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APELAÇÃO  CRIMINAL.  DISPARO  DE  ARMA  DE
FOGO.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ALEGAÇÃO  DE  INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  INCONTESTÁVEIS.
DISPAROS EFETUADOS EM ÁREA RURAL. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. LOCAL HABITADO.
COMPROVAÇÃO. CONDUTA QUE COLOCA EM RISCO
TODA  A  COLETIVIDADE.  CRIME  DE  PERIGO
ABSTRATO  OU  DE  MERA  CONDUTA.  PLEITO  DE
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  DE  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS  À  COMUNIDADE  POR  MULTA.  SUPOSTA
INCOMPATIBILIDADE  COM  O  TRABALHO  DO  RÉU
NÃO  DEMONSTRADA.  REPRIMENDA  APLICADA
SEGUNDO OS DITAMES LEGAIS. DESPROVIMENTO. 

–  Estando  o  conjunto  probatório  a  evidenciar  que  os  tiros
efetuados pelo réu se deram em lugar habitado, e mais, cercado
de  outras  pessoas,  ainda  que  em  zona  rural,  impõe-se  a
manutenção da condenação pelo crime de disparo de arma de
fogo. 

-  A mera alegação de incompatibilidade da pena de prestação
de  serviços  à  comunidade  com  a  atividade  laborativa  do
acusado  não  é  apta  para  o  acolhimento  do  pedido  de
substituição daquela por pena de multa, mormente quando tal
reprimenda fora cominada nos moldes legais.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do Relator, e em harmonia com o parecer ministerial.



RELATÓRIO

Perante a 2ª Vara da Comarca de São Joao do Rio do Peixe, o
Ministério  Público  ofereceu  denúncia  contra  Rodrigo  Gomes  de  Andrade,
incursionando-o no art. 15 da Lei nº 10.826/2003.

Narra a exordial, que, no dia 23/11/2013, por volta das 19 horas,
na residência de João Paulo Pereira Lacerda, o acusado teria efetuado três disparos em
garrafas, com um revólver; que o policial militar Jonaildo Cândido da Silva afirmou
que, por volta das 19 horas, a guarnição da polícia militar foi acionada pelo Sr. João
Paulo  Pereira  Lacerda,  residente  no  Sítio  Mata  dos  Galdinos,  por  ter  o  acusado
disparado três tiros com um revólver em garrafas de cerveja vazias, na casa deste; que a
polícia militar partiu em diligências e efetuou a prisão do réu na residência deste, bem
como  apreendeu  a  arma,  entregue  pelo  pai  do  denunciado,  qual  seja,  um revólver
Taurus, calibre 38, número CG 51712, bem como 05 (cinco) munições intactas.

Em  sentença  de  fls.  75/79,  a  Juíza  Deborah  Cavalcanti
Figueiredo julgou procedente a denúncia, condenando o réu a uma pena de 02 (dois) de
reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias multa, no valor de 1/30 do salário
mínimo da época,  substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um
salário mínimo vigente à época do fato). Concedeu, ao final, o direito ao réu de recorrer
em liberdade.

Irresignado, o acusado interpôs Apelação a esta Corte, alegando
a defesa,  em síntese,  insuficiência de provas para a condenação, pois o disparo não
ocorreu em lugar habitado, mas sim na zona rural; e a necessidade de substituir-se a
pena de prestação de serviços à comunidade por multa, nos termos do art. 44, § 2º, do
CP,  já  que  o  apelante  trabalha  todos  os  dias,  viajando  por  diversos  estados,  o  que
tornaria impossível o cumprimento daquela (fls. 87/92).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não
provimento do apelo (fls. 93/98).

A Procuradoria de Justiça, em parecer do ilustre Procurador de
Justiça Francisco Sagres Macedo Vieira, às fls. 103/112, opinou pelo desprovimento do
recurso. 

É o relatório.

VOTO:

O  apelante  apresenta  inconformação  quanto  à  sua
condenação pelo crime do art. 15 da Lei nº 10.826/2003, assim tipificado:

“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.

Procedendo-se a um exame das provas coligidas aos autos, com
o  fulcro  de  averiguar  sua  suficiência  para  demonstrar  a  autoria  do  apelante  e  a
materialidade delitiva quanto ao crime de disparo de arma de fogo em lugar habitado,



constata-se que os elementos de convicção, ao contrário do alegado nas razões do apelo,
são suficientes para sustentar uma sentença desfavorável.

Com efeito, a testemunha Antônio Tadeu Nunes Silva disse:

“que foi chamado pelo COPOM, até o local do fato, onde chegando ao local
o  solicitante  João  Paulo  Pereira  afirmou  que  estava  bebendo  com  o  réu
quando este efetuou três disparos com o revólver; quando o depoente chegou
ao local,  o  réu não se encontrava mais  e  o solicitante informou que teria
entregue a arma ao tio do réu; que o tio do réu, por sua vez, teria entregue a
arma ao  pai  do  acusado  e  ao  se  deslocarem para  a  residência  do  pai  do
acusado, este entregou a arma que se encontrava no quintal da casa dentro de
uma bornal; com a  arma foram apreendidas munições, não se recordando a
quantidade;  que  segundo  o  solicitante,  os  disparos  foram  efetuados
próximo à residência do réu (...)  que o local onde foram efetuados os
disparos dista quinhentos metros da casa do réu;  que, embora  no local
existam residências, porém ficam distantes umas das outras (...) que tomou
conhecimento que  quando o acusado efetuou o disparo, encontravam-se,
aproximadamente,  cinco  pessoas  no  bar;  que  segundo  a  pessoa  que
solicitou a presença da polícia ao local, o denunciado se encontrava como ela,
ingerindo  bebida  alcoólica  e,  em  seguida,  a  sacou  e  atirou  em  algumas
garrafas vazias” (fl. 57)

Joanaildo Cândido da Silva asseverou:

“que foi o condutor da prisão; que foi chamado até o local do fato, em virtude
de informações de que o acusado teria efetuado um disparo de arma de fogo
em direção a algumas garrafas de cervejas vazias; que chegando ao local o
denunciado não mais se encontrava;  que se dirigiu a residência do pai do
denunciado e ele entregou a arma de fogo utilizada pelo réu, quando dos
disparos (...) que o local onde foram efetuados os disparos era habitado”
(fl. 58)

Assim,  à  vista  dos  depoimentos  supracitados,  em que pese  o
inconformismo do apelante, não prospera a alegação deste de que o lugar, por ser zonal
rural, não era habitado e por isso não estaria caracterizada a infração em epígrafe.

De fato, há provas de que existiam residências no local do fato –
inclusive, a casa do pai do acusado encontra-se localizada a 500 metros daquele –, ou
seja, de que o local era habitado, bem como de que estava cercado de outras pessoas. 

Ora, o fato do lugar do delito ser zona rural não impede que haja
o enquadramento no tipo penal em questão, uma vez que restou demonstrado que se
trata de um lugar habitado. Eis o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO  CRIMINAL -  DISPARO  DE  ARMA DE  FOGO  EM  VIA
PÚBLICA -  ART.  15  DA LEI  FEDERAL Nº  10.826/03  -  AUTORIA E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS  -  ABSOLVIÇÃO  -
IMPOSSIBILIDADE  -  PALAVRA FIRME  DA VÍTIMA -  CONJUNTO
PROBATÓRIO  IDÔNEO  E  SUFICIENTE  -  CRIME  DE  PERIGO
ABSTRATO - CONDENAÇÃO MANTIDA. - Estando o acervo probatório
harmônico no sentido de apontar o apelante como autor do delito de disparo
de arma de fogo em via pública, a sentença condenatória é medida que se
impõe,  revelando-se  justa  e  suficiente  para  a  prevenção  e  reprovação  do
crime.  -  Responde  pelas  sanções  previstas  no  art.  15  da  Lei  Federal  nº
10.826/03, o agente que dispara arma de fogo em via pública, não havendo
que se falar em atipicidade da conduta do apelante que efetua disparos em
zona rural que se encontrava habitada.



(TJ-MG -  APR: 10393100036440002 MG ,  Relator:  Jaubert  Carneiro
Jaques,  Data  de  Julgamento:  06/05/2014,  Câmaras  Criminais  /  6ª
CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/05/2014). 

Além disso, o crime em disceptação é de mera conduta e
de perigo abstrato, consumando-se no momento em que é efetuado disparo, no caso, em
lugar habitado, sendo a insegurança pública presumível. Nesse sentido: 

 
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ESTATUTO
DO  DESARMAMENTO.  TIPICIDADE.  ISENÇÃO  DE  CUSTAS.  -  Nos
termos do art. 15 da Lei no 10.826/03, o delito previsto como disparo de
arma de fogo se caracteriza pelo simples ato de "disparar arma de fogo ou
acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública
ou em direção a ela", tratando-se de um crime de perigo abstrato, de mera
conduta.  Logo,  ainda  que  os  disparos  efetuados  pelo  réu  não  tivessem
ocasionado perigo concreto, não se poderia falar em atipicidade do fato. -
Isenta-se o réu do pagamento das custas e despesas processuais, desde que
assistido  por  Defensor  Dativo,  com  base  no  art.  10  da  Lei  Estadual  nº
14.939/03.
(TJ-MG  ,  Relator:  Catta  Preta,  Data  de  Julgamento:  19/03/2014,
Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL) 

Destarte, a conduta do recorrente, consistente em efetuar
disparo de arma de fogo, em lugar habitado, de fato se amolda ao delito estampado no
art.  15  da  Lei  10.826/2003,  pelo  que  sua  condenação era  mesmo a  medida  que  se
impunha.

No que tange ao pleito de substituição da reprimenda de
prestação de serviços à comunidade por pena de multa, do mesmo modo, não merece
acolhimento.

Primeiro, porque a substituição em tela deu-se em atenção
ao regramento legal; segundo, porque a suposta impossibilidade do apelante em cumprir
a sanção em comento não restou comprovada nos autos.

Em outras palavras, a mera alegação, não comprovada, de
incompatibilidade  da  pena  de  prestação  de  serviços  à  comunidade  com a  atividade
laborativa do réu não é apta para o acolhimento do pedido em disceptação, mormente
quando a substituição procedida pelo juízo  a quo se deu nos exatos termos da lei de
regência.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  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, vogal).

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, 22 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


