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ACÓRDÃO
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APELAÇÃO  CRIMINAL.  DISPARO  DE  ARMA  DE
FOGO.  ARTIGO  15  DA LEI  DO  DESARMAMENTO.
PRETENDIDA  ABSOLVIÇÃO.  TESTEMUNHA
OCULAR  DOS  DISPAROS  EFETUADOS  PELO  RÉU.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  CABALMENTE
DEMONSTRADAS.  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE
APREENSÃO  DA  ARMA.  PRESCINDIBILIDADE.
CONJUNTO  PROBATÓRIO  SUFICIENTE  PARA
MANTER  A CONDENAÇÃO.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

- Estando o conjunto probante a evidenciar os tiros efetuados
pelo  réu  em  via  pública,  inclusive  pela  existência  de
testemunhas presenciais do fato, impõe-se a condenação pelo
crime de disparo de arma de fogo, ainda que não tenha havido
a apreensão da arma de fogo e o exame pericial  na mesma,
porquanto  são  estes  prescindíveis  para  comprovação  da
materialidade delitiva.

-  “(…)  1.  Não  é  a  apreensão  da  arma,  com  consequente
perícia, a única forma de comprovar a existência do crime. 2.
Tanto a materialidade quanto a autoria restam indubitáveis,
já  que  reveladas  por  um  conjunto  de  circunstâncias  e
indícios  irretorquíveis(...)” (TJPB  -  Processo  nº
03020080027268001,  Câmara  Criminal,  Relator  Des.  Carlos
Martins Beltrão Filho, j. em 05/07/2012).

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  autos  acima
identificados, 

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça,
à unanimidade, em DESPROVER o recurso de apelação, nos termos do voto do
relator.



RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por  Jefferson
Medeiros da Silva  em desfavor da sentença de fls.  80/90, proferida pela  MM Juíza
Isabella Joseanne Assunção Lopes Andrade de Souza, da 1ªVara Mista da Comarca de
Patos a qual, desclassificando a imputação original contida na denúncia de tentativa de
homicídio para disparo de arma de fogo, condenou o réu como incurso nas penas do
art. 15 do Estatuto do Desarmamento à pena privativa de liberdade de  03 (três)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, sendo substituída por duas
penas restritivas de direito, além de 70 (setenta) dias-multa.

Consta da peça inaugural (fls. 02/03):

“Consta no inquérito policial em anexo que em 22 de março de 2016,
por volta das 23h15min (“onze e quinze da noite”), na cidade de Patos/PB,
o denunciado, de forma livre e consciente,  por motivo torpe, bem como
mediante recurso que dificultou ou impossibilitou chance de defesa, tentou
matar SILVANIA DOS SANTOS VIEIRA, VALDIKY VIEIRA ALVES,
VERLANDIA VIEIRA ALVES E JOSÉ GILSON RODRIGUES DA
SILVA, mediante disparos de arma de fogo, não conseguindo consumar sua
intenção criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade.

De acordo com as peças de investigação, na data e horário descritos,
as vítimas encontravam-se utilizando um sinal de internet sem fio em uma
calçada, situada na Rua Manoel Vieira, Bairro Jatobá, Patos/PB, ocasião
em que  o  acusado  chegou  ao  local  acompanhado  por duas  pessoas
ainda não identificadas, sendo que tanto o denunciado quanto os seus
comparsas portavam armas de fogo.

Na situação, o acusado perguntou aos ofendidos se os mesmos faziam
parte  do grupo “Estados  Unidos”,  que  é  a  denominação  de  uma facção
criminosa que atua na referida cidade.

Em seguida, o denunciado, de forma repentina, com a intenção e sem
que  pudesse  ser  esboçada  qualquer  resistência,  começou  a  efetuar
disparos  de  arma de  fogo  contra  as  vítimas,  sendo  que  estas  só  não
vieram a ser atingidas em razão de terem corrido para proteger-se.

Em continuidade, o acusado e os seus companheiros evadiram-se da
cena do crime.

Segundo o apurado, o evento ilícito narrado foi cometido por motivo
torpe, qual seja em virtude  do denunciado ter pensado que os ofendidos
seriam integrantes da facção criminosa conhecida por “Estados Unidos”,
rival  da  facção  criminosa  “Okaida”,  integrada  pelo  acusado”  (grifos
nossos).

Nas  razões  recursais de  fls.  105/106,  a  defesa  clama  pela
absolvição  do  réu ao  argumento  de  ausência  (ou  insuficiência)  de  provas  da
materialidade  e  autoria  do  crime.  Alega-se  que  o  acusado  se  encontrava  em  sua
residência  quando  foi  convidado  por  policiais  civis  para  prestar  depoimento  na
Delegacia e lhe foi dada a voz de prisão; que o reconhecimento fotográfico não atende
aos requisitos estabelecidos em lei e não há nenhuma prova que o corrobore, além de
não ter sido encontrada arma de fogo com o réu e nem realizado perícia no local do
crime.

Contrarrazões  apresentadas  pelo  representante  do  Ministério
Público  em  primeiro  grau  (fls.  107/110),  pugnando  pelo  improvimento  do  recurso
apelatório.



Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de
fls. 116/117, da lavra do eminente Procurador de Justiça, José Marcos Navarro Serrano,
opinou pelo desprovimento do pleito recursal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Infere-se  dos  autos  que  o  apelante  foi  denunciado  como
incurso na figura típica penal do art. 121 do CP na forma tentada, havendo a MM Juíza
a quo desclassificado para o delito de disparo de arma de fogo - 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.

Inicialmente, destaco que o crime de disparo de arma de fogo é
crime de mera conduta, o tipo penal não exige que o agente tenha agido com finalidade
específica, ou seja, ao disparar a arma de fogo em lugar habitado, assumindo o risco de
causar dano à sociedade, já se configura o delito de disparo de arma de fogo.

Pois bem. Diferentemente do que alega o recorrente, há nos
autos prova suficiente a justificar a condenação do acusado.

Examinando as provas colhidas, entendo que a materialidade
e a autoria delitiva restaram comprovadas à saciedade, não obstante não tenha
sido apreendida a arma de fogo em questão e, consequentemente, não tenha sido
feito exame de eficiência na mesma. Ademais, a comprovação pôde ser averiguada
pelos depoimentos das testemunhas presenciais, já que haviam várias pessoas se
encontravam presentes no momento dos fatos narrados na denúncia.

Com  efeito,  no  caso  em  disceptação,  os  depoimentos
testemunhais são coerentes e harmônicos entre si, nos quais todas as testemunhas
confirmaram os disparos efetuados, inclusive, uma das testemunhas,  José Gilson
Rodrigues da Silva, reconheceu a pessoa do réu como o autor dos disparos em via
pública. É o que se infere das declarações prestadas na esfera policial e corroboradas
em juízo:

“QUE  na  data  de  22/03/16,  por  volta  das  23hl5min,  o  declarante  se
encontrava  na  Rua  Manoel  Meira  na  calçada  de  VÍTOR,  o  qual
disponibiliza senha wi-fi para o pessoal da comunidade, na companhia de
VERLANDIA,  SILVANIA  e  VALDICK;  QUE  três  indivíduos  se
aproximaram, um de bicicleta e  os outros dois a pé,  quando o popular
conhecido como JEFE de ERIMAR, perguntou ao declarante: "tu é Estado
boy?";  QUE JEFE imediatamente sacou uma arma de fogo e efetuou
vários disparos na direção do declarante e dos demais populares que se
encontravam no local, mas que por sorte ninguém foi alvejado; QUE o
declarante não reconheceu os outros dois indivíduos, mas não observou se
estes estavam armados; QUE os autores fugiram correndo para destino
ignorado;  QUE  o  declarante  conhece  JEFE  apenas  de  vista,  não
possuindo qualquer desavença com o mesmo; QUE a motivação do crime



seria o fato de JEFE pensar que os populares presentes no local seriam
integrantes  da  Facção Estados  Unidos,  rivais  da  Facção  de  JEFE,  a
Okaida” (testemunha José Gilson Rodrigues da Silva - fls. 13).

Ressalte-se,  como  bem destacou  o  julgador  a  quo  que,  em
juízo,  a  testemunha  José  Gilson  Rodrigues  da  Silva confirmou  a  incriminação  do
acusado, afirmando não ter dúvidas quanto à identidade do autor dos disparos. Relatou,
também, que, embora os outros dois estivessem armados, só o acusado sacou a arma e
disparou contra o grupo; que foram efetuados três disparos na direção das vítimas e que
as marcas dos tiros ficaram no portão e na parede dos imóveis vizinhos, conforme mídia
de fls. 66.

Outrossim,  os  demais  depoimentos  constantes  dos  autos,
prestados na esfera policial e confirmados em juízo, estão a evidenciar os disparos em
testilha, bem como ter sido o acusado o responsável pelos mesmos. Vejamos:

“QUE  na  data  de  22/03/16,  por  volta  das  23hl5min,  a  declarante  se
encontrava  na  Rua  Manoel  Meira,  na  calçada  de  VÍTOR,  o  qual
disponibiliza senha wi-fi para o pessoal  da   comunidade,  na  companhia
de   GILSON,   SILVANIA  e   VALDICK;    QUE   três  indivíduos   se
aproximaram    empurrando   suas    bicicletas,   quando    um    dos
indivíduos,   que   a  declarante  não  conhece,  perguntou  aos  presentes:
"Vocês  são  Estado  seus  mizéras?";  QUE  todos  os  indivíduos  estavam
armados; QUE os indivíduos imediatamente sacaram as armas de fogo e
efetuaram  vários  disparos  na  direção  da  declarante  e  dos  demais
populares que se encontrava no local,  mas que por sorte ninguém foi
alvejado; QUE a declarante não reconheceu nenhum ti indivíduos, mas
GILSON afirmou que um dos indivíduos que atiraram seria JEFE de
ERIMA qual a declarante não conhece; QUE os autores fugiram correndo
para destino ignorado” (testemunha Verlândia Vieira Alves - fls. 12)

“QUE ontem, por volta das 11h00min, tomou conhecimento de alguns
disparos  de  arma  de  fogo  no  bairro  do  Jatobá,  momento  em  que
juntamente  com policiais  civis  e  militares  se deslocaram até  o referido
local;  QUE  chegando  nas  proximidades  lhes  foi  informado  que  as
pessoas de LANDIA, GILSON, VALDIR E A MÃE deste, estavam em um
determinado local  utilizando WIFI  de  um conhecido  quando chegaram
três indivíduos cada um com arma em punho, perguntando se as vítimas
eram do ESTADO,  fazendo alusão a facção criminosa conhecida como
ESTADOS UNIDOS, predominantemente dominante naquele bairro;  QUE
os três indivíduos em seguida efetuaram vários disparos contra as vítimas
acima descritas, não chegando a atingir nenhum destes; QUE as vítimas
reconheceram um dos atiradores como sendo a pessoa de "JEFERSON
DE ERIMAR", o qual estaria empurrando uma bicicleta branca e usando
boné; QUE as vítimas ainda afirmaram que após os disparos os acusados
tomaram destino ignorado; QUE o condutor juntamente com policiais
civis e militares, começaram a fazer diligências no sentido de localizar a
pessoa de "JEFERSON DE ERIMAR", o qual seu pai teria sido morto
por integrantes da facção ESTADOS UNIDOS; Que na mesma noite os
policiais foram até o edifício residencial onde reside o acusado, mas como
não  tinham  certeza  de  qual  seria  o  apartamento  exato  do  acusado
preferiram fazer uma campana afim de que o acusado aparecesse; QUE na
manhã  de  hoje  ainda  em  campana  em  frente  ao  edifício,  os  policiais
adentraram  no  prédio  com  permissão  de  um  dos  moradores  afim  de
identificar  o  apartamento  do  acusado,  onde  foi  apontado  por  uma
moradora, por volta das 8 horas da manhã, os policiais chegaram a bater
a  porta  mas  ninguém  respondeu;  QUE  os  policiais  continuaram  em
campana até o momento em que outro policial que estava na delegacia
entrou  em  contato  com  estes  afirmando  que  a  mãe  do  acusado  teria
entrado em contato afirmando que a vizinha tinha informado da presença



dos policiais na sua residência e questionava qual o motivo pelo qual os
policiais estariam procurando JEFERSON; QUE os policiais conversaram
com a mãe do acusado e apenas disseram que queriam conversar com ele
a respeito da morte do pai de JEFERSON, e a mãe deste chegou a dizer
que o mesmo não estava na cidade e estaria viajando; QUE após algumas
conversas com a mãe do acusado. esta confidenciou que o mesmo estaria
no apartamento; QUE os policiais foram até a residência do acusado e o
prenderam em flagrante, sendo este conduzido para a delegacia para as
providências cabíveis” (testemunha André Dias Jerônimo - fls. 06).

O réu, por sua vez, apesar de negar a autoria dos disparos,
afirmando não estar no local do crime, não trouxe provas para comprovar sua
alegação, evidenciando-se uma tese totalmente isolada nos autos.

Desse  modo,  diante  do  acervo  probante  contido  nos  autos,
ainda que a arma não tenha sido encontrada, não implica necessariamente na ausência
da materialidade, haja vista que tal prova pode ser suprida pela produção de provas
diversas. Na hipótese, referida prova é prescindível, posto que o conjunto probatório é
suficiente a comprovar a materialidade do crime, especialmente a prova oral colhida nos
autos.

A respeito da desnecessidade de apreensão da arma de fogo
e realização de exame na mesma para se constatar a materialidade delitiva  do
crime do art. 15 da Lei nº 10.826/2003, cite-se, a título ilustrativo, a jurisprudência
desta Corte:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. Artigo 15 da
Lei ng 10.826/2003. Condenação. lrresignação. Laudo pericial omisso quanto
à realização do disparo. Irrelevância. Crime de perigo abstrato. Materialidade
e  autoria  delitiva  consubstanciadas  pela  prova  oral  coligida.  Sursis
processual. Inaplicável ao caso vertente. Recurso conhecido e desprovido. -
lnduvidosas materialidade e autoria, não há que se falar em insuficiência de
provas para o decreto condenatório pelo delito de disparo de arma de fogo. -
Outrossim,  eventual  falta  de  comprovação  técnica  da  realização  do
disparo em nada obsta a configuração delitiva, eis que a materialidade
pode  ser  suficientemente  evidenciada  pela  prova  oral  produzida.
Ademais, tratando-se de crime formal e de perigo abstrato, é irrelevante a
realização de exame pericial para a efetiva comprovação do tiro, revelando-
se,  inclusive,  prescindível  a  apreensão  da  arma e  a  efetuação  de
perícia....)”  (TJPB – Processo nº  049.20100001327001, Câmara Criminal,
Relator Arnóbio Alves Teodósio, j. em 31/01/2013)

Ainda:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONDUTA
PERPETRADA  SOB  A  VIGÊNCIA  DA  LEI  No  10.826/2003.
CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE
COM  O  MÉRITO.  ANÁLISE  CONJUNTA.  AUSÊNCIA  DE  LAUDO
EFICIÊNCIA  DE  DISPARO.  IRRELEVÂNCIA.  COMPROVAÇÕES
POR OUTROS MEIOS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  INDUVIDOSOS.  DA DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
CRIME  DE  PERIGO  A  VIDA  OU  A  SAÚDE  DE  OUTREM.  NÃO
CONFIGURAÇÃO.  LOCAL HABITADO.  REDUÇÃO  DA PENA.  NÃO
ACOLHIMENTO.  QUANTUM  FIXADO  NECESSÁRIO  PARA
REPRESSÃO DE CRIMES. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE  LIBERDADE  POR  RESTRITIVA  DE  DIREITOS.  NÃO
PREENCHIMENTO  DE  REQUISITOS  NECESSÁRIOS.  RÉU
REINCIDENTE.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  1.  Não  é  a



apreensão  da  arma,  com  consequente  perícia,  a  única  forma  de
comprovar a  existência  do  crime.  2.  Tanto  a  materialidade  quanto  a
autoria  restam  indubitáveis,  já  que  reveladas  por  um  conjunto  de
circunstâncias e indícios irretorquíveis.
(...)” (TJPB – Processo nº 03020080027268001, Câmara Criminal, Relator
Des. Carlos Martins Beltrão Filho, j. em 05/07/2012)

Outrossim,  em relação à  alegação de fragilidade  da prova do
reconhecimento do réu por meio de fotografia, destaco que na hipótese dos autos não
houve reconhecimento fotográfico. Ademais, porventura tivesse sido feito, é cediço que
o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento
fotográfico, ratificado em juízo, é válido para fundamentar a autoria delitiva, no
caso de ser corroborado por outros elementos probatórios. 

Por  fim,  ressalto,  ainda,  que,  nas  alegações  finais,  a  própria
defesa  lançou  pedido  subsidiariamente,  requerendo  a  desclassificação  do  crime  de
tentativa de homicídio para o delito de disparo de arma de fogo.

Portanto, analisando detidamente as provas dos autos, tenho que
a  sentença  a  quo  é  irretocável,  devendo  ser  mantida  por  seus  próprios
fundamentos.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, NEGO
PROVIMENTO AO APELO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando também
os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz
convocado  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Des.  Márcio  Murilo  da
Cunha  Ramos),  relator,  Arnóbio  Alves  Teodósio,  revisor,  e  Marcos  William  de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz convocado – Relator 


