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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001469-56.2014.815.0371 –  6ª Vara
Mista da Comarca de Sousa

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
APELANTE : Pedro Teodoro Filho
ADVOGADO : Ozael da Costa Fernandes
APELADO : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. Comércio  ilegal de
arma de fogo. Art. 17,  caput e parágrafo único,
da Lei nº 10.826/03.  Irresignação  defensiva.
Alegada  exacerbação  da  pena.  Existência  de
circunstâncias judiciais negativas. Possibilidade de
redução  em  outros  patamares  vislumbrada.
Regime  prisional  fechado.  Fixação  de  regime
menos  gravoso  (semiaberto).  Viabilidade.  Pena
inferior  a  08  (oito)  anos.  Primariedade  e
circunstâncias  judicias  não  são,  no  todo,
desfavoráveis  ao  réu. Recurso  parcialmente
provido.

- O  julgador,  ao  individualizar  a  pena,  examina
detidamente os elementos que dizem respeito ao
fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada,
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a   reprimenda  que  seja  necessária  e  suficiente
para a prevenção e reprovação do crime.

-  Considerando  a  existência  de  quatro
circunstâncias  judiciais  desfavoráveis  e  em
observância ao art. 59 do Código Penal é cabível a
redução  da  pena-base,  embora  para  patamar
superior ao mínimo legal.

-  A  aplicação  do  regime  prisional  far-se-á  de
acordo com a pena aplicada e com a observância
das circunstâncias judiciais. Se o quantum de pena
fixado  foi  superior  a  04  (quatro)  anos  e  as
circunstâncias  judiciais  não  são,  de  todo,
desfavoráveis  ao  acusado,  sendo  ele  primário,
impõe-se a fixação do regime semiaberto para o
cumprimento da pena.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
para reduzir a reprimenda, para 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de
reclusão,  e  modificar  o  regime  de  cumprimento  da  pena  para  o
semiaberto, em desarmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante a 6ª  Vara  Mista  da Comarca de Sousa, Pedro
Teodoro  Filho,  amplamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo
Ministério Público como incurso nas penas do art. 17, parágrafo único, da
Lei 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), às fls. 02/05.

A exordial aduz que, no dia 13 de março de 2014, por
volta das 13h, após informações de um suspeito, conhecido como “DÃO”,
que foi preso em flagrante, no dia anterior, portando um revólver calibre
38 e várias munições de diversos calibres, policiais civis se dirigiram a
casa  do  denunciado,  localizada  no  Bairro  da  Estação,  na  cidade  de
Sousa/PB, e lá encontraram: 12 (doze) pacotes com 04 (quatro) unidades
de 05 (cinco quilogramas) de chumbo de calibres variados; 14 (catorze)
unidades  de  05  (cinco  quilogramas)  de  chumbo  de  calibres  variados
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avulsos; 01 (uma) caixa com 35 (trinta e cinco) embalagens contendo 50
(cinquenta) unidades cada, de uma munição calibre .22; 06 (seis) caixas
de cartuchos “carregados” calibre .12, contendo cada uma 25 (vinte e
cinco) unidades; 03 (três) caixas de cartuchos “carregados” calibre .16,
chumbo  3T,  com  30  (trinta)  unidades;  07  (sete)  caixas  de  cartuchos
“carregados”  calibre .20,  chumbo 3T,  com 25 (vinte e cinco) unidades
cada; 04 (quatro) caixas de cartuchos “carregados” calibre .28, chumbo T,
com 25 (vinte e cinco) unidades; 01 (uma) caixa contendo 17 (dezessete)
caixas  e cada uma contendo 500 (quinhentas) espoletas Taquari nº 5; 04
(quatro) caixas de estojos calibre .20, com 25 (vinte e cinco) unidades; 12
(doze) cartelas de munição calibre .380, com 10 (dez) unidades cada; 02
(dois)  carregadores  de  cartuchos  calibre  .20,  de  aço,  além de  outras
munições e materiais descritos nos autos de apreensões de fls. 17-18.

Ainda, segundo consta da denúncia, foram apreendidos,
também, 45 (quarenta e cinco) folhas de cheques, cadernos e documentos
contendo anotações de compra e venda de mercadorias.

Recebida a denúncia no dia 02 de abril de 2014 (fl. 40),
e depois da regular instrução, foi proferida sentença (fls. 111/115)
condenando o réu pelo delito capitulado no art. 17,  caput, e parágrafo
único, do Estatuto do Desarmamento, a uma de pena de 05 (cinco) anos
de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e mais 97
(noventa e sete) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo vigente à época do fato.

Concedido ao réu o direito de apelar em liberdade.

A defesa irresignada com a sentença condenatória,
moveu recurso de apelação (fl. 121). Em suas razões (140/147), aduz que
as  circunstâncias  judiciais  são  manifestamente  favoráveis  ao  apelante,
devendo, portanto, a pena-base ser reduzida para o mínimo legal, bem
como a  reprimenda  ser  substituída  por  restritivas  de  direitos.  Requer,
ainda, a mudança do regime para o aberto ou semiaberto. Por fim, pede
que  matérias  deduzidas  no  apelo  sejam  enfrentadas  a  título  de
prequestionamento.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões (fls.
148/150v.) pedindo a manutenção da sentença recorrida no seu inteiro
teor.  

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
ilustre Procurador de Justiça, Dr. Paulo Barbosa de Almeida, opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 158/163).
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É o relatório.

VOTO: Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio
(Relator)

Recurso conhecido, preenchidos os pressupostos de
admissibilidade.

Inicialmente, cumpre dizer que o presente recurso não
discute a autoria e materialidade do delito, porque ambas restaram
comprovadas no conjunto processual e demonstradas de maneira
satisfatória na sentença condenatória, tendo o réu inclusive confessado
em juízo (fl. 110 – mídia digital anexa).

Desse modo, passo ao exame da reprimenda fixada na
sentença.

Argumenta a defesa que a pena-base  foi  fixada  de
forma exacerbada, requerendo a sua redução. Aduz, para tanto, que o
apelante  possui  bons  antecedentes;  é  primário;  goza  de  boa  conduta
social; sua personalidade é favorável; não há elementos nos autos para
aferir as consequências do fato típico; os motivos e as circunstâncias do
crime, bem como a culpabilidade são inerentes ao delito.

O  magistrado  sentenciante,  assim,  analisou  as
circunstâncias do art. 59, do Código Penal, verbis (fls. 113/114):

“(...) a) Culpabilidade: elevada, pois o agente se
valia  do  seu  comércio  registrado  de  fogos  de
artifício  para  vender  clandestina  e
sorrateiramente os artefatos bélicos proibidos;
b)  Antecedentes:  bons,  apesar  de  possuir  outros
processos penais em curso;
c)  Conduta  Social:  inexistem nos  autos  elementos  a
esse respeito;
d) Personalidade: não aferida tecnicamente, razão pela
qual nada há a se considerar quanto a este aspecto;
e) Motivos: reprováveis, pois como ele narrou em
interrogatório,  visava  obter  lucros
extraordinários com a venda dos artefatos, pois
considerava  os  lucros  de  sua  atividade  lícita
pequenos;
f)  Circunstâncias:  negativas,  pois  negou  a
entrada da polícia no seu imóvel, em uma nítida
tentativa de embaraçar  atuação dos agentes de
autoridade policial;
g) Consequências: reprováveis, pois ao assim agir
não  apenas  ajudou  a  disseminar  perante  a
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sociedade  uma  quantidade  indeterminada  de
material  bélico,  mas  também  acabou  opor
prejudicar aqueles que, vivem licitamente de tal
atividade;
h) Comportamento da vítima: inaplicável; (...)”.
Destaquei.
 

Em consequência, fixou a pena-base em 06 (seis) anos
de reclusão  e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, sendo cada dia
calculado na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à
época do fato. 

Na segunda fase, a sanção foi atenuada em 1/6 (um
sexto),  em razão da atenuante da confissão (art.  65,  III,  “d”,  do CP),
fixando-a em  05 (cinco) anos de reclusão e 97 (noventa e sete)
dias-multa, quantum este que restou definitivo ante à ausência de
causas de aumento ou de diminuição.

Fixado o regime inicial fechado em virtude das 04
(quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Vejamos.

Frise-se que, apesar, da insatisfação defensiva, há nos
autos  elementos  bastantes  para  justificar  o  exame  desfavorável  das
circunstâncias judiciais  correspondentes à culpabilidade,  os motivos,  as
circunstâncias e consequências do crime. 

Basta  dizer,  como  bem  analisado  pelo  douto
sentenciante, que a venda clandestina dos artefatos bélicos era mascarada
pelo comércio de fogos de artifício e que tinha como objetivo, não apenas
um lucro fácil, mas sim, uma vantagem excessiva sobre a venda de tais
materiais.  Situação  suficiente  a  justificar  desfavoravelmente  a  sua
culpabilidade e os motivos do crime.

Por  outro  lado,  in  casu,  não  há  como  negar  que  a
atitude do réu ao impedir que os policiais entrassem em sua casa para
averiguar  os fatos,  bem como ao vender uma considerável  quantia de
material  bélico,  prejudicando  a  sociedade  como  um  todo,  serve  de
motivação  para  ponderar  negativamente  em  desfavor  dele,  as
circunstâncias e as consequências do crime.

Porém, a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
apesar de fundamentada na sentença penal condenatória, em razão do
reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, encontra-se um
pouco exacerbada.
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Assim, verifica-se que o quantum de aumento na
fixação da pena-base – em 02 anos – foi elevado, em se considerando que
a pena abstratamente prevista para o delito de comércio ilegal de arma de
fogo é de 04 (quatro) a 08 (oito) anos.

Como se vê da sentença transcrita acima, o magistrado
considerou somente 04 (quatro) das circunstâncias judiciais do art. 59, do
Código Penal  – culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do
crime  – como desfavoráveis ao acusado na dosimetria da pena.

Ressalte-se, por oportuno, que a aplicação demasiada
da pena-base no mínimo legal não é tecnicamente correta, pois, desse
modo, desprezam-se os critérios impostos pela lei para escolher, entre o
mínimo e o máximo cominados para a infração penal, a sanção justa para
cada réu. 

Discorrendo sobre o assunto, Guilherme de Souza
Nucci – in Código Penal Comentado, Editora RT, 4ª edição, p. 260 –
com propriedade, afirma: 

"Afinal, o art. 59, mencionando oito elementos
diversos, almeja a aplicação da pena em parâmetros
diferenciados para os réus submetidos a julgamento. A
padronização da pena é contrária à individualização, de
modo que é preciso alterar essa conduta ainda
predominante". 

Assim, não  obstante,  entender que pena-base não é
sinônimo de pena mínima, bem como não é direito subjetivo do réu ter
sua pena-base sempre aplicada no mínimo legal, abalizado em firme e
coerente corrente doutrinária e jurisprudencial, observo  que  a sanção
basilar fixada em primeira instância deve ser redimensionada.

A propósito:
 

"O Juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base
dentro dos limites legais, mas este poder não é
arbitrário, porque o caput do art. 59 do Código Penal
estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que
devem orientar a individualização da pena-base, de
sorte que, quando todos os critérios são favoráveis ao
réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado;
entretanto, basta que um deles não seja favorável
para que a pena não mais possa ficar no patamar
mínimo" (RTJ 176/743), negritei.
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Dessa forma, reduzo a pena-base de 06 (seis) anos de
reclusão  para 05  (cinco) anos  de reclusão, considerando a presença de
quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal.

Na esteira deste entendimento, eis o seguinte julgado:

“HABEAS  CORPUS.  FURTO  QUALIFICADO.
CONDENAÇÃO.  DOSIMETRIA.  ART.  59  DO  CÓDIGO
PENAL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
FALTA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.  ALUSÕES  GENÉRICAS.
ELEMENTOS  INERENTES  AO  PRÓPRIO  TIPO  PENAL.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  REDUÇÃO  DA
REPRIMENDA.  ORDEM  CONCEDIDA.  (…)  3.  Em
observância ao art. 59 do Código Penal, e considerando
a  existência  de  apenas  três  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis,  é  de  rigor  a  redução  da  pena-base,
embora para patamar superior ao mínimo legal. (…)”.
(STJ  -  HC:  82348  MS  2007/0100411-9,
Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA,  Data  de  Julgamento:  18/05/2010,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
21/06/2010)

Passando  para  a  segunda  fase  da  dosimetria  da
reprimenda,  mantenho  a  redução  em  1/6  (um  sexto),  em  razão  da
atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP), restando a pena em 04
(quatro)  anos  e  10  (dez)  meses  de  reclusão, quantum este que
restou definitivo ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição.

Quanto ao regime prisional, entendo que este, também,
merece reparos.

A  fixação  do  regime  para  o  cumprimento  da  pena
privativa de liberdade tem como baliza o art. 33, §2º, do Código Penal,
que, deve ser conjugado sistematicamente com os critérios do art. 59, do
CP. 

Observando-se a análise do art. 59 do CP, tem-se que
as circunstâncias judiciais não são, de todo, desfavoráveis ao apelante. 

Ademais,  a  pena definitiva redimensionada foi  de  04
(quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Assim, tendo a pena-base se afastado pouco do mínimo
legal, possuindo o réu a condição de primário e não sendo superado o
patamar de 08 (oito) anos de prisão, deve ser reformada a r. sentença no
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que  se  refere  ao  regime  inicial  de  cumprimento  da  pena  privativa  de
liberdade.

Desta  feita,  fixo  para  o  apelante  o  regime  inicial
semiaberto.

Mantenho os demais termos da sentença.

Por tais razões e sendo desnecessários maiores
argumentos no caso, em desarmonia com o parecer ministerial, DOU
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, para reduzir a reprimenda, para 04
(quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão,  e modificar o regime de
cumprimento da pena para o semiaberto.

Presidiu  o  julgamento,  o  Excelentíssimo Senhor
Desembargador  João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara
Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores  Arnóbio  Alves  Teodósio  (com  jurisdição
limitada), relator, João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado
para substituir o Exmo. Des. João Benedito da Silva), revisor, e
Carlos Martins Beltrão Filho. Ausente Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor
Doutor José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

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, 16 de
abril de 2015.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


