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PENAL E PROCESSUAL PENAL. Porte Ilegal de Arma de Fogo.
Materialidade e autoria comprovadas. Manutenção da sentença.
Pretensa substituição ou afastamento da pena de Limitação de
fim de semana. Competência da vara de execuções penais. Apelo
desprovido.

— o Juízo da Vara de Execuções Criminais é o competente para
observar a condição pessoal da agente e estabelecer as regras
para  o  cumprimento  de  sua  pena,  de  acordo  com  as
necessidades possibilidades do réu. 

—  Apelo desprovido.

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, à unanimidade, em negar provimento à apelação, 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 Givanilson Manoel da
Silva, que tem por escopo impugnar a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª vara
Regional de Mangabeira, que o condenou à pena de 02 (dois) ano de reclusão em regime
aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo,  por  infringir  o  art.  14,  da  Lei  10.826/03.  Por  fim,  a  reprimenda foi
substituída por duas penas restritivas de direito, na modalidade de limitação de fim de
semana e prestação de serviços à comunidade (sentença de fs. 62/66).

Narra a denúncia que no dia 12 de setembro de 2012, por volta das
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21h30min,  no  Bairro  de  Mangabeira,  a  Polícia  Militar  realizava um bloqueio  viário  na
localidade, momento em que abordou o acusado, que conduzia uma motocicleta.

Acrescenta a acusatória, que o réu foi revistado e foi encontrada em
sua cintura uma arma de fogo, em seguida foi preso em flagrante delito.

Alega o apelante, em suma, que não tem condições de cumprir a
pena de limitação de fim de semana, que lhe foi imposta como uma das penas restritivas
de direito.

Postula,  ao  final,  o  provimento  do  recurso,  para  que  a  sentença
condenatória seja reformada no ponto específico (fs.81/83) 

 Contrarrazões às fs. 84/87.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  da
apelação (fs.92/94).

É o relatório.

- VOTO - Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior (Relator)

O recurso deve ser desprovido.

1. MÉRITO

1.1 Da autoria e materialidade:

Observa-se  nos  autos,  que  restou  devidamente  caracterizado  o
crime previsto no art.14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo).

Cumpre  registrar,  inicialmente,  que  a  materialidade  restou
fartamente  comprovada,  conforme o  auto  de  prisão em flagrante  (f.05)  e  o  laudo de
eficiência de disparo (fs.35/38.).

No  tocante  à  autoria,  a  prova  oral  colhida  em  juízo,  somada  à
confissão do próprio acusado, constitui argumento suficiente para comprovar que o réu no
momento do flagrante portava irregularmente um revólver calibre 32, com 06 munições.

Inafastável, pois, o decreto condenatório.

1.2  Da substituição de uma das modalidades da pena restritiva de direitos:

Com relação ao pedido de afastamento ou substituição da pena de
limitação de fim de semana, por outra modalidade de pena restritiva de direitos, razão não
assiste ao apelante.

Além  de  não  haver  nada  nos  autos  que  comprove  um  motivo
razoável para tal pedido, ônus que competia à defesa, mister registrar que o Juízo da
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Vara  de  Execuções  Criminais  é  o  competente  para  observar  a  condição  pessoal  do
apelante e estabelecer as regras para o cumprimento de sua pena, de acordo com as
suas necessidades e possibilidades.

Finalmente,  inviável  o  afastamento  ou  substituição  da  pena  de
limitação de fim de semana estabelecida na sentença.

Registre-se que, o juízo da Execução poderá, diante da análise das
condições pessoais do réu,  de modo que o seu cumprimento às penas restritivas de
direitos, não prejudique a sua atividade laboral. 

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior, relator, Carlos
Martins Beltrão Filho, revisor, Joás de Brito Pereira Filho. Ausente Márcio Murilo da Cunha
Ramos.

Presente à  sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor  José Marcos
Navarro Serrano, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de
Queiroz  Mello  Filho”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                             Relator  
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