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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0004157-93.2011.815.0371  –  5ª  Vara  da
Comarca de Sousa/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: José Lopes de Sousa
ADVOGADO: Joao Marques Estrela E Silva 
APELADA: Justiça Pública

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO. PRISÃO  EM  FLAGRANTE.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  REDUÇÃO  DA
PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.  INVIABILIDADE.
REPRIMENDA  APLICADA  DENTRO  DOS
PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO
E  DEVIDAMENTE  FUNDAMENTADA.
SUBSTITUIÇÃO  POR  RESTRITIVA  DE  DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE.  NÃO  PREENCHIMENTO  DOS
REQUISITOS  LEGAIS.  RÉU  REINCIDENTE.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.  “A  presença  de  circunstâncias  judiciais
negativas  autorizam  a  fixação  da  pena  base
acima do mínimo legal”.

2.  Considerando  que  o  réu  é  reincidente,
impossível  a  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade  por  restritiva  de  direitos,  por  não
preenchimento dos requisitos legais.

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

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Perante a 5ª Vara da Comarca de Sousa/PB, José Lopes de
Sousa, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 14 da Lei nº 10.826/03, acusado de, no dia 14 de outubro de 2011, pelas
23h40min, haver sido preso em flagrante portando um revólver calibre 38,
sem  autorização  legal  e  em  desacordo  com  a  determinação  legal  e
regulamentar.
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Narra  a  peça acusatória  que  “a  polícia  militar
encontrava-se  realizando  rondas  no  centro  desta  cidade  e  iniciaram uma
revista nas pessoas que se encontravam em uma loja de conveniência, tendo
a  guarnição  da  policia  militar  encontrado  em  poder  do  denunciado  um
revólver  calibre  38,  marca  Taurus,  número  de  série  1540606,
municiado com 5 (cinco) cápsulas intactas”.  

Denúncia recebida em 30/11/2011 (fls. 25) e apresentada
defesa (fls. 33-34).

Instruído regularmente o processo, o juiz singular julgou
procedente o pedido, condenando José Lopes de Sousa, nos precisos termos
do art. 14 da Lei nº 10.826/03, fixando a pena da seguinte maneira:

Após análise das circunstâncias judiciais, ficou a pena base
em 2 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, que
tornou definitiva, pois, apesar de na segunda fase, reconhecer a atenuante da
confissão e a agravante da reincidência, fez compensação entre elas.

Fixou o regime semiaberto para fins de cumprimento de
pena. 

Deixou de proceder as substituições contidas nos arts. 44 e
77  do  CP,  por  não  preenchimentos  dos  requisitos  legais,  já  que  o  réu  é
reincidente.

Irresignado com o decisório adverso, recorreu o censurado
a  esta  superior  instância  pugnando  pela  redução  da  pena  e,  ainda,  pela
substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por  restritiva  de  direitos,  na
modalidade prestação de serviços a comunidade (fls. 59-61). 

Ofertadas  as  contrarrazões  ministeriais  (fls.  63-68),
seguiram os autos, já nesta instância, à douta Procuradoria de Justiça, que,
em parecer, opinou pelo não conhecimento do recurso, alegando que  “em
nenhum dos pleitos do recorrente apresenta qualquer fundamentação. Dessa
forma,  não  há  como  ser  recebido  recurso  sem  causa  de  pedir”.
Subsidiariamente, opinou pelo desprovimento da apelação.  (fls. 73-76).

É o relatório.

VOTO

O  acusado  interpôs  recurso  apelatório  requerendo  a
redução da pena e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, na modalidade prestação de serviços a comunidade.
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Os pedidos devem ser rejeitados. Vejamos as razões:

Inicialmente  esclareço  que  a  autoria  e  a  materialidade
restam indubitáveis, tanto é assim que sequer foram questionadas em sede
recursal.

A  verdade  material  a  positivar  a  existência  do  delito
reputa-se  cristalina,  espelhada  na  prova  técnica  consistente  no  Auto  de
Apreensão (fls. 11) e Laudo de Exame de Eficiência de Disparos em Arma de
Fogo (fls. 27-30).

A  autoria  do  ilícito  é  revelada  por  um  conjunto  de
circunstâncias  e  indícios  irretorquíveis,  que  vão  desde  o  flagrante  até  a
própria confissão do inculpado, e os informes testemunhais colacionados aos
autos, constituindo, com isso, a robustez de provas da autoria delitiva.

Vejamos: 

José  Lopes  de  Sousa,  acusado,  interrogatório,
fls. 47: “(...) Que é verdadeira a acusação; (…)
que foi  encontrada a arma com o interrogado;
(...)” 

Não há dúvidas, portanto, de que o réu portava a arma de
fogo apreendida.

Por  tais  razões,  mantenho  a  condenação  do  réu,  nos
moldes da sentença.

Passo agora para análise dos pedidos:

- DA REDUÇÃO DA PENA

Nas  razões  apelatórias,  sem  qualquer  argumento,  o
recorrente pede que a pena seja reduzida para o mínimo legal, pedido que
não deve ser acolhido. Vejamos as razões: 

Ao  aplicar  a  pena  base  acima  do  mínimo  legal,  o
magistrado justificou que a reprimenda ficou acima do mínimo legal, em razão
de uma das circunstâncias judiciais ter sido valorada desfavoravelmente ao
réu.

Agiu com acerto do douto magistrado.
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A propósito:

“APELAÇÃO.  ROUBO  QUALIFICADO.  USO  DE
ARMA.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA
SENTENÇA.  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.
CONCURSO  DE  AGENTES.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  PLEITO DE  ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  PLEITO  DE
ALTERAÇÃO  DA  PENA  BASE  PARA  O  MÍNIMO
LEGAL.  EXISTÊNCIA  DE  CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS.  1.  Não  há  que  se  falar  em
nulidade do feito por falta de fundamentação da
sentença, eis que a magistrada a quo enfrentou
todas as teses suscitadas pela defesa. Todavia,
dentro de seu livre convencimento e atenta ao
conteúdo probatório, condenou o réu por roubo
biqualificado.  Preliminar  rejeitada.  2.  Não deve
prosperar  as  alegações  de  que  não  existem
provas suficientes para condenação do apelante,
visto  que  sua  condenação  está  amparada  em
idôneo conjunto  fático-probatório,  notadamente
nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e
judicial,  revelando  de  forma  cristalina  que  o
apelante foi um dos autores do crime de roubo.
3. Observa- se na primeira fase de dosimetria da
pena  que  ficaram  devidamente  apontadas  e
fundamentadas  3  (três)  circunstâncias  judiciais
negativas  presentes  no  caso,  quais  sejam  as
circunstâncias  do  crime,  consequências  e
comportamento  da  vítima,  que  justificaram
proporcionalmente a fixação da pena base acima
de seu patamar mínimo. 4. Recurso conhecido e
improvido”.  (TJPA - APL 20123012676-1 -  Rel.
Des.  Maria  Edwiges  Miranda  Lobato  –  DJ:
23/04/2013)

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIMES  DE  ROUBO
SIMPLES  CONSUMADO  E  TENTATIVA.
CONTINUIDADE  DELITIVA.  ABSOLVIÇÃO.
FRAGIBILIDADE  DE  PROVAS.  IMPROCEDÊNCIA.
REDUÇÃO  DA  PENA.  NÃO  CABIMENTO.  1  Não
merece  prosperar  a  tese  de  absolvição  por
insuficiência  de provas,  em razão  da confissão
espontânea do acusado na fase judicial, que foi
reconhecido como o autor do crime pelas duas
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vítimas, corroborada por prova testemunhal. 2. A
presença  de  circunstâncias  judiciais  negativas
autorizam  a  fixação  da  pena  base  acima  do
mínimo legal. 3. Impossível a imposição de pena
abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante
da  confissão,  por  força  da  Súmula  nº  231  do
STJ.  4  devidamente  aplicável  a  continuidade
delitiva (art. 71 cp) quando o agente, valendo-se
de  condições  de  tempo,  lugar  e  modo  de
execução, pratica mais de um crime da mesma
espécie, cujo aumento de pena foi estabelecido
no  mínimo  legal.  5.  Recurso  conhecido  e
improvido”.  (TJGO  -  ACr  0215908-
56.2008.8.09.0051 - Rel. Des. J. Paganucci Jr –
DJ: 10/04/2013) - grifei

- DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR RESTRITIVA DE DIREITOS

No que tange ao pedido de substituição da pena aplicada
por restritiva de direito (prestação de serviços a comunidade), temos que, da
detida análise ao caderno processual, verifica-se que o apelante não faz jus ao
mencionado benefício.

Isso porque, as condições previstas para a substituição não
foram atendidas pelo réu (art. 44 do CP), já que, conforme se depreende da
certidão  de  antecedentes  criminais  (fls.  52-53)  ele  é  reincidente,
impossibilitando assim, a substituição almejada.

“Art.  44.  As  penas  restritivas  de  direitos  são
autônomas  e  substituem  as  privativas  de
liberdade, quando:

I  -  aplicada  pena  privativa  de  liberdade  não
superior  a  quatro  anos  e  o  crime  não  for
cometido  com  violência  ou  grave  ameaça  à
pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se
o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta
social  e  a  personalidade  do  condenado,  bem
como os motivos  e as circunstâncias  indicarem
que essa substituição seja suficiente. 
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(...)”. 

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  A
INCOLUMIDADE PÚBLICA. Porte ilegal de arma de
fogo  de  uso  permitido.  Art.  14  da  Lei  n.
10.826/03.  Sentença  condenatória.  Recurso  da
defesa.  Pretendida  absolvição  por  anemia
probatória. Impossibilidade. Apelante que portava
a arma apreendida quando abordado por policiais
civis. Confissão judicial. Delito de mera conduta e
de  perigo  abstrato.  Ocorrência  da  consumação
com a simples prática de um dos verbos descritos
no  tipo  legal.  Pedido  de  substituição  da  pena
privativa  de  liberdade  por  restritiva  de  direito.
Impossibilidade. Apelante reincidente. Requisitos
do  art.  44  do  Código  Penal  não  preenchidos.
Recurso  conhecido  e  desprovido.  (TJSC;  ACR
2014.054914-1;  Blumenau;  Terceira  Câmara
Criminal;  Rel.  Des. Ernani Guetten de Almeida;
Julg. 25/11/2014; DJSC 01/12/2014; Pág. 288)

Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador João
Benedito da Silva, dele participando, além de mim Relator, o Desembargador
Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Manoel Henrique Serejo da 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 12 (doze) dias do mês de fevereiro do ano de 2015.

João Pessoa, 12 de fevereiro 2015

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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