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RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
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APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. PLEITO PELA
ABSOLVIÇÃO.   NÃO  ACOLHMENTO.  PLEITO  PELA
DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03
PARA  O  ART.  12  DA  LEI  Nº  10.826/03.
IMPOSSIBILIDADE.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO
LEGAL.  NÃO  ACOLHIMENTO.  PLEITO   PELA
SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE, APENAS,
PELA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INADMISSIBILIDADE.
ESCOLHA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
NÃO  CONSTITUI  DIREITO  SUBJETIVO  DO  RÉU.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE
DO  CUMPRIMENTO  DA  PENA  IMPOSTA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. O acolhimento da excludente de ilicitude da
inexigibilidade  de  conduta  diversa  exige
comprovação de que a prática do ilícito era a
única  solução  viável  para  o  problema
enfrentado pelo réu.

2. Para a configuração do delito descrito no art.
14  da  Lei  10.826/03,  basta  a  ocorrência  de
qualquer  das condutas  nele  descritas,  dentre
elas  estão  o  transporte,  o  depósito  ou  a
manutenção sob sua guarda de arma de fogo,
sem  autorização  e  em  desacordo  com  a
determinação legal ou regulamentar.

3.  Apesar  de  reconhecida,  a  incidência  da
atenuante da menoridade não pode conduzir
à redução da pena abaixo do mínimo legal, a
teor do disposto na Súmula nº 231 do STJ.

                                     CMBF- Relator



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

4.  Não  cabe  ao  réu  a  escolha  pelo  da
reprimenda a ser-lhe imposta, cabendo ao Juízo
da  execução  estabelecer  a  forma  de
cumprimento  das  penas  restritivas  de  direito
que  melhor  se  adequem  às  peculiaridades
pessoais do apenado.

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

ACORDA a  Egrégia  Câmara Criminal  deste  Tribunal  de
Justiça, a unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação.

RELATÓRIO

Perante  a  4ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de  Campina
Grande/PB,  Francisco  Carlos  Ferreira  Lima,  devidamente  qualificado,  foi
denunciado como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº 10.826/03, pelos
fatos a seguir narrados:

No dia 24 de agosto de 2013, por volta das 17hs00min,
em Campina Grande/Pb,  o  acusado foi  preso em flagrante,  em um bar,
situado a Rua Henrique Sales, 231, Santa Rosa, no município de Campina
Grande/PB, por estar portando arma de fogo e munição de uso permitido,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda na peça acusatória, que policiais militares
receberam uma informação via CIOP, de que o acusado estaria armado no
mencionado  bar.  Ato  contínuo,  ao  chegarem  ao  local,  os  policiais
encontraram o revólver calibre 22, de numeração 22428,  marca Taurus,
carregada com seis munições do mesmo calibre.

Na  tentativa  de  eximir-se  do  cerco  policial,  o  acusado
escondeu a referida arma embaixo do balcão da cozinha do bar, todavia, ao
ser  questionado  acerca  da  mesma,  o  acusado  se  apresentou  como
proprietário e informando o local que havia guardado a mencionada arma.

Instruído  regularmente  o  processo  e  oferecidas  as
alegações finais pelas partes (fls. 58-60 e 63-66), o Juiz de Direito  a quo
julgou  procedente o pedido da acusatória, condenando o réu, com fulcro no
art.  14 da Lei nº 10.826/2003, fixando a pena da seguinte maneira:

Após  análise  das  circunstâncias  judiciais,  fixou a  pena-
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base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Reconheceu a
atenuante da confissão espontânea, todavia, deixou de reduzir a pena por
haver aplicado em seu mínimo legal, por força da Súmula nº 231 do STJ.
Ante a ausência de agravantes ou causas de diminuição ou aumento das
penas aplicáveis, tornou-a definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10
(dez) dias multa, a base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos
fatos.

Por preencher os requisitos do art. 44 do CP, substituiu a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito nas modalidades
prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária de um salário
mínimo.

Não se conformando com o decisum verberado, recorreu
a esta Superior Instância, pugnando pela absolvição ante a aplicação da
excludente da ilicitude. Não sendo esta reconhecida, pela desclassificação
do  delito  que  restou  condenado  para  o  descrito  no  art.  12  da  Lei  nº
10.826/03. Ao final, pela redução da reprimenda imposta e substituição da
restritiva de direito, apenas na modalidade prestação pecuniária. (fls. 83-
87).

Ofertadas  as  contrarrazões,  manifestou-se  o  Ministério
Público para que seja mantida a decisão vergastada, negando provimento
do recurso (fls. 88-92).

Nesta  Instância,  à  douta  Procuradoria  de  Justiça  em
parecer opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 97-99).

                      
É o relatório.

VOTO

Nas  razões  apelatórias  o  recorrente  pleiteia  sua
absolvição ante a excludente da ilicitude. Não sendo esse o entendimento,
pela desclassificação do crime tipificado no art.  14 da Lei  nº 10.826/03
(porte de arma de fogo), para o tipificado no art. 12 da mesma legislação
(posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Todavia, tal pleito não há como prosperar. Vejamos:

1.  DA  ABSOLVIÇÃO  PELA  EXCLUDENTE  DA
ILICITUDE:

Inicialmente,  consigne-se  que  o  apelante,  sequer,
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especificou qual dentre as hipóteses de excludente da ilicitude previstas no
art. 23 do CP estaria acobertado. Ex vi:

Estabelece o art. 23 do CP:

“Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica
o fato: 
I - em estado de necessidade;
II - em legítima defesa;
III - em estrito cumprimento de dever legal ou
no exercício regular de direito”.

O  acolhimento  da  excludente  de  ilicitude  da
inexigibilidade de conduta diversa exige comprovação de que a prática do
ilícito era a única solução viável para o problema enfrentado pelo réu.

Essa ilicitude ou antijuridicidade, contudo, consistente na
relação de contrariedade entre a conduta típica do autor e o ordenamento
jurídico,  a  qual   pode  ser  suprimida,  desde  de  que,  no  caso  concreto,
estejam presentes uma das hipóteses previstas  no  artigo 23 do  Código
Penal: o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento
do dever legal ou o exercício regular de direito.

     
Neste cenário e não tendo o apelante demonstrado que o

porte da arma de fogo e das munições estava em acordo com determinação
legal ou regulamentar,  é de se concluir  pelo preenchimento de todas as
elementares do tipo penal pelo qual restou condenado, portanto, impossível
o reconhecimento da excludente de ilicitude. 

Este é o entendimento da jusrisprudência pátria:

“53282544  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
INEXIGIBILIDADE  DE  CONDUTA  DIVERSA.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO.  CONDENAÇÃO
MANTIDA.  RECURSO  NÃO  PROVIDO.  O
acolhimento  da  excludente  de  ilicitude  da
inexigibilidade  de  conduta  diversa  exige
comprovação de que a prática do ilícito era a
única solução viável para o problema enfrentado
pelo  réu.  Recurso  não  provido.  (TJMS;  APL
0038150-57.2011.8.12.0001;  Campo  Grande;
Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ruy Celso
Barbosa Florence; DJMS 19/11/2014; Pág. 35)”.
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“57677799 - APELAÇÃO CRIME. Crime de porte
ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo
16,  parágrafo  único,  inciso  IV,  da  Lei  nº
10.826/2003).  Alegação  de  excludente  de
ilicitude  pelo  estado  de  necessidade.
Inocorrência.  Ausência  de  perigo  atual  e
inevitável.  Alegação de estar  sendo ameaçado
que  não  possui  o  liame  de  caracterizar  a
excludente de ilicitude.  Pleito  de substiutuição
da pena privativa de liberdade por restritiva de
direito. Impossibilidade. Réu que não preenche
os  requisitos  para  a  substituição.  Sentença
mantida.  Recurso  não  provido.  (TJPR;  ApCr
1206863-6; Guaíra; Segunda Câmara Criminal;
Rel.  Juiz  Conv.  Marcio  José  Tokars;  DJPR
09/01/2015; Pág. 87)”.

“94582854  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  PORTE
ILEGAL  DE  ARMA DE  FOGO.  EXCLUDENTE  DE
ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA
PENA DE MULTA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.  SÚMULA  Nº  231  DO  STJ  QUE
VEDA A DIMINUIÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO
MÍNIMO  LEGAL.  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO. 1. Não há que se falar em legítima
defesa, quando o apelante afirma que portava
arma  de  fogo  em  virtude  de  haver  risco  de
assalto  no  local,  justamente  por  não  restar
comprovado tal perigo e em razão da ausência
dos  requisitos  constitutivos  desta  causa
excludente  de  ilicitude.  2.  A  pena  de  multa
imposta  juntamente  com  a  privativa  de
liberdade  deve  guardar  proporcionalidade  com
esta, já que decorre da mesma fundamentação
quanto às circunstâncias judiciais. 3. Conforme
narra a Súmula nº 231 do STJ, a incidência da
circunstância  atenuante  não  pode  conduzir  à
redução  da  pena  abaixo  do  mínimo  legal.  4.
Recurso  parcialmente  provido.  (TJMG;  APCR
1.0105.12.011490-2/001;  Rel.  Des.  Marcilio
Eustaquio  Santos;  Julg.  13/11/2014;  DJEMG
21/11/2014)”.
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Assim sendo, em face da míngua probatória em favor da
tese defensiva, não há como acolher tal pleito.

2. DO PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO:

Alega  o  recorrente  em  suas  razões  apelatórias,  que  a
conduta perpetrada enquadra-se como posse e não como porte de arma de
fogo, ao argumento de que a arma fora encontrada no interior do bar e não
em sua cintura.

O caso em comento é de fácil deslinde, não comportando
maiores  delongas  quanto  à  elucidação  da  autoria  e  da  materialidade
delitivas,  uma  vez  que  o  MM.  Juiz  a  quo prolatou  a  sentença  em
conformidade com os aspectos fáticos, jurídicos e probatórios discorridos
nos autos, pois bem se debruçou em todo o percurso dos autos, valendo-se,
primordialmente,  para  o  fim  condenatório,  da  prova  testemunhal  e
documental, bem como da ausência de autorização legal para o porte de
arma de fogo, deixando claro, pois, que o recorrente praticou o crime do
art. 14 da Lei n° 10.826/2003 e, não, o do art. 12 desse mesmo Estatuto
do Desarmamento.

A  propósito,  para  melhor  análise  das  teses  recursais,
mister se ater,  primeiro,  à dicção do art.  14 da Lei  n° 10.826/2003 no
intuito de perfazer a devida subsunção com a conduta do acusado. Senão
vejamos:

“Art.  14.  Portar,  deter,  adquirir,  fornecer,
receber,  ter  em depósito,  transportar, ceder,
ainda  que  gratuitamente,  emprestar,  remeter,
empregar, manter sob guarda ou ocultar arma
de  fogo, acessório  ou  munição,  de  uso
permitido, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos,
e multa.” (negritei).

Por seu turno, a figura circunscrita no art. 12 da Lei nº
10.826/03, intitulada de “posse irregular de arma de fogo de uso permitido” é
realizada por aquele que “possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo,
acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou,
ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal
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do estabelecimento ou empresa”.  

Há  de  observar-se,  portanto,  que  os  núcleos  dos  tipos
delineados nos arts. 12 (posse irregular) e 14 (porte ilegal) do Estatuto do
Desarmamento são diversos. 

Como se vê, o delito de “posse irregular” se constitui nas
hipóteses em que o agente possui ou mantém sob sua guarda arma de fogo,
acessório  ou  munição,  em  desacordo  com  determinação  legal  ou
regulamentar, e esse fato ocorre no interior de sua residência ou domicílio ou
em dependência destes, ou no local de trabalho, impondo a lei a peculiar
condição  de  que  seja  o  indivíduo  o  titular  ou  responsável  legal  do
estabelecimento ou empresa,  aprimora-se o delito  de posse irregular,  que
comina  reprimenda  mais  branda,  valendo  ressaltar  que,  para  possuir  o
artefato, é necessário o certificado de registro de arma de fogo, expedido pela
Polícia Federal,  o qual autoriza o seu proprietário a manter o instrumento
exclusivamente nos locais já mencionados, segundo a prescrição do art. 5º,
caput, da Lei nº 10.826/03, com a redação dada pela Lei nº 10.884/04. 

Procedendo-se,  pois,  a  uma  interpretação  gramatical  a
respeito do aludido crime, infere-se que a conduta típica se perfaz sempre que
o agente trouxer consigo arma de fogo de uso permitido sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, independentemente
de estar, no momento do flagrante, com a arma em seu poder, como ocorreu
no caso em comento.

Ademais, segundo constata-se nos depoimentos prestados,
o acusado, na tentativa de eximir-se ao cerco policial, escondeu a referida
arma embaixo do balcão da cozinha do bar, todavia, ao ser questionado pelos
policiais acerca da mesma, o mesmo se apresentou como proprietário e ainda
informou onde havia guardado a mencionada arma. 

Conforme  se  depreende  nos  autos  não  há  como  haver
dúvidas acerca do fato, eis que, além da apreensão da arma de fogo em local
diverso daqueles previstos no art. 12 da Lei nº 10.826/03, o próprio acusado
confessou a prática delitiva (19:50min do CD de fl. 55).

Assim, ao contrário da tese esposada pelo recorrente, para
o aperfeiçoamento do crime de porte ilegal de arma de fogo, faz-se mister,
tão-somente, que a arma esteja ao alcance do indivíduo, ensejando a sua
utilização imediata, não sendo, dessa forma, imprescindível ao aprimoramento
do crime que o sujeito mantenha mantenha contato físico com o instrumento.

De conseguinte, discorrendo um pouco mais a respeito do
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tema em desate, com muito proficiência,  o nobre doutrinador Walter da
Silva Barros (in Estatuto  do Desarmamento Comentado.  Rio  de Janeiro:
Espaço Jurídico, 2004), afirma:

“Portar  é  transportar  pessoalmente  uma arma
de fogo, acessório ou munição. Conduta típica
permanente. Para a arma de fogo é necessário
que esteja sendo portada de maneira a permitir
seu  pronto  uso,  segundo  a  sua  natureza  e
destinação,  demonstrando  o  requisito  da
ofensividade  concreta.  Não  se  exige  contato
físico com a arma, basta que esteja ao alcance
do sujeito, possibilitando sua pronta utilização.
Cuida-se  do  requisito  da  ‘disponibilidade’,  que
quer dizer possibilidade de uso, de emprego.
Portar armas de fogo, acessórios e munições de
espécies diferentes caracteriza crime único. Há
consumação no instante em que o sujeito traz a
arma de fogo, acessório ou munição consigo, de
uso permitido, sem autorização e em desacordo
com  a  determinação  legal  ou  regulamentar,
sendo a tentativa inadmissível.”

Assim sendo, no tocante à materialidade delitiva, esta
se  encontra  comprovada  através  do  Auto  de  Prisão  em  Flagrante,
consubstanciado no Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 10, de onde
consta a descrição da arma de fogo apreendida em poder do apelante.

Dessarte,  o  substrato  probatório  a  autorizar  uma
condenação, ao contrário do que alegou o recorrente, é cristalino, irrefragável
e aprume, não havendo que se falar em  desclassificação. A materialidade e a
autoria atribuídas ao ora apelante são incontestes,  visto que imbuídas de
verossimilitudes que conduzem à inexorável conclusão de ser o caso de porte
ilegal de arma de fogo. 

À  vista  disso,  resta  demonstrado,  à  saciedade,  que  a
conduta praticada pelo recorrente se enquadra, no tipo penal emoldurado no
art. 14 da Lei nº 10.826/03, constante no porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido, não havendo incertezas quanto a essa conclusão. 

A propósito a jurisprudência:

“PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E
MATERIALIDADE  DEVIDAMENTE
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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)”.

“96377859  -  Porte  ilegal  de  arma  de  fogo
Conjunto  probatório  desfavorável  ao  réu
lastrado  em  confissão  judicial  e  depoimentos
coerentes e harmônicos de policiais Suficiência à
aferição da materialidade, da autoria e do dolo A
confissão  judicial,  somada  às  palavras  dos
policiais,  se  coerentes  e  em  harmonia  com
outros elementos de convicção  existentes nos
autos,  têm  especial  importância,  tanto  para
confirmar a materialidade dos fatos quanto sua
autoria  e  dolo.  Porte  ilegal  de  arma  de  fogo
Apreensão de arma de fogo de uso permitido
Arma  desmuniciada  Laudo  pericial  atestando
potencialidade  lesiva  Tipicidade  Entendimento
do art.  14 da Lei n. 10.826/2003 Aquele que
porta arma de fogo de uso permitido realiza o
tipo  penal  previsto  no  art.  14  da  Lei  nº
10.826/03, desde que haja comprovação de sua
potencialidade lesiva por meio de perícia idônea,
pouco  importando  se  aludida  arma  estava
desmuniciada  no  momento  da  apreensão  e
muito menos naquele em que foi analisada pelo
expert. Porte ilegal de arma de fogo Apreensão
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de arma de fogo de uso permitido em veículo
em  trânsito  Impossibilidade  de  desclassificar
conduta para posse ilegal de arma de fogo de
uso  permitido  Não  há  que  se  cogitar  de
desclassificação do delito de porte de arma de
fogo de uso permitido para o de posse, se esta
não se encontrava, no momento da apreensão,
no interior da residência ou do local de trabalho
do  acusado.  (TJSP;  APL  0003793-
77.2011.8.26.0125;  Ac.  7779360;  Capivari;
Oitava  Câmara  de  Direito  Criminal;  Rel.  Des.
Grassi  Neto;  Julg.  14/08/2014;  DJESP
25/08/2014)”.

Assim, não pairam dúvidas nos autos de que o proceder
do censurado se amolda, ao mandamento proibitivo expresso no art. 14 (porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro
de 2003.

3. DA REDUÇÃO DA PENA:

Em suas razões recursais, alternativamente, pleiteia o
apelante  para  que  a  pena  seja  reduzida  ao  mínimo  legal,  vez  que,  é
primário, trabalhador, de bons antecedentes, após, que seja substituída a
pena privativa de liberdade, apenas, pela prestação pecuniária.

Tal pleito também não merece prosperar. Vejamos:

Conforme  se  constata  na  sentença  de  guerreada,  o
apelante foi condenado a pena prevista no art. 14 da Lei n° 10.826/2003
em  seu  mínimo  legal,  uma  vez  que,  após  análise  das  circunstâncias
judiciais, fixou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias
multa.  Reconheceu  a  atenuante  da  confissão  espontânea,  todavia,
justificadamente,  deixou  de  reduzir  a  pena  por  haver  aplicado  em seu
mínimo legal, por força da Súmula nº 231 do STJ, tornando-a definitiva em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, a base de 1/30 do salário
mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, inobstante o reconhecimento da atenuante em
questão, há óbice na redução da pena abaixo do mínimo legal. É o que se
extrai do enunciado 231 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe: “a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal”.
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Ao apreciar o tema, o Supremo Tribunal Federal
sedimentou a posição em sede de repercussão geral (RE 597270 RG-
QO/RS), no sentido da impossibilidade de se fixar a pena aquém do mínimo
legal na segunda fase da dosimetria. Confira-se:

“AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena
privativa de liberdade. Fixação abaixo do
mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência
apenas de atenuante ou atenuantes genéricas,
não de causa especial de redução. Aplicação
da pena mínima. Jurisprudência reafirmada,
repercussão geral reconhecida e recurso
extraordinário improvido. Aplicação do art.
543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante
genérica não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-
RG – Rel. Min. Cezar Peluso – j. 26/03/2009,
DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-
2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF
v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)

Agora, eis a jurisprudência do E. STJ;

“Nos termos da Súmula nº 231 do Superior
Tribunal de Justiça "a incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal".”
(STJ - AgRg-AREsp 480.434/SP - Relª Minª
Maria Thereza Assis Moura - DJE 17/12/2014.

“Portanto, ainda que a presente ordem fosse
concedida para fixar a pena-base no mínimo
legal, as
atenuantes não seriam capazes de reduzir a
reprimenda, diante do teor da Súmula n.° 231
desta Corte, que impede a redução da pena-
base abaixo do mínimo legal.”  (STJ - HC
179.348/MG - Rel. Ministra Maria Thereza de
Assis Moura – DJe 01/08/2013).

No mesmo sentido, seguem os tribunais inferiores:

“A aplicação de circunstância atenuante não
pode reduzir a pena para aquém do mínimo
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legal, em obediência à Súmula nº 231 do STJ.”
(TJMG - APCR 1.0512.05.025562-3/002 - Rel.
Des. Doorgal Andrada - Julg. 16/12/2014 -
DJEMG 21/01/2015).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA
DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO
MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº
231/STJ. 1. O reconhecimento de atenuante
não autoriza a redução da pena aquém do
mínimo legal, conforme jurisprudência
consagrada no enunciado da Súmula nº 231,
do Superior Tribunal de Justiça. 2. Recurso
conhecido e desprovido.”  (TJDF - Rec
2013.03.1.023869-2 - Rel. Des. Jesuíno
Rissato; DJDFTE 21/01/2015, pág. 451).

O entendimento predominante na jurisprudência é de
que o enunciado nº 231 do Superior Tribunal de Justiça não viola o princípio
constitucional da individualização da pena, mas tão somente visa
resguardar a pena mínima estabelecida pelo legislador no preceito
secundário da norma penal.

O Juiz não pode, por conseguinte, ultrapassar os
parâmetros fixados na lei, salvo nas hipóteses em que ela própria
estabelece causas de aumento e de diminuição de pena, eventualmente
consideradas apenas na terceira fase da dosimetria.

Estas, por sua vez, integram a estrutura do tipo penal,
de modo que ao aplicá-las, o Julgador apenas segue a regra estabelecida
pelo próprio legislador, para beneficiar o réu ou para agravar a situação
dele, diante da presença da hipótese legal.

Cumpre destacar ainda que a redução da pena a
patamar inferior ao mínimo legal, em face da aplicação de atenuantes
contraria o princípio da legalidade, pois a pena mínima é o limite
estabelecido pelo legislador, a partir do qual o aplicador da lei deve partir
para punir com a sanção penal, aquele que praticar o injusto culpável.

Por  isso,  há  que  se  manter  o  quantum  da  sanção
aplicada, haja vista que não está a incidir na hipótese qualquer causa de
diminuição de pena.
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Outrossim,  quanto  a  hipótese  de  ser  aplicada,  tão
somente, a prestação pecuniária ao apelante, este pleito também não deve
ser acolhido, vez que, cabe ao magistrado sentenciante a determinação da
modalidade restritiva de direito a ser cumprida pelo réu. 

As  penas  restritivas  de  direitos,  em  seu  teor,  são
classificadas como uma opção sancionatória oferecida pela legislação penal
com o objetivo de evitar a imposição da pena privativa de liberdade.  Tal
possibilidade, esta disposta ao Juiz no momento da determinação da pena
na sentença, conforme dispõe artigo 59, inciso IV, do Código Penal: 

“Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade,
aos  antecedentes,  à  conduta  social,  à
personalidade  do  agente,  aos  motivos,  às
circunstâncias e consequências do crime, bem
como  ao  comportamento  da  vítima,
estabelecerá,  conforme  seja  necessário  e
suficiente  para  reprovação  e  prevenção  do
crime: (Alterado pela L-007.209-1984) 
IV  -  a  substituição  da  pena  privativa  da
liberdade aplicada, por outra espécie de pena,
se cabível”. 

Observa-se que a definição da pena restritiva de direito,
dentre aquelas previstas no artigo 43 do Código Penal,  é realizada pelo
magistrado visando à necessidade e adequação da medida a fim de serem
atendidas as finalidades da pena.

Não cabe ao réu a escolha pelo da reprimenda a ser-lhe
imposta,  cabendo  ao  Juízo  da  Execução  estabelecer  a  forma  de
cumprimento das penas restritivas de direito que melhor se adequem às
peculiaridades pessoais do apenado. Eventual dificuldade ou impossibilidade
acerca do cumprimento das penas alternativas poderá ser discutida na fase
da execução, cabendo, de igual forma, àquele Juízo a análise dos óbices
para  o  cumprimento  das  penas  restritivas  de  direito  estabelecida  na
sentença.

Ante todo o exposto, em harmonia com o parecer da
douta Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso, mantendo a
decisão em todos os seus termos.

É o meu voto.

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

Presente  à  Sessão  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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