
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0000921-89.2012.815.0051)
RELATOR: Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE: Jorgiliano Jerônimo Dias 
ADVOGADA: Maria Letícia de Souza Costa
APELADO: Ministério Público Estadual

PENAL E PROCESSUAL PENAL – Apelação criminal. Disparo
de arma de fogo em lugar habitado. Condenação. Irresignação
defensiva.  Alegação de fragilidade e  insuficiência de  provas.
Não ocorrência.  Coerente  acervo  probatório.  Substituição da
pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços
à  comunidade  por  prestação  pecuniária.  Inviabilidade.
Desprovimento do recurso.

− Havendo prova cabal da materialidade e autoria do delito
descrito  na  denúncia,  consubstanciada  por  testemunhos
colhidos sob o crivo do contraditório, resulta inviável a súplica
absolutória.

− A fixação das penas restritivas de direitos fica ao arbítrio
do juiz,  não tendo o condenado a prerrogativa de optar pela
reprimenda que mais lhe convém.

− Não restando demonstrada que a prestação de serviços à
comunidade imposta seja de difícil ou impossível cumprimento,
inviável a sua substituição, entretanto, caso necessário, cabe
ao juízo da execução, modificar a forma de adimplemento da
referida  sanção,  ajustando-a  às  condições  pessoais  do
sentenciado.

VISTOS,  RELATADOS e DISCUTIDOS estes  autos,  em que
são partes as acima identificadas.
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ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba,
à unanimidade, em  negar provimento ao recurso, 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  Jorgiliano
Jerônimo Dias (f. 89) em face da sentença proferida pelo juiz da 1ª Vara Mista da
Comarca de São João do Rio do Peixe/PB, que o condenou pela prática do delito
descrito  no  art.  151 da  Lei  10.826/2003,  fixando-lhe  pena  de  2  (dois)  anos  de
reclusão a serem cumpridos em regime aberto, mais pagamento de 15 (quinze) dias-
multa, à razão mínima, substituída, nos termos do art. 44, § 2°2 do Código Penal, por
2  (duas)  penas  restritivas  de  direitos,  consistentes  na  prestação  de  serviços  à
comunidade, durante o período da pena, em entidade a ser designada pelo Juízo
das Execuções Penais e prestação pecuniária consubstanciada no pagamento de 2
(dois) salários mínimos, que deverá ser destinado ao Conselho da Comunidade (fs.
76/81).

Quanto aos fatos, narra a vestibular acusatória que no dia 03
de junho de 2012,  por volta  das 15h:30min,  nas dependências do “Balneário  do
Gerson”, localizado no distrito de Melancias, no município de Santa Helena/PB, o
apelante, foi preso em flagrante, por transportar, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, 1 (um) revólver, calibre 22, marca Taurus,
numeração 18759, com o qual, momentos antes, havia efetuado disparos em lugar
habitado (fs. 02/04).

Em  suas  razões,  pugna  pela  absolvição,  por  alegada
insuficiência  probatória.  Subsidiariamente,  intenta  a  substituição  da  pena  de
prestação de serviços à comunidade por multa (fs. 90/92).

O  Ministério  Público  posiciona-se  pela  manutenção  da
sentença (fs. 94/97).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do
recurso (fs. 102/105).

É o relatório.

1 Lei 10.826/2003 - 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.

2 CP -  Art.  44.  As  penas  restritivas  de  direitos  são  autônomas  e  substituem  as  privativas  de
liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998).
[…];
§ 2º. Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma
pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída
por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. (Incluído pela Lei nº
9.714, de 1998).
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–  VOTO  –  Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior
(Relator).

O recurso atende aos requisitos de admissibilidade próprios da
espécie.  É  tempestivo  e  o  apelante,  parte  legítima,  sendo  possível,  pois,  a  sua
interposição, conforme dispõe o art. 593, inciso I3, do Código de Processo Penal.

Como  relatado,  o  presente  recurso  encerra  a  pretensão  de
reforma da sentença com o fim de se absolver o apelante, alegando para tanto que a
prova  trazida  aos  autos  é  frágil  e  por  isso,  não  autoriza  o  édito  condenatório.
Alternativamente,  pleiteia-se  a  substituição  da  pena  de  prestação  de  serviços  à
comunidade por multa.

Pois  bem.  Em  que  pese  o  esforço  da  diligente  defesa,
entendemos  que  materialidade  e  autoria  delitivas  restaram  devidamente
comprovadas nos autos.

A materialidade do crime é irretorquível, estando comprovada
pelo  Auto  de  Prisão  em  Flagrante  (fs.  06/10),  pelo  Auto  de  Apresentação  e
Apreensão (f. 16) e prova oral coligida.

A autoria, igualmente, mostra-se induvidosa.

O  apelante  é  réu  confesso,  tendo  admitido,  tanto  na  fase
inquisitiva (f. 10) quanto em juízo (f. 74), ter praticado o delitos descrito na Denúncia.

Vejamos:

[…]  “que  a  arma  é  de  sua  propriedade;  QUE  afirma  não  ter
autorização para o uso da arma; QUE afirma que efetuou 02 (dois)
disparos no Balneário do Gerson; QUE afirma que o Balneário do
Gerson fica localizado no Município de Santa Helena/PB; Que afirma
que efetuou disparos para o alto e em local não habitado, ou seja
matagal;” [...] (f. 10).

[…]

[…] ”Que a denúncia  é  verdadeira,  em,  parte,  pois  apesar  de ter
efetuado os disparos o fez para o alto, e, não dentro do balneário;
que não possui porte de arma e nem essa é registrada; […];  que
efetuou dois disparos;” [...] (f. 74).

Consoante  lição  de  Mirabete4,  "a  confissão  judicial  livre,
espontânea  e  não  posta  em  dúvida  por  qualquer  elemento  dos  autos  pode  levar  à

3 CPP - Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:  (Redação dada pela Lei nº263, de
23.2.1948).
I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; (Redação
dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948).

4 Julio Fabbrini Mirabete. Processo Penal. 18ª edição. São Paulo. Editora Atlas, 2006. p. 288.
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condenação.  Já  se  tem  decidido,  por  isso,  que  a  confissão  judicial  é  prova  para  a
condenação,  máxime  quando  compatível  com  a  materialidade  do  delito  e  realizada  na
presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial”.

No caso dos autos,  a  confissão do apelante foi  corroborada
pelos depoimentos do condutor, Antônio Alecrim da Silva Filho (f. 06), da testemunha
Francisco Jurandir de Freitas (f. 07), José Ferreira de Moura (f. 08) e Francisco José
de Souza Carlos (f. 09), de onde se extrai a efetiva autoria do evento criminoso.

Eis  o  quanto  dito,  com  destaque  em  negrito,  na  parte  que
importa:

Antônio Alecrim da Silva Filho (f. 06):

[…] “que se encontrava de serviço no comando de uma guarnição
Policial Militar na cidade de Santa Helena/PB, quando por volta das
15h30min,  foi  solicitado  pelo  COPOM  da  2ª  Cia/PM,  para
comparecer ao balneário do Gerson que fica no Distrito de Melancia,
Santa Helena/PB, pois haviam ocorrido alguns disparos de arma
de fogo e o autor dos disparos havia se ausentado do local; Que
ao chegar no local indicado o condutor  foi informado que o autor
dos disparos havia fugido em um veículo FIAT UNO, cor azul
placa  NQA-7565,  com  destino  a  cidade  de  Triunfo/PB;  QUE  a
polícia, em diligência conseguiu localizar o veículo acima citado no
contorno que da acesso a cidade de Santa Helena/PB; QUE foi feita
uma revista nos dois ocupantes do veículo, nada sendo encontrado
em poder dos mesmos; QUE ao fazer uma revista no interior do
veículo  foi  encontrado  uma  arma  debaixo  do  banco  do
motorista, com vários cartuchos, intactos e deflagrados; QUE os
dois  condutores  do  veículo,  foram  identificados  como  Jorgiliano
Jerônimo Dias e Francisco José de Souza Carlos; QUE afirma que
quem dirigia o veículo era Francisco José de Souza Carlos;  QUE
afirma  o  condutor  que  nenhum  dos  dois  conduzidos  assumiu  a
propriedade da arma; QUE afirma  que Jorgiliano Jerônimo Dias
assumiu ter sido o autos dos disparos;” [...]. (sic). 

Francisco Jurandir de Freitas (f. 07):

[…] “QUE, afirma ter participado da equipe que efetuou a prisão
dos dois conduzidos presentes; QUE, relata o depoente que por
volta das 15h3Gmin, foi informado pelo COPOM que no balneário da
Melancia havia uma ocorrência de disparo de arma de fogo; QUE, ao
chegar no local, foi informado que dois elementos haviam saído em
em um veicule Fiat Uno, cor azul, NQA-7565, com destino a cidade
de  Triunfo/PB;  QUE,  os  dois  elementos  foram  localizados  no
contorno que dá acesso a Santa Helena/PB; QUE, afirma que os
dois elementos foram identificados por Jorge Liano e Francisco José
de Souza; QUE, afirma o depoente que não foi encontrado nenhuma
arma em poder dos dois; QUE, ao fazer uma revista no veiculo, foi
encontrado  um  revolver  calibre  22,  debaixo  do  banco  do
motorista; QUE, Jorge Liano assumiu ser o proprietário da arma;
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QUE, afirma  que Jorge Liano assumiu também ser o autor dos
disparos; QUE, não conhece as pessoas dos conduzidos presentes;
QUE,  o  depoente  foi  informado  no  local  que  os  disparos  foram
efetuados para o  alto;  QUE,  Jorge Liano não apresentou porte
para para o uso da arma;” [...]. (sic). 

José Ferreira de Moura (f. 08):

[…]  “QUE,  afirma  ser  o  proprietário  do  Balneário  do  Gerson;
QUE,  conhece  as  pessoas  dos  conduzidos  presentes;  QUE,
afirma que Jorge Liano efetuou os disparos; QUE, afirma que os
disparos  foram efetuados para o  alto;  QUE,  afirma que Francisco
José estava acompanhado de Jorge Liano; QUE, afirma que Jorge
Liano  e  Francisco  José  foram  presos,  não  sabendo  informar  o
depoente  o  local;  QUE,  sabe informar  que foi  apreendida  uma
arma;  QUE,  afirma  que  a  arma  utilizada  por  Jorge  Liano  foi
apreendida pela Polícia Militar,  não sabendo informar o locai  da
apreensão; QUE, não sabe informar o depoente, se a arma estava
em poder de Jorge Liano ou no interior do veículo, no momento da
apreensão; QUE, não sabe informar se Jorge Liano possui porte de
arma;  QUE,  afirma  que  após  os  disparos,  Jorge  Liano  se
ausentou do local em uma moto;  QUE sabe informar que Jorge
Liano e Francisco José foram presos em um Fiat Uno;” [...]. (sic). 

Francisco José de Souza Carlos (f. 09):

[…] “QUE, afirma que Jorge Liano efetuou os disparos um pouco
distante onde o depoente se encontrava; QUE, afirma que Jorge
Liano efetuou os disparos para o alto; QUE, afirma que Jorge Liano
não possui porte para o uso da arma; QUE, afirma que foi levar as
meninas em casa,  juntamente com Jorge Liano; QUE, ao retornar
para o Balneário do Gerson, foi detido juntamente com Jorge Liano;
QUE, afirma que não deu auxilio a fuga de Jorge Liano, exemplo
disso é que iria retornar ao loca onde Jorge Liano havia efetuados os
disparos a fim de Jorge Liano pedir desculpas a algumas pessoas
que ali se encontravam; QUE, foi informado por Jorge Liano, que
o  mesmo  havia  efetuado  os  disparos  porque  a  esposa  dele
estava naquela ocasião, discutindo com ele mesmo;” [...]. (sic). 

Cumpre registrar que os testemunhos colhidos pela autoridade
policial, como veremos adiante, com destaques em negrito, no que interessa, foram
renovados em sede judicial, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, o
que corrobora a licitude da prova produzida, senão vejamos:

Antônio Alecrim da Silva Filho (f. 71):

[…] “Que foi o condutor da prisão do réu; que no dia do fato o réu
foi preso por estar portando uma arma de fogo, tipo revólver ,
calibre 22; que a referida arma se encontrava no veículo do qual o
réu  também  se  encontrava,  juntamente  com  outra  pessoa,
ressaltando  o  depoente  que  o  réu  afirmou  ser  o  proprietário  do
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revólver;  que  a  arma  estava  municiada  e  também  foram
apreendidos cartuchos deflagrados que estavam no porta-luvas
do veículo;  que  também ouviu  comentários  que  no  local  do  fato
haviam  efetuados  disparos  de  arma  de  fogo,  porem,  não  houve
confirmação de que o autor dos disparos teria sido o denunciado;
[…]; Que não conhecia o acusado; que não tem conhecimento que
ele já tenha sido processado criminalmente anteriormente;” [...]. (sic).

Francisco Jurandir de Freitas (f. 72):

[…]  “Que  confirma  o  seu  depoimento  prestado  na  seara  policial,
depoimento este lido para o réu e seu defensor;” [...]. (sic). 

Como se vê, a condenação não é lastreada em conjecturas,
como  afirma  a  combativa  Defesa,  mas  em consistente  comprovação  da  prática
delituosa, cuja negativa de autoria não se revela verossímil.

Destarte, comprovado que o apelante, quando de sua prisão,
transportava,  sem  autorização  e  em  desacordo  com  determinação  legal  ou
regulamentar, 1 (um) revólver, calibre 22, marca Taurus, numeração 18759, com o
qual,  momentos antes, havia efetuado disparos em lugar habitado, caracterizado
está o crime, razão por que deve a condenação ser mantida.

Não há que se  falar  em redução da pena,  porquanto  como
restou  consignado  na  sentença  a  quo,  objeto  deste  recurso,  a  reprimenda  foi
aplicada no mínimo legal,  de modo que,  mantida a condenação,  nenhum ajuste
dosimétrico, teria o condão de melhorar a situação do apelante.

O regime inicial  aberto  foi  bem fixado e não merece reparo,
revelando-se, efetivamente, o mais adequado para o vertente caso. É disposição
expressa do art. 33, § 2º, “c” e § 3º, do Código Penal5.

Prosseguindo, não prospera o pleito pela substituição da pena
de prestação de serviços a comunidade por multa.

Primeiro,  porque  não  constitui  direito  subjetivo  do  apelante
escolher a pena alternativa que mais lhe convém, o que desnaturaria as funções
precípuas de prevenção, retribuição e ressocialização da pena, cabendo ao juiz fixá-

5 Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de
detenção,  em  regime  semi-aberto,  ou  aberto,  salvo  necessidade  de  transferência  a  regime
fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[…]
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o
mérito  do  condenado,  observados  os  seguintes  critérios  e  ressalvadas  as  hipóteses  de
transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[…]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o
início, cumpri-la em regime aberto.
§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos
critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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la de acordo com o rol elencado no art.  436 do Código Penal, exatamente como
procedeu o magistrado no caso em testilha.

Segundo, porque a substituição da pena privativa de liberdade
está atrelada à discricionariedade do magistrado, que está próximo às provas dos
autos e tem condições de aferir, dentre elas, qual é a socialmente recomendável.

Terceiro,  porque,  a  sanção  estabelecida,  embora  alternativa,
tem o caráter de pena, sendo plenamente razoável, destarte, a exigência de certo
sacrifício para o seu cumprimento, sob pena de se consubstanciar em impunidade.

Ademais,  no  caso  dos  autos  a  reprimenda  foi  corretamente
fixada,  nos  termos  do  ordenamento  jurídico  e  em  observância  ao  princípio  de
individualização da pena, de modo que, impertinente se revela a permuta da pena
de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária, que a nosso ver,
só se mostra admissível em casos excepcionais e, sobretudo, no atendimento do
interesse  público,  revelando-se  inviável  quando  o  pleito  se  funda  em  mera
conveniência pessoal do sentenciado.

A propósito7:

AGRAVO  REGIMENTAL.  HABEAS  CORPUS.  DECISÃO
MONOCRÁTICA.  PRINCÍPIO  DA  COLEGIALIDADE.  OFENSA.
INEXISTÊNCIA.  WRIT  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO/REVISÃO
CRIMINAL.  NÃO  CABIMENTO.  APROPRIAÇÃO  INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA.  APLICAÇÃO  DA TESE  DA INEXIGIBILIDADE
DE  CONDUTA  DIVERSA.  NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO
PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  À  COMUNIDADE.  ESCOLHA
INSERIDA NO JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
FIXAÇÃO  DO  VALOR  UNITÁRIO  DO  DIA-MULTA CONDIZENTE
COM  A  ANÁLISE  DA  SITUAÇÃO  FINANCEIRA  DO  PACIENTE.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
1. Com base nos arts. 38 da Lei n. 8.038/1990, 557, caput, do Código
de  Processo  Civil  e  34,  XVIII,  do  RISTJ,  pode  o  Relator  negar
seguimento a recurso ordinário em habeas corpus manifestamente
inadmissível,  em  razão  de  a  tese  nele  defendida  não  encontrar
amparo nos precedentes da Corte. Inexiste ofensa ao princípio da
colegialidade, pois o acesso ao Colegiado é sempre facultado, por

6 CP -   Art. 43. As penas restritivas de direitos são: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)
I – prestação pecuniária; (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)
II – perda de bens e valores; (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)
III – (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998)
IV – prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; (Incluído pela Lei nº 7.209, de
11.7.1984 , renumerado  com alteração pela Lei nº 9.714, de 25.11.1998)
V – interdição temporária de direitos; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984 , renumerado  com
alteração pela Lei nº 9.714, de 25.11.1998)
VI – limitação de fim de semana. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984 , renumerado  com
alteração pela Lei nº 9.714, de 25.11.1998)

7 (AgRg no HC 174.355/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
12/03/2013, DJe 19/03/2013)
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meio de agravo regimental.
2.  É inadmissível o emprego do habeas corpus em substituição a
recurso  especialmente  previsto  no  texto  constitucional  ou  revisão
criminal (precedentes do STJ e do STF).
3.  Apesar  de  se  ter  solidificado  o  entendimento  no  sentido  da
impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do
recurso/ação cabível,  este Superior Tribunal analisa, com a devida
atenção e caso a caso, a existência de coação manifesta à liberdade
de locomoção, não tendo sido aplicado o referido entendimento de
forma irrestrita, de modo a prejudicar eventual vítima de coação ilegal
ou abuso de poder e convalidar ofensa à liberdade ambulatorial.
4. O pleito de reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa,
no  tocante  ao  crime  de  apropriação  indébita  previdenciária,
consubstanciado  na  tese  de  insuficiência  financeira  da  empresa,
demanda  dilação  probatória,  incabível  na  via  estreita  do  habeas
corpus.
5.  A  imposição  da  prestação  de  serviços  à  comunidade
encontra-se  em  consonância  com  a  reprimenda  definitiva
aplicada -  em patamar superior  a 1  ano de reclusão -,  sendo
inviável sua substituição por pena  de  multa apenas, tendo em
vista o teor normativo do art. 44, § 2º, do Código Penal, sendo a
escolha específica da prestação de serviços à comunidade um
juízo de discricionariedade do julgador, o qual somente poderia
ser reformado quando manifestamente ilegal, o que não é o caso
dos autos.
6. A fundamentação contida no acórdão impugnado, que analisou a
situação financeira do paciente para a escolha da fração da pena de
multa, revela-se consentânea com a sua fixação no patamar em 1/5
do  salário  mínimo,  inexistindo,  também  nesse  ponto,  ilegalidade
manifesta a ser sanada.
7. Agravo regimental improvido. (grifamos).

Certo é que, para que os fins da pena sejam cumpridos, qual
seja, reprovação e prevenção delitivas, o cumprimento da reprimenda deve exigir
certo esforço do condenado, não se podendo olvidar que a prestação de serviços à
comunidade poderá ser ajustada às condições pessoais do condenado, nos termos
do disposto no art. 1488 da Lei de Execuções Penais.

Logo,  a r. sentença guerreada deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele

8 LEP - Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de
cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana,
ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da
entidade ou do programa comunitário ou estatal.
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participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho
Júnior, relator, e Carlos Martins Beltrão Filho, revisor.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  José
Roseno Neto, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
02 de setembro de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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