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APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE
FOGO.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.  APELO.  PEDIDO  DE  REDUÇÃO
DA  PENA-BASE.  REANÁLISE  DAS
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS.  AUMENTO
INJUSTIFICADO.  REDUÇÃO  DA  PENA,
CONTUDO,  NÃO  APLICADA  NO  MÍNIMO
LEGAL.  PRESENÇA  DE  DUAS
CIRCUNSTÂNCIAS  DESFAVORÁVEIS.
ABRANDAMENTO  DO  REGIME  DE
CUMPRIMENTO.  SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA
DE  DIREITOS.  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO.

Reanalisadas as circunstâncias judiciais, e sendo
estas  na  sua  maioria  favoráveis  ao  Apelante,
imperiosa a readequação da reprimenda.

A  pena-base  não  pode  ser  fixada  no  mínimo,
porquanto restaram duas circunstâncias judiciais
desfavoráveis  ao  réu  que  justificam  sua
exasperação.

Em virtude da redução operada necessário se faz
a modificação do regime imposto, de modo que a
pena  corpórea  devera  ser  cumprida  em regime
inicial aberto.

Preenchido  os  requisitos  do  art.  44  do  Código
Penal  a  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade por restritiva de direito é medida que se
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impõe.

VISTOS, relatados e discutidos os autos, acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
PARA REDUZIR A PENA  PARA 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE
RECLUSÃO, NO REGIME  ABERTO, E SUBSTITUÍ-LA POR DUAS PENAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM
HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal (fl. 198), interposta por  Josivaldo

Caetano Pereira contra sentença de (fls. 184/197), proferida pelo Juízo da 6ª

Vara da Comarca da Capital, que o condenou nas penas do art. 15 da Lei nº

10.826/2003 a uma reprimenda de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida

em regime inicial semiaberto, além de 40 (quarenta) dias-multa, à razão de

1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. 

Segundo a  inicial  acusatória,  no  dia  23/02/2017,  por  volta  das

04h00min,  Gabriel  Costa  de  Lima e  Josinaldo  Caetano  Pereira,  ora

apelante,  conduziam  uma  motocicleta  e  desobedeceram  ordem  de  parar

oriunda de policiais militares que ali faziam um bloqueio policial, empreendendo

fuga e  efetuando disparos de arma de fogo, contra a guarnição da Polícia

Militar que os perseguiu.

Nas  razões  recursais (fls.  213/215),  o  recorrente  postula  a

reforma da pena, para que seja redimensionada para o mínimo legal ante as

circunstâncias judiciais favoráveis e que o regime inicial seja readequado, pede

ainda pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Desembargador João Benedito da Silva
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Em  contrarrazões de  fls.  217/221,  pugna  o  parquet que  seja

negado provimento ao recurso, mantendo-se na íntegra a decisão fustigada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (fls. 224/226), por seu

Procurador Amadeus Lopes Ferreira, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Consta na inicial acusatória que, no dia 23/02/2017, por volta das

04:00hrs, Gabriel Costa de Lima e Josialdo Caetano Pereira, ora apelante,

conduziam  uma  motocicleta  e  desobedeceram  ordem  de  parar  oriunda  de

policiais militares que ali  faziam um bloqueio policial,  empreendendo fuga e

efetuando disparos de arma de fogo, contra a guarnição da Polícia Militar que

os perseguiu.

Narra a denúncia ainda que, policiais militares que faziam parte

da  blitz,  solicitaram  a  parada  dos  acusados,  e  o  condutor  da  motocicleta,

Gabriel Costa de lima, desobedeceu a ordem legal e empreendeu fuga. Iniciou-

se uma perseguição e Josialdo Caetano Pereira,  que estava na garupa da

motocicleta,  efetuou  disparos  de  arma  de  fogo  contra  a  viatura  da  Polícia

Militar,  que  revidou  o  ataque  fazendo  com  que  ele  caísse  e  o  condutor

perdesse o controle do veículo.

Ao término da instrução processual, o magistrado a quo condenou

o apelante, pela prática do crime capitulado no art. 15 da Lei nº 10.826/2003 a

uma reprimenda de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em  regime

inicial semiaberto, além de  40 (quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um

trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato. 

Irresignado, o apelante pleiteia reforma da pena, para que seja

Desembargador João Benedito da Silva
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redimensionada para o mínimo legal ante as circunstâncias judiciais favoráveis,

e que o regime inicial seja readequado, pede ainda pela substituição da pena

privativa de liberdade por restritivas de direito.

Pois  bem.  A  autoria  e  a  materialidade  restam  devidamente

comprovadas, não tendo sido sequer objeto do presente recurso. 

O  recorrente  pugna,  tão  somente  pela  reforma  da  reprimenda

aplicada. 

Na espécie,  verifica-se  que a  sentença monocrática  carece de

alguns reparos. Senão, vejamos.

Se  observa  da  decisão  vergastada  que,  durante  a  1ª  fase  da

dosimetria da pena, o douto juízo singular analisou as circunstâncias judiciais

dispostas no art. 59 do CP, valorando-as do seguinte modo:

“(...)  A  culpabilidade apresenta-se  gravíssima,
relevante,  porquanto disparara arma de fogo em via
pública, pondo em risco a vida dos transeuntes, tendo
potencial  consciência  da ilicitude e  podendo agir  de
modo  diverso.  Antecedentes:  são  incólumes,
porquanto  o  réu  não  fora  condenado  por  sentença
transitada em julgado anteriormente. A conduta social
não foge da normalidade.  A personalidade aparenta
ser  criminógena,  de  modo  que  não  aparenta
arrependimento,  conquanto  inventou  uma  estória
impossível  de  disparo  acidental.  As consequências
do crime foram graves, porquanto a vida de agentes
públicos foi posta em risco. Assim, além dos policiais,
fora atingida toda a sociedade com a conduta do réu,
gerando  um  crime  de  perigo  concreto  e  abstrato
simultaneamente.  Os motivos não se justificam,  eis
que inerentes a se esquivar de prisão. Por sua vez, as
circunstâncias são altamente negativas, pois estava
armado com revólver  municiado,  efetuando disparos
em via pública contra blitz policial, o que demonstra a
irrevogável  intenção  de  evadir  da  polícia  local.  O
comportamento  da  vítima não  pode  ser  analisado
por ser o sujeito passivo do delito toda a sociedade.
Quanto  à  conduta  dos  policiais,  pode-se  dizer  que

Desembargador João Benedito da Silva
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estavam apenas cumprindo seu dever.(…) Sentença fl.
189

Verifica-se que o magistrado sentenciante fixou ao acusado  03

(três) anos de reclusão, por infringência ao art. 15 da lei n° 10.826/03 e  40

(quarenta)  dias-multa,  no  valor  unitário  de  1/30 (um trigésimo)  do  salário-

mínimo vigente à época dos fatos.

No entanto, da leitura atenta da dosimetria da pena, vê-se que o

magistrado primevo avaliou e fundamentou desfavoravelmente 05 (cinco) das

08  (oito)  circunstâncias  judiciais  previstas  no  art.  59  do  Código  Penal,

entretanto,  equivocou-se na análise da  culpabilidade,  da personalidade, e

das consequências do crime.

Inicialmente, deve ser ressaltado que o “dolo”, em conformidade

com a teoria finalista da ação (Hans Welzel), é elemento subjetivo implícito do

tipo,  consistente  na vontade consciente  dirigida  à  finalidade de realizar  (ou

aceitar  que  se  realize)  a  conduta  prevista  no  tipo  penal  incriminador,  não

podendo,  assim,  ser  inserida  na  análise  da  culpabilidade  que  tem  por

elementos: a imputabilidade, a potencial consciência sobre a ilicitude do fato e

a exigibilidade da conduta diversa.

Ademais,  não  há  que  se  confundir  a  culpabilidade que  recai

sobre a conduta típica e ilícita do agente com a culpabilidade a que se refere o

caput do artigo 59 do Código Penal.  Sobre a matéria leciona o doutrinador

Rogério Greco:

[...] Logo no primeiro momento, quando irá determinar
a  pena-base,  o  art.  59  do  Código  Penal  impõe  ao
julgador, por mais uma vez, a análise da culpabilidade.
Temos de realizar, dessa forma, uma dupla análise da
culpabilidade: na primeira, dirigida à configuração da
infração penal, quando se afirmará que o agente que
praticou o fato típico e ilícito era imputável, que tinha
conhecimento sobre a ilicitude do fato que cometia e,
por  fim,  que  lhe  era  exigível  um  comportamento

Desembargador João Benedito da Silva
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diverso; na segunda, a culpabilidade será aferida com
o escopo de influenciar  na fixação da pena-base.  A
censurabilidade  do  ato  terá  como função  fazer  com
que  a  pena  percorra  os  limites  estabelecidos  no
preceito  secundário  do  tipo  penal  incriminador.
(GRECO, Rogério.  Código Penal  Comentado.  3ª ed.
Niterói, RJ: Impetus, 2009, fls. 139/140)

E a jurisprudência pátria expõe:

A  culpabilidade  que  o  artigo  59  do  Código  Penal
reclama exame, e eventualmente exaspera a pena, é
aquela  excessiva,  isto  é,  a  que  foge  ao  ordinário,
constituindo  plus  na  conduta  criminosa,  e  não  a
ordinária, que fundamenta a pena, pois esta, como dito
acima,  é  elemento  constitutivo  do  crime  (conceito
tripartido  de  delito).  No  caso  sub  judice,  a
culpabilidade dos réus não fugiu à normalidade, não
podendo  essa  moduladora  atuar  de  forma negativa.
(…). (TJRS - ACR: 70050764513 RS , Relator: José
Conrado  Kurtz  de  Souza,  Data  de  Julgamento:
18/12/2012,  Sétima  Câmara  Criminal,  Data  de
Publicação: Diário da Justiça do dia 22/01/2013)

Neste diapasão, a simples consciência do caráter ilícito e dos fins

danosos de sua conduta, bem como o fato de ter livre arbítrio para agir de

modo diverso,  constituem elementos do tipo, não podendo ser usados para

valorar negativamente a culpabilidade, e influir na fixação da pena-base.

Sobre  a  personalidade  do  agente,  observa-se  no  decisum

combatido  que  a  circunstância  referida  foi  justificada  usando  a  versão

apresentada pelo réu, que teria inventado uma estória para se defender da

acusação. Ora faz parte do direito de defesa do acusado,  o réu tem até o

direito de mentir, porém esse direito encontra seu limite quanto a terceiros. De

igual forma, a mentira não pode o prejudicar processualmente, menos ainda

ser usada para valorar sua pena.

Por sua vez, as consequências do crime foram fundamentadas

no mesmo sentido que as circunstâncias, afirmando o magistrado que “a vida

Desembargador João Benedito da Silva
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dos agentes públicos foi posta em risco. Assim, além dos policiais, fora atingida

toda a sociedade com a conduta do réu, gerando um crime de perigo concreto

e  abstrato  simultaneamente.”  No  entanto,  tal  fundamento  foi  usado  para

majorar as circunstâncias do crime, onde afirmou o juízo primevo  “efetuando

disparos em via  pública contra blitz policial,  o que demonstra a irrevogável

intenção de se evadir da polícia e até dolo eventual contra a vida dos policiais

que trabalhavam no local”.

Os fundamentos estão no mesmo sentido, que é o risco à vida

dos policiais, o que só pode ser valorado uma vez, sob pena de contrariar o

princípio do no o bis in idem. Por essa razão torno favorável as consequências

do crime.

Em consequência,  reformo a  pena-base imposta,  considerando

desfavorável ao réu  as circunstâncias e os  motivos do crime, mantendo a

fundamentação aplicada pelo Juízo sentenciante, fixo a  pena em 02 (dois)

anos  e  06  (seis)  meses  de  reclusão  e  25  (vinte  e  cinco)  dias-multa.

Tornando-a em definitivo, por falta de outras causas a considerar.

Em virtude da redução operada, a qual tornou a pena definitiva

em dois anos e seis meses, e devido o afastamento de três circunstancias

negativas  na  análise  da  pena-base  do  apelante,  necessário  se  faz  a

modificação do regime imposto,  de  modo que a  pena corpórea devera  ser

cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, al. § 2º “c” e § 3º,

do CPB.

Preenchido  os  requisitos,  necessária  se  faz  a  substituição  da

pena corpórea por restritiva de direitos (art. 44, do CP). Desse modo, no termos

do art. 44, § 2º, parte final, do CP, aplico duas restritivas de direitos, a saber:

pena pecuniária e  prestação de serviços à comunidade ou a entidades

públicas, nos moldes a serem delineados pelo Juízo das Execuções Penais

desta comarca.

Desembargador João Benedito da Silva
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Forte nessas razões, dou PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,

para  reduzir  a  pena  corpórea  para  02  (dois)  anos  e  06  (seis)  meses  de

reclusão, regime inicial aberto, devendo ser substituída por duas restritivas de

direitos,  sendo estas  a  de  pena pecuniária e  a prestação de serviços  à

comunidade ou a entidades públicas, nos moldes a serem delineados pelo

Juízo das Execuções Penais desta comarca, além de 25 (vinte e cinco dias-

multa).  Expeça-se Alvará de Soltura. 

É como voto.

             Presidiu  o  julgamento,  com voto,   o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,
revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
João Benedito da Silva, relator, e  Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à
sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco Sagres Macedo Vieria, Procurador
de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 24 (vinte

e quatro) dias do mês de abril de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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