes, abandonado  (sic) a
arma e tentado se evadir.  Quando da apreensão do réu,  foi  dada voz de prisão ao
mesmo, tendo sido conduzido até a presença da autoridade competente. Neste trajeto, o
acusado veio a oferecer a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para que os policiais
o soltassem, afirmando que iria em sua casa, pegaria o dinheiro e os datia, conforme
extrai-se do depoimento dos policiais CB José Nadjaídes Carvalho Araújo (condutor) e
PM Wedson dos Santos Silva.”

Auto  de  Prisão  em Flagrante  (fls.  6-10),  Auto  de  Apreensão  e
Apresentação (fl. 11).

Instruído regularmente o processo e oferecidas as alegações finais
pelas partes (fls. 104-110 e 113-117), o magistrado julgou, parcialmente, procedente o
pedido da acusatória, condenando o denunciado nos precisos termos dos arts. 12 e 15 da
Lei nº 10.826/2003 e arts. 150, § 1º e 333, caput, do Código Penal. Fixou as penas da
seguinte maneira: 

1) Art. 12 da Lei nº 10.826/2003: após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena
base em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, reconheceu a
atenuante  da  confissão  espontânea,  porém,  deixou  de  aplicá-la  porque  a  pena  já  se
encontrava no mínimo legal e com base na Súmula 231 do STJ), tornando-a definitiva
em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo vigente à época dos fatos, na ausência de outras causas modificativas.

2) Art. 15 da Lei nº 10.826/2003: após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena
base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, reconheceu a
atenuante  da  confissão  espontânea,  porém,  deixou  de  aplicá-la  porque  a  pena  já  se
encontrava no mínimo legal e com base na Súmula 231 do STJ), tornando-a definitiva
em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo vigente à época dos fatos, na ausência de outras causas modificativas.

3) Art. 333 do Código Penal: após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena
base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos, tornando-a definitiva, na ausência de outras
causas modificativas.
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4) Art. 150, § 1º, do Código Penal: após análise das circunstâncias judiciais, fixou a
pena  base  em 6  (seis)  meses  de  detenção  e  10  (dez)  dias-multa.  Na  segunda  fase,
reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém, deixou de aplicá-la porque a
pena já se encontrava no mínimo legal e com base na Súmula 231 do STJ), tornando-a
definitiva em 6 (seis)  meses de detenção e 10 (dez) dias-multa,  à  base de 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, na ausência de outras causas
modificativas.

5) Do concurso material (art. 69 do Código Penal): reconhecendo o concurso material
de crimes, somou as penas, perfazendo um total de 4 (quatro) anos de reclusão e 1 (um)
ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto e 40 (quarenta)
dias-multa. Concedeu o direito de recorrer em liberdade.

Não se conformando com o decisum verberado, a defesa recorreu
(fl. 145) a esta Superior Instância, pugnando pela absolvição, diante da fragilidade de
provas, relativamente aos delitos de disparo de arma de fogo, corrupção ativa e invasão
de domicílio, reconhecendo, apenas, o delito de posse de arma de fogo, para o qual pede
a aplicação da atenuante da confissão espontânea e substituição da pena corporal por
restritiva de direitos (fls. 146-149).

Ofertadas  as  contrarrazões,  manifestou-se  o  Ministério  Público
pelo desprovimento do recurso (fls. 154-163).

Nesta Instância, o Promotor de Justiça convocado, Amadeus Lopes
Ferreira, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 169-173).

É o relatório.

VOTO

O  recorrente  interpõe  sua  irresignação,  buscando  absolvição,
afirmando que não há provas a ensejar uma condenação, quanto aos delitos de disparo de
arma de fogo, corrupção ativa e invasão de domicílio, reconhecendo, apenas, o delito de
posse  de  arma  de  fogo,  para  o  qual  pede  a  aplicação  da  atenuante  da  confissão
espontânea e substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

As provas da materialidade e da autoria dos ilícitos, por sua vez,
emergem  de  forma  límpida  e  categórica  do  conjunto  probatório,  desde  o  Auto  de
Apreensão e Apresentação (fl. 11), Laudo de Exame de Eficiência de Disparos em Arma
de Fogo e Munição (fls. 89-91) e depoimentos colhidos.

O teor das declarações e interrogatório obtido durante a instrução
criminal  encontra-se  no  CD  encartado  à  fl.  80,  ocasião  em  que  as  testemunhas
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confirmam a autoria e a materialidade dos crimes pelos quais o acusado foi denunciado,
bem como a confissão do recorrente.

Por ocasião da audiência de instrução, as testemunhas Ministeriais
ouvidas em juízo, bem como os policiais militares que efetuaram a prisão do recorrente,
prestaram informações  esclarecedoras sobre o caso (mídia de fl.  80),  assim como,  o
interrogatório  em  que  ele,  recorrente,  confessa  os  crimes,  tendo  sido,  inclusive,
reconhecida a atenuante quando da prolação da sentença.

Entendo,  ao  contrário  do  alegado  pela  defesa,  que  devem  ser
prestigiados  os  depoimentos  dos  policiais  que  efetuaram  a  prisão  em  flagrante  do
acusado, pois são indivíduos credenciados a prevenir e reprimir  a criminalidade, não
tendo interesse em acusar e incriminar inocentes, merecendo, portanto, o crédito devido
até prova robusta em contrário.

No  Parecer  de  fls.  169-173,  o  Promotor  de  Justiça  convocado,
destacou que:

“…  Cumpre  salientar,  que  a  versão  dos  policiais,
quando  apresentadas  de  forma  despretensiosa  e  em
consonância  com  os  demais  elementos  informativos,
ganha  especial  relevância  para  fins  de  elucidação do
caso.  Na  hipótese,  não  há  indicativos  de  que  os
policiais  tinham interesse pessoal  na incriminação do
acusado, nada mais representando, para eles, do que um
cumprimento de sua função. ...”

Dessarte,  o  substrato  probatório  a  autorizar  uma  condenação  é
irrefragável e aprume.  As materialidades e as autorias atribuídas ao ora apelante são
incontestes, posto que conduzem à inexorável conclusão de seu responsável.

O juiz singular, ao proferir seu  decisum no molde condenatório,
enquadrando as condutas do recorrente aos tipos delineados nos arts. 12 e 15 da Lei nº
10.826/06  e  arts.  333 e  155,  §  1º,  do  Código  Penal,  fê-lo  em consonância  com os
elementos de convicção encartados nos autos, mormente quando não carreado ao álbum
processual nenhum elemento convincente a lhe expurgar a culpabilidade, o qual venha a
justificar a absolvição pretendida.

Assim, não há que se falar em absolvição.

Com efeito, 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
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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.

De  outra  banda,  se  o  fólio  processual  revela,  de  forma
incontestável,  a  materialidade  e  a  autoria,  ante  o  conjunto  de  circunstâncias  que
circundam o réu, diante do ato de oferecimento de vantagem pecuniária ao policial para
se  ver  livre  de  uma  possível  Ação Penal,  há  que  se  considerar  correta  e  legítima  a
conclusão de que a hipótese contempla o fato típico do art. 333 do Código Penal, não
havendo que se falar de absolvição.

Comete,  pois,  o crime de corrupção ativa o agente  que oferece
vantagem indevida a funcionário público com o fim de que ele, funcionário, pratique,
omita ou retarde ato de ofício. Vejamos o teor do art. 333 do Código Penal.

“Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a
funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir
ou retardar ato de ofício:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.”

Trata-se de crime de mera conduta, onde o simples oferecimento
de vantagem com o fim específico de determinar os agentes públicos à omissão de ato de
ofício, caracteriza a consumação do referido ilícito penal.

Na  hipótese  vertente,  o  Ministério  Público,  ao  ofertar  a  inicial,
demonstrou, suficientemente, que o recorrente ofereceu vantagem indevida para que os
policiais se abstivessem de praticar ato de ofício.

Por fim, entendo que, para a configuração do delito descrito no art.
12 da Lei 10.826/03, basta a ocorrência de qualquer das condutas nele descritas, dentre
elas estão o transporte, o depósito ou a manutenção sob sua guarda de arma de fogo, sem
autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar,  o que, neste
particular aspecto, foi confessado pelo apelante que roga, neste recurso, a aplicação da
atenuante da confissão espontânea e a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos.

Igualmente, o pleito não merece prosperar, especialmente porque,
ao fixar a pena, o magistrado, na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão
espontânea, porém, justificou a impossibilidade de sua aplicação, uma vez que a pena já
se encontrava no mínimo legal.

Ora,  a  pena foi,  exaustivamente,  fundamentada pelo magistrado
sentenciante que a fixou, na primeira fase, no mínimo legalmente previsto. Já na segunda
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fase, o juiz reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém, justificou a não
redução da pena por ofensa à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal.”

Portanto, sem êxito o inconformismo, posto que encontra óbice,
também, na jurisprudência pátria dominante. Vejamos:

“...  Pena  fixada  no  mínimo  legal,  nada  havendo  a
alterar.  Tendo  a  acusada  admitido  a  prática  do  fato
comprovado,  aplicável  a  atenuante  da  confissão.  No
entanto,  não  se  opera  redução,  eis  que  não  pode
circunstância  atenuante  reduzir  a  pena  abaixo  do
mínimo  legal  (Súmula  nº  231  do  STJ).  Preliminar
rejeitada. Apelação parcialmente provida.” (TJRS; ACr
0345048-11.2014.8.21.7000; Jaguari; Segunda Câmara
Criminal; Rel. Des. José Ricardo Coutinho Silva; Julg.
27/11/2014; DJERS 05/03/2015).

“Porte ilegal de arma de fogo Réu preso em flagrante
Arma de fogo com numeração suprimida Materialidade
comprovada  Confissão  judicial  Condenação  mantida;
Porte  ilegal  de  arma  de  fogo  Pena  no  mínimo  legal
Atenuante da confissão Redução abaixo desse patamar
Impossibilidade  Súmula  nº  231,  do  STJ  Recurso
improvido.”  (TJSP;  APL 0000176-49.2010.8.26.0512;
Ac. 8231089; Ribeirão Pires; Quarta Câmara Criminal
Extraordinária;  Rel.  Des.  Alexandre  Almeida;  Julg.
25/02/2015; DJESP 04/03/2015).

Por fim, não cabe, também, falar em substituição da pena corporal
por restritiva de direitos, uma vez que o quantum final da pena imposta ao réu ultrapassa
o limite instituído no art. 44 do Código Penal.

Ante todo o exposto, em harmonia com o parecer do Promotor de
Justiça convocado, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão em todos os seus
termos.

É o meu voto.

Cópia dessa decisão serve como ofício de notificação.
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Presidi o julgamento, com voto, dele participando, além de mim,
Relator,  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz  de  Direito  convocado,  com  jurisdição
limitada, para substituir o Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos), revisor e
Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
Francisco Sagres Macedo Vieira, 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, ao 27
(vinte e sete) dias do mês de março do ano de 2018.

João Pessoa, 03 de abril de 2018.

     Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                   Relator
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