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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000267-20.2012.815.0531 –  Comarca  de
Malta/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
1º APELANTE: Everaldo Meciado de Sousa
ADVOGADO: José Cloves Ramos de Farias (OAB/PB 4.229)
2º APELANTE: Sebastião de Sousa Costa
ADVOGADO: Luiz da Silva (OAB/PB 4.594)
APELADA: Justiça Pública

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO.  CORRUPÇÃO ATIVA  E
RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÕES. IRRESIGNAÇÃO.
PLEITO  PELAS  ABSOLVIÇÕES.  NÃO
ACOLHIMENTO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
INDUBITÁVEIS.  CONFISSÃO  DO  ACUSADO
EVERALDO COM RELAÇÃO AO PORTE DE ARMAS.
CONFIGURAÇÃO  DO  CRIME  DE  RECEPTAÇÃO.
MOTOCICLETA  ADQUIRIDA  SEM  QUALQUER
DOCUMENTAÇÃO E DE PESSOA DESCONHECIDA.
CORRUPÇÃO ATIVA DEMONSTRADA DIANTE DAS
DECLARAÇÕES  DOS  POLICIAIS  MILITARES  A
QUEM FOI  OFERECIDA PROPINA.  DA REDUÇÃO
DA  PENA.  IMPOSSIBILIDADE.  PRESENÇA  DE
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  NEGATIVAS.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

1. A autoria e a materialidade do crime de porte
de arma restam demonstradas, por um conjunto
de  circunstâncias  e  indícios  irretorquíveis,  que
vão desde o flagrante até a própria confissão do
inculpado  Everaldo  Meciado  de  Souza,  e  os
informes testemunhais colacionados aos autos.

2.  A  aquisição  de  motocicleta  de  pessoa
desconhecida e sem documentação referente ao
bem ou  à  transação  comercial,  é  fato  que  se
amolda ao artigo 180, caput, do Código Penal.

3.  O crime delineado no art. 333 do CP restou
comprovado  diante  de  todo  o  caderno
probatório,  que  demonstra  que  o  réu  e  seu
comparsa,  de  fato,  ofereceram  vantagem
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indevida aos policiais militares, para que fossem
liberados.

4. Se a juíza fixou as reprimendas em quantum
necessário e suficiente à reprovação e prevenção
de  crimes,  atendendo  ao  princípio  da
proporcionalidade, mostrando equilíbrio  entre o
mal cometido e a retributividade da pena, não
há que se falar em redução da pena.

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 recurso.

RELATÓRIO

Perante  a  Comarca  de  Malta/PB,  Everaldo  Meciado  de
Sousa  e  Sebastião  de  Sousa  Costa, devidamente  qualificados,  foram
denunciados como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/03 e arts.
180, caput e 333, caput, ambos do CP, pelos fatos a seguir narrados:

No dia  17/02/2012,  pelas 17h30min, nas imediações do
Sítio  Cariri,  policiais  militares  foram  informados  que  02  (dois)  indivíduos
estavam andando em uma moto em atitude suspeita.

Os  serem  revistados,  foram  encontrados  02  (dois)
revólveres municiados e, ao ser dada voz de prisão, os acusados ofereceram,
cada um deles, determinada quantia em dinheiro, para que os policiais  os
liberassem.

Por fim, ao verificar a origem da moto que os acusados
estavam, foi constatado que a mesma possuía registro de furto.

Denúncia recebida em 15/03/2012 (fls. 82).

Instruído regularmente o processo, a juíza singular julgou
procedente o pedido, condenando Everaldo Meciado de Sousa e Sebastião de
Sousa Costa, nos precisos termos do art. 14 da Lei nº 10.826/03 e arts. 180,
caput e 333, caput, ambos do CP, aplicando a pena da seguinte maneira:

1. Para Sebastião de Sousa Costa

1.1. Para o Crime de Porte

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000267-20.2012.815.0531 2



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em  03  (três)  anos  de  reclusão  e  60  (sessenta)  dias  multa,  que  tornou
definitiva diante da ausência de causas modificativas.

1.2. Para o Crime de Receptação

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em  02  (dois)  anos  de  reclusão  e  40  (quarenta)  dias  multa,  que  tornou
definitiva diante da ausência de causas modificativas.

1.3. Para o Crime de Corrupção Ativa

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias multa,
que tornou definitiva diante da ausência de causas modificativas.

- Do concurso material

Ao final, considerando os termos do art. 69 do CP, somou
as penas impostas totalizando 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão de
reclusão  e  160 (cento  e  sessenta)  dias  multa,  a  base  de 1/30 do salário
mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime fechado.

2. Para Everaldo Meciado de Sousa

2.1. Para o Crime de Porte

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa. Considerando a
atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP, reduziu a pena em 06 (seis)
meses e 15 (quinze) dias multa, ficando, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de
reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias multa, que tornou definitiva diante da
ausência de outras causas modificativas.

2.2. Para o Crime de Receptação

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em  02  (dois)  anos  de  reclusão  e  40  (quarenta)  dias  multa,  que  tornou
definitiva diante da ausência de causas modificativas.

2.3. Para o Crime de Corrupção Ativa
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Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão de reclusão e 60 (sessenta)
dias multa, que tornou definitiva diante da ausência de causas modificativas.

- Do concurso material

Ao final, considerando os termos do art. 69 do CP, somou
as penas impostas totalizando 08 (oito) anos de reclusão de reclusão e 145
(cento e quarenta e cinco) dias  multa,  a base de 1/30 do salário  mínimo
vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime fechado.

Irresignado  com  o  decisório  adverso,  recorreram  os
censurados,  a  esta  superior  instância  pugnando  por  suas  absolvições,
alegando ausência de provas a ensejar condenação e, alternativamente pela
redução das penas (fls. 372-374; 380; 381; 455-463).

Ofertadas  as  contrarrazões  ministeriais  (fls.  465-470  e
471-476),  seguiram os  autos,  já  nesta  instância,  à  douta  Procuradoria  de
Justiça, que, em parecer, opinou pelo improvimento (fls. 482-489).

É o relatório.

VOTO

Em  que  pese  a  interposição  separada  dos  recursos,  a
análise será feita de forma conjunta para melhor compreensão. 

- DO PORTE DE ARMA

A  verdade  material  a  positivar  a  existência  do  delito
reputa-se  cristalina,  espelhada  na  prova  técnica  consistente  no  Auto  de
Apresentação  e  Apreensão  (fls.  12)  e  Laudo  de  Exame  de  Eficiência  de
Disparos em Armas de Fogo e Munição (fls. 113-117).

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 Everaldo  Meciado  de  Souza,  e  os  informes
testemunhais colacionados aos autos, constituindo, com isso, a robustez de
provas da autoria delitiva.

Vejamos: 

Tiago  Lucena  de  Sousa,  testemunha,  policial
militar, fls. 285: “(...) viu quando cada uma dos
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réus portava um revolver, marca ROSSI e Marca
TAURUS, com cinco munições intactas; (...)”.

Wanderlan  Limeira  de  Sousa,  testemunha,
policial  militar,  fls.  286:  “(...)  QUE juntamente
com  o  Policial  Tiago  procedeu  a  busca  nos
denunciados  e  cada  um dos  réus  portava  um
revolver,  marca  ROSSI  e  Marca  TAURUS,  com
cinco munições intactas; (...)”.

Everaldo  Meciado  de  Souza,  acusado,
interrogatório, fls.  300: “(...) Que é verdadeira
em  parte  a  acusação  que  lhe  foi  feita;  QUE
reconhece  que  portava  um  revólver  enquanto
Sebastião portava outro; (...)”.

A propósito:

“PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E
MATERIALIDADE  DEVIDAMENTE  COMPROVADAS.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, LASTREADA
PELOS  DEMAIS  ELEMENTOS  DE  CONVICÇÃO
REUNIDOS.  ABSOLVIÇÃO  PELA
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  POSSE  ILEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.  Restando  comprovado,  pela
confissão  extrajudicial  do  acusado  e  em
consonância  com  os  demais  depoimentos  dos
autos, o porte ilegal, em via pública, de arma de
fogo, impõe-se a manutenção de sua condenação
pela prática do delito previsto no art. 14, da Lei
Federal  10.826/2003,  sendo  impossível  a
desclassificação do delito para posse ilegal de arma
(art. 12, da Lei nº 10.826/03), diante da ausência
de subsunção ao tipo penal descrito, que prevê a
posse ou guarda de arma de fogo, no interior de
sua residência ou dependência desta. Recurso não
provido”.  (TJMG  –  Processo  nº  0951345-
14.2008.8.13.0114  -  Rel.  Des.  Judimar  Biber  -
DJEMG 27/04/2012) 

Não  há  dúvidas,  portanto,  de  que  os  réus  portavam as
armas de fogo e munições apreendidas.

Por  tais  razões,  mantenho  a  condenação  dos  réus,  nos
moldes da sentença.
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- DA RECEPTAÇÃO

Os acusados foram condenados como incursos nas penas
do art. 180, caput, do CP, que reza:

“(...) Adquirir, receber, transportar, conduzir ou
ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que
sabe ser produto de crime, ou influir  para que
terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
(...)”.

Em suas razões recursais, os recorrentes dizem que não há
provas a ensejar a condenação.

No entanto,  ao  serem presos  em flagrante  com a moto
XRE300, cor preta, ano 2010, placa NPX 5047, os policiais consultaram no
INFOSEG  e  constataram uma  ocorrência  de  furto/roubo,  além  de  que  os
recorrentes  não  possuíam  qualquer  documento  que  comprovasse  a  sua
propriedade.

A materialidade resta consubstanciada pelo Auto de prisão
em flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 12) e Documento da
Rede Infoseg (fls. 23).

A autoria, da mesma forma resta indubitável, apesar dos
acusados negarem a prática delitiva.

Quando interrogados,  tanto na esfera policial  quanto em
juízo, os acusados negaram que soubessem da origem ilícita da moto.

Contudo, as testemunhas inquiridas, confirmam os fatos.

Tiago  Lucena  de  Sousa,  testemunha,  policial
militar,  fls.  285: “(...)  QUE a moto apreendida
estava sendo conduzida pelos denunciados; QUE
moto tinha restrição no sistema INFOSEG; (…)
QUE, pela consulta feita no SISTEMA INFOSEG o
verificou  que  os  denunciados  respondem  por
outros crime [sic] contra o patrimônio. (...)”.

Wanderlan  Limeira  de  Sousa,  testemunha,
policial  militar,  fls.  286:  “(...)  QUE  a  moto
apreendida  estava  sendo  conduzida  pelos
denunciados restrição de roubo/furto no sistema
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INFOSEG;  QUE na delegacia foi constatado que
ambos  respondem  por  crime  contra  o
patrimônio. (...)”.
 (...)”.

Ademais, como bem frisado pela magistrada na sentença
(fls.  354),  ao colacionar uma jurisprudência,  fica caracterizado o crime de
receptação,  quando o agente adquire uma moto,  sem documentação e de
pessoa desconhecida, pois fica evidente a origem ilícita do bem.

É inconteste a prática do delito pelos recorrentes.

A propósito:

APELAÇÃO  CRIMINAL  RECEPTAÇÃO.  Conjunto
probatório  suficiente  para  condenação.
Apreensão  do  bem roubado  na  posse  do  réu.
Versão  exculpatória  inverossímil  e  não
comprovada Prova testemunhal segura Réu que
sabia  da  proveniência  ilícita  do  bem.
Recebimento  do  veículo  sem  exigência  da
documentação  pertinente  e  de  pessoa
desconhecida  Pena.  Redução.  Necessidade.
Regime  aberto  Dado  parcial  provimento  ao
apelo. (TJSP - APL 0059013-28.2010.8.26.0050
-  Ac.  7432133  -   Rel.  Des.  Rachid  Vaz  de
Almeida – DJ: 17/03/2014)

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  RECEPTAÇÃO.  RÉU
REINCIDENTE.  FIXAÇÃO  DE  REGIME  DE
CUMPRIMENTO  DA  PENA  MAIS  GRAVOSO.
MANUTENÇÃO ANTE A REINCIDÊNCIA DO RÉU.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - A
aquisição  de  um  veículo  de  pessoa
desconhecida, sabendo tratar-se de produto de
crime, em razão do valor de r $ 500,00, do local
e  da  ausência  de  qualquer  documentação
referente  ao bem ou à transação comercial,  é
fato  que  se  amolda  ao  artigo  180,  caput,  do
Código Penal. II. Apesar de fixada pena abaixo
de 4 (quatro) anos, mantém-se o regime inicial
semi-aberto para o cumprimento da pena, nos
termos do artigo 33, §2º, alínea "b", do Código
Penal,  por  ser  o  réu  reincidente.  III.  Recurso
conhecido  e  não  provido”.  (TJDF  -  Rec
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2013.03.1.001355-8 - Ac.  716.863 - Rel.  Des.
José Guilherme - DJ 04/10/2013) 

Nessa linha, o fato  narrado na denúncia se subsume ao
tipo  penal  incriminador  do art.  180,  caput,  do CP,  uma vez que os réus,
adquiriram uma motocicleta, devendo saber tratar-se de produto de crime,
haja  vista  que,  estava  sem  qualquer  documento  que  comprovasse  a
procedência lícita.

Sobre o assunto, colaciono as seguintes jurisprudências:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO
DE  ENTORPECENTES.  PROVA.  CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL.  TESTEMUNHO  DE  POLICIAIS.
VALIDADE. RECEPTAÇÃO DOLOSA. EVIDÊNCIAS
QUE COMPROVAM A CIÊNCIA, PELO AGENTE, DA
ORIGEM  ESPÚRIA  DO  BEM.  ABSOLVIÇÃO
INADMISSÍVEL.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  I.  (…)  III.  A
alegação de  atipicidade  da conduta  relativa  ao
crime  de  receptação  dolosa  não  se  revelou
comprovada. Embora não tenha confessado, as
condições  em  que  foi  encontrada  a  moto
apreendida,  sem  nenhum  documento  a
comprovar  uma  compra  lícita,  revela  que  o
acusado tinha a plena ciência da origem espúria
do  bem.  lV.  Condenação  mantida.  Apelo
desprovido.  (TJPB;  ACr  083.2010.001232-3/2;
Câmara Especializada Criminal; Rel. Des. Joás de
Brito Pereira Filho; DJPB 02/07/2013; Pág. 13) 

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  RECEPTAÇÃO  E
FURTO  QUALIFICADO.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  APELAÇÃO  CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  CONTEXTO
PROBATÓRIO CONTRÁRIO ÀS PRETENSÕES DO
APELANTE.  RECURSO  CONHECIDO  E
DESPROVIDO.  SENTENÇA  MANTIDA.  EXTINÇÃO
DA  PUNIBILIDADE  PARA  UM  DOS  RÉUS.
PRESCRIÇÃO.  COGNOSCIBILIDADE
ASSEGURADA.  AUTORIZAÇÃO  LEGAL.
CONHECIMENTO DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO
ART.  61CPP.  1.  O  apelante  Cosmo  Deusimar
Claudino  alega  a  inexistência  de  prova  para  a
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condenação pelo crime de receptação. Aduz não
haver elementos comprobatórios da autoria e da
impossibilidade  de  saber  da  origem  ilícita  da
moto  apreendida.  2.  A  materialidade  resta
comprovada  pelo  auto  de  apresentação  e
apreensão  (f.  19),  bem  como  demais  provas
colhidas  nos  autos.  3.  A  alegação  do
desconhecimento  da  origem  ilícita  do  veículo
adquirido  não  merece  prosperar.  A  moto
apreendida  não  possuía  documentação  e  a
numeração do chassi no veículo era adulterado.
Ressalta-se  o  valor  pago pelo  bem,  abaixo  do
oferecido  no  mercado  e  de  conhecimento  dos
recorrentes,  como  confirma  o  réu  Cosmo
Deusimar Claudino as f.  54/55. 4.  (…)” (TJCE;
APL 120-27.2004.8.06.0045/1; Segunda Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Francisco  Darival  Beserra
Primo; DJCE 09/01/2013; Pág. 176)

PENAL.  Apelação.  Apelado  processado  pelos
crimes  de  porte  ilegal  de  arma  de  fogo  com
numeração suprimida e de receptação. Art. 180,
caput,  do  Código  Penal.  Alegado
desconhecimento  da  origem  ilícita  do  bem.
Circunstâncias  que  evidenciam  a  ciência  da
origem ilícita  da  motocicleta.  Apelado  flagrado
enquanto  conduzia  a  moto,  armado,  pouco
tempo  depois  do  assalto.  Justificativa  para  a
posse  do  veículo  inverossímil.  Sentença
reformada  para  condenar  o  apelado.  Recurso
provido.  (TJPR;  ApCr  0970928-2;  Londrina;
Segunda  Câmara  Criminal;  Relª  Juíza  Conv.
Lilian Romero; DJPR 29/05/2013; Pág. 334)  

- DA CORRUPÇÃO ATIVA

Os autos dão conta da imputação do delito de corrupção
ativa  contra  o  apelante  e  seu  comparsa,  uma vez que,  ao serem presos,
teriam  oferecido  vantagem  indevida  aos  policiais  militares  para  serem
liberados.

Sobre  a corrupção passiva,  o  doutrinador  Cezar  Roberto
Bitencourt,  em sua  obra  Tratado  de  Direito  Penal,  5:  parte  especial:  dos
crimes contra a administração pública, dos crimes praticados por prefeitos, 4ª
ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010, p.123, diz que:
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“consuma-se  instantaneamente,  isto  é,  com  a
simples  solicitação  da  vantagem  indevida,
recebimento desta ou com a aceitação da mera
promessa  daquela.  Para  a  tipificação  penal  é
irrelevante  que  o  ato  funcional  venha  a  ser
praticado ou não em decorrência da propina. (...)
Nas hipóteses de recebimento e ou de aceitação
da vantagem indevida, em que a iniciativa é do
corruptor, consuma-se a corrupção passiva com
o recebimento ou com a manifestação do aceite
da  promessa.  Nessas  duas  hipóteses  –
recebimento e aceitação – também se aperfeiçoa
o  correspondente  crime  de  corrupção  ativa
(crime bilateral)”.

As  testemunhas  inquiridas  prestaram  depoimentos
harmoniosos, narrando como ocorreu a prática delitiva:

Tiago  Lucena  de  Sousa,  testemunha,  policial
militar,  fls.  285:  “(...)  QUE diante  da  situação
deu  voz  de  prisão  aos  denunciados  e,  quando
conduzia  a  Delegacia  Plantonista,  eles
ofereceram propina tanto ao declarante, quanto
ao  seu  colega  Vanberlan;  QUE  o  primeiro
denunciado ofereceu a quantia de R$ 4.000,00,
QUE Everaldo ofereceu a quantia de R$ 2000,00;
(...)”.

Wanderlan  Limeira  de  Sousa,  testemunha,
policial  militar,  fls.  286:  “(...)  QUE  quando
conduzia  a  Delegacia  Plantonista,  eles
ofereceram propina  tanto ao [sic]  testemunha,
quanto  ao  seu  colega  Tiago;  QUE  o  primeiro
denunciado (Sebastião)  ofereceu a quantia  de
R$ 4.000,00, QUE Everaldo ofereceu a quantia
de R$ 2000,00; QUE a tentativa de suborno era
para que os denunciados fossem liberados; (...)”.

Sobre o assunto, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO.  CRIMES  DE  ENTORPECENTES,  DE
ARMAS  E  CORRUPÇÃO  ATIVA  (ARTIGO  33,
CAPUT,  DA LEI Nº 11.343/06,  ARTIGO 14, DA
LEI Nº 10.826/03 E ARTIGO 333, DO CÓDIGO
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PENAL).  CONCURSO  MATERIAL  (ARTIGO  69,
CAPUT,  DO  CÓDIGO  PENAL).  IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA. A prova contida nos autos autoriza
a  manutenção  da  condenação  do  réu  como
incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei
nº 11.343/06, do artigo 14, da Lei nº 10.826/03
e  do  artigo  333,  do  Código  Penal.  Inviável  a
pretendida  absolvição  por  insuficiência  de
provas.  Depoimentos  dos  policiais  aptos  para
sustentar  a  condenação.  A  pena  aplicada,
considerado o concurso material de crimes - 10
anos  de reclusão  -  e  a  reincidência  afastam a
possibilidade  de  fixação  de  regime  carcerário
mais brando do que o fechado, estabelecido na
decisão apelada,  bem como de substituição  ou
suspensão da pena privativa de liberdade, pois
não atendidos os requisitos dos artigos 44, inciso
I, e 77, caput, ambos do CP. APELO IMPROVIDO.
(Apelação  Crime  Nº  70058919366,  Segunda
Câmara  Criminal,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em
26/06/2014)

 De todo o caderno probatório, veja-se que, conjugando os
elementos  de  prova,  demonstra  que  o  réu  e  seu  comparsa,  de  fato,
praticaram  o  delito  em  questão,  ao  ofereceram  vantagem  indevida  aos
policiais militares, para que fossem liberados.

- DA APLICAÇÃO DA PENA

Nas razões apelatórias, o recorrente pleiteia pela redução
das reprimendas estabelecidas, o que, porém, afigura-me impossível. 

Inicialmente, esclareço que é escusado dizer que o juiz tem
poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, desde
que o faça fundamentadamente. 

É  que,  não  constituindo  direito  subjetivo  do  acusado  a
estipulação  dessa  pena  em  seu  grau  mínimo,  pode  o  magistrado,
considerando as diretrizes do art. 59 do Código Penal, majorá-la para alcançar
os  objetivos  da  sanção.  E  assim  portou-se,  iniludivelmente,  a  douta
magistrada  sentenciante,  que  se  referiu,  de  forma  explícita,  aos  motivos
legais da sua elevação. 
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Com efeito, ao exarar a sentença ora impugnada, a juíza
monocrática  não  se  quedou  silente  quanto  à  análise  das  circunstâncias
judiciais. Ao revés, sopesou convenientemente todas as moduladoras do art.
59 do Estatuto Repressivo, reconhecendo, a maioria delas, desfavoráveis ao
recorrente.

Ressalte-se,  a propósito,  o excelente  pronunciamento do
Pretório Excelso. Vejamos:

“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” (STF, HC 76.196-GO, 2.ª T.,
rel. Maurício Correa, 29.9.1998, in RTJ 176/743).

A propósito:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE  DROGAS,
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO
ATIVA.  AUTORIA E  MATERIALIDADE DELITIVAS
SATISFATORIAMENTE  COMPROVADAS.
CORRUPÇÃO ATIVA DELINEADA PELOS CRÍVEIS
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. INOCORRÊNCIA
DE ATIPICIDADE QUANTO AO ART. 14, DA LEI Nº
10.826/03.  ARMA  ESCONDIDA  EM  LOCAL
DIVERSO  DA  RESIDÊNCIA  OU  LOCAL  DE
TRABALHO  DE  SEU  POSSUIDOR.  PENA.
REDUÇÃO. MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI
Nº  11.343/06.  INVIABILIDADE.  RÉU
REINCIDENTE.  REQUISITOS  LEGAIS  NÃO
PREENCHIDOS.  ISENÇÃO  DE  CUSTAS.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 58 DESTA CORTE.
RECURSO  CONHECIDO  E  DESPROVIDO.
Comprovadas  a  materialidade  e  a  autoria  dos
crimes de tráfico, porte ilegal de arma de fogo e
corrupção ativa, a manutenção da condenação é
medida que se impõe. Se a pena-base do réu foi
bem dosada, é incabível a sua redução. Não faz
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jus  à  minorante  do  art.  33,  §4º,  da  Lei  nº
11.343/06 o réu comprovadamente reincidente,
dedicado a atividades delitivas. "O juridicamente
miserável  não  fica  imune  da  condenação  nas
custas do processo criminal (art. 804 CPP), mas
o  pagamento  fica  sujeito  à  condição  e  prazo
estabelecidos  no  art.  12  da Lei  nº  1.060/50.".
(TJMG  -  APCR  1.0024.12.303845-7/001  -  Relª
Desª  Márcia  Maria  Milanez  Carneiro  -  DJ
20/05/2014)

Assim, considerando que a fixação da pena-base acima do
mínimo legal  apresenta-se,  no presente caso,  em quantidade necessária  e
suficiente  para  reprovação  e  prevenção  dos  delitos,  há  que  se  manter  a
sanção cominada da forma que foi aplicada.

Ante todo o exposto, nego provimento aos recursos.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento o Desembargador João Benedito da
Silva, dele participando, além de mim, Relator, os Desembargadores Márcio
Murilo da Cunha Ramos e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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 23 (vinte e três) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 24 de abril de 2015

        Des. Carlos Martins Beltrão Filho
   - Relator -
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