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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000880-79.2012.815.0421 – Comarca de Bonito
de Santa Fé/PB
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Luis Moreira da Silva
DEFENSORES PÚBLICOS: Vicente Alencar Ribeiro e Maria Nemizia Caldeira
Silva
APELADO: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  POSSE  ILEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E
DISPARO  DE  ARMA  DE  FOGO.
CONDENAÇÕES.  PLEITO PELA REDUÇÃO
DAS  PENAS.  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.
ART.  65,  III,  D,  CP.  DIMINUIÇÃO  DAS
PENAS.  SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DAS
PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. ART.
77  DO  CP.  INCONSISTÊNCIA.  NÃO
PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS
OBJETIVOS E SUBJETIVOS. PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO. 

1. Tendo havido confissão espontânea por parte
do  réu,  necessário  proceder-se  ao
reconhecimento da atenuante prevista no art. 65,
III, alínea d, do Código Penal.

2.  Não  é  cabível  a  suspensão  condicional  da
pena, a que alude o art. 77 do Código Penal, em
face  do  não  preenchimento  dos  pressupostos
objetivos  e  subjetivos  previstos  no  citado
dispositivo legal.

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

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do  Estado  da  Paraíba, em  dar provimento  parcial  ao  recurso,  para,
reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, reduzir a pena para 02 (dois)
anos e 03 (três) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 130 (cento e
trinta) dias-multa.
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RELATÓRIO

Perante o Juízo da Comarca de Bonito de Santa Fé/PB, Luis
Moreira  da  Silva,  devidamente  qualificado,  foi  denunciado  como  incurso  nas
sanções dos arts. 12 e 15, ambos, da Lei nº 10.826/2003, e art. 14 c/c o art. 121 do
CP, conforme narrativa constante da exordial acusatória que passo a transcrever (fls.
02/04):

“Consta dos autos de inquérito policial anexo que, no dia 26
de agosto de 2012, por volta das 19:30 horas, a vítima, o Sr. José Araújo Lima
Filho,  encontrava-se  na  casa  de  um vizinho,  quando  o  acusado foi  até  sua
direção portando uma arma de foto e efetuou 2 (dois) disparos, não o atingindo,
haja vista, o mesmo ter se protegido atrás de uma árvore.

O  destacamento  policial  foi  solicitado,  porém  não  foi
possível efetuar a prisão do acusado, que havia foragido do local. Diligências
foram realizadas e a guarnição policial  encontrou na residência do acusado
uma espingarda, calibre 12 e 4 (quatro) cartuchos da mesma, conforme auto de
apresentação e apreensão a fls.  4, não sendo, porém, esta arma utilizada na
prática do delito.

Interrogado, o acusado declarou que agiu por ciúmes da sua
mulher com a vítima, que após foragir dirigiu-se ao seu Sítio, nas margens do
Sítio Bartolomeu, neste município. Afirma ainda que, próximo ao Riacho das
Almas resolveu passar nadando,  e ao chegar em sua propriedade notou que
havia perdido a arma do crime, acreditando ter esta caído no citado riacho, não
mais a encontrando.”

Auto de Apresentação (fl. 04).

Às fls. 34/36 encontram-se o Laudo de Exames de Eficiência de
Disparos em Armas de Fogo nº 794/2012/NC.

Instruído  regularmente  o  processo  e  oferecidas  as  alegações
finais  pelo  Ministério  Público  (fls.  73/78)  e  pela  Defesa  (fls.  80/82),  proferiu
sentença  o  juiz  singular  (fls.  105/107-v),  julgando  parcialmente  procedente a
denúncia para condenar Luis Moreira da Silva como incurso nas sanções dos arts. 12
e 15 da Lei 10.826/03, aplicando-lhe as penas da seguinte maneira:

1. Quanto ao crime previsto no  art. 12 da Lei nº 10.826/2003:
Sopesando as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), o Juízo  a quo fixou a pena-
base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 98 (noventa e oito) dias-
multa – esta, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do
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fato  –  a  qual  foi  tornada  definitiva,  à  míngua  de  circunstâncias  agravantes  ou
atenuantes,  bem como de causas de aumento ou de diminuição da pena a serem
consideradas. 

2. Quanto ao crime previsto no  art. 15 da Lei nº 10.826/2003:
Sopesando as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), o Juízo  a quo fixou a pena-
base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 142 (cento e quarenta e
dois) dias-multa – esta, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à
época do fato – a qual foi tornada definitiva, à míngua de circunstâncias agravantes
ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição da pena a serem
consideradas. 

Para  cumprimento  da  reprimenda  corporal,  o  Juízo  a  quo
estabeleceu o regime inicial semi aberto.

Irresignado  com  o  decisório  adverso,  recorreu  o  réu  a  esta
superior instância (fl. 91), alegando em suas razões (fls. 92/94), que a Magistrada
sentenciante deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, requerendo,
por conseguinte, a redução da pena imposta para o mínimo legal. Requer ainda a
suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP. 

 Ofertadas as contrarrazões ministeriais rebatendo as alegações
do apelo, pugnando o Parquet que seja desprovido ao presente recurso (fls. 96/98).

Já nesta  instância,  seguiram os autos à douta  Procuradoria de
Justiça que, em parecer, opinou pelo provimento parcial do apelo (fls. 109/114).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso é tempestivo, eis que interposto em 19.12.2016 (fl. 91),
tendo sido o réu intimado pessoalmente da sentença condenatória em 11.09.2017 (fl.
100-v). Além de não depender de preparo, por se tratar de ação penal pública, em
observância à Súmula n° 24 do TJPB.

MÉRITO

1. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA 
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Pleiteia  o  recorrente  a  aplicação da atenuante  da  confissão
espontânea sob a alegação de que a Juíza sentenciante deixou de fazê-la, embora
tenha o réu confessado a prática dos delitos.

Pois  bem. Da análise do interrogatório do réu prestado em
Juízo (fls. 70/71-v), constata-se que, de fato, houve confessou quanto aos delitos de
posse ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo, haja vista ter afirmado que:

“É verdadeira a acusação que lhe é feita? Sim.
(...)Que  não  se  recorda  se  os  disparos  foram
efetuados em direção à vítima; que é muito amigo
da vítima,  não sabendo porque efetuou disparos;
que não tinha porte de arma; que possuía a arma
há mais de 10 anos; que possuía a arma, porém
não ‘ligava’ para a mesma, a qual vivia guardada
em casa; que nunca foi ameaçado; que não efetuou
disparos para matar qualquer pessoa; (…) que a
arma era um calibre 38; que também foi achada
uma espingarda calibre 12 desmontada dentro de
sua residência; (…)”

Nesse  passo,  necessário  reconhecer  a  atenuante  da
confissão espontânea prevista no art. 65, III,  d, do CP para reduzir, na segunda
etapa dosimétrica, as penas impostas ao réu, tanto em relação ao crime de posse
ilegal de arma de fogo quanto ao delito de disparo de arma de fogo:

-  1.  Quanto  ao  crime  previsto  no  art.  12  da  Lei  nº
10.826/2003: Ratifico os fundamentos utilizados pelo Juízo  a quo, na análise das
circunstâncias judiciais (art. 59), mantendo a pena-base no montante de 01 (um)
ano e 06 (seis) meses de detenção e 98 (noventa e oito) dias-multa. Na segunda
etapa  dosimétrica,  reconheço a  atenuante  da  confissão  espontânea,  reduzindo a
pena em 06 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa. Na terceira fase
da dosimetria,  não havendo causas de aumento ou diminuição de pena,  torno-a
definitiva em 01 (um) ano de detenção e 48 (quarenta e oito) dias-multa – esta, à
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

- 2. Quanto ao crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003:
Ratifico os fundamentos utilizados pelo Juízo  a quo, na análise das circunstâncias
judiciais (art. 59), mantendo a pena-base no montante de 02 (dois) anos e 09 (nove)
meses de reclusão e 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa.  Na segunda etapa
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dosimétrica, reconheço a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 06
(seis) meses de detenção e 60 (sessenta) dias-multa. Na terceira fase da dosimetria,
não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva em  02
(dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 82 (oitenta e dois) dias-multa – esta, à
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando  a  existência  de  concurso  material  de  crimes
(art. 69 do CP) somo as penas supramencionadas, fixando-as em 02 (dois) anos e
03 (três) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 130 (cento e trinta)
dias-multa – esta,  à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à
época do fato.

2. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (ART. 77 DO CP)

Tendo  sido  fixada,  por  ocasião  do  julgamento  do  presente
recurso apelatório, uma pena corporal de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
e 01 (um) ano de detenção, pelos fundamentos supramencionados, resta infrutífero o
pleito pela Suspensão Condicional da Pena, prevista no art. 77 do Código Penal1,
pelo não preenchimento deste pressuposto objetivo. Além disso, verifica-se que o réu
possui maus antecedentes, conforme atesta a Certidão de fls. 83/84. 

Dessa forma, não estando preenchidos os requisitos objetivos e
subjetivos previstos no art. 77 do CP, impossível atender ao pleito pela suspensão da
pena privativa de liberdade.

Por  todo  o  exposto,  dou  provimento  parcial ao  recurso
apelatório, para, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, reduzir a pena
para  02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 130
(cento e trinta) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

É o meu voto.

Cópia dessa decisão servirá como ofício de notificação.

Presidi ao julgamento, com voto, dele participando ainda, os
Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos, revisor e Eduardo Leite Lisboa

1 Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2
(dois) a 4 (quatro) anos, desde que:
I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;
II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as 
circunstâncias autorizem a concessão do benefício;
III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.
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(Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio,
vogal).

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor Joaci Juvino da Costa Silva, 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 10 (dez) dias do mês de maio do ano de 2018.

João Pessoa, 11 de maio de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                 - Relator -
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