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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002883-31.2010.815.0371 –  2ª Vara da Comarca
de Sousa/PB
RELATOR:  Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Fernando Gadelha de Andrade
ADVOGADO:  José Silva Formiga (OAB/PB 2.507)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  PORTE  ILEGAL  DE
ARMA.  CRIME  FORMAL,  DE  PERIGO
COLETIVO  E  ABSTRATO.  CONDENAÇÃO.
REDUÇÃO  DA PENA-BASE  PARA O  MÍNIMO
LEGAL.  NÃO  ACOLHIMENTO.  ALGUMAS
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. OBEDIÊNCIA AOS DITAMES
LEGAIS. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE
MULTA, A FIM DE GUARDAR A NECESSÁRIA
PROPORCIONALIDADE  COM  A  SANÇÃO
CORPORAL.  ALTERAÇÃO  DE  OFÍCIO.
PROVIMENTO PARCIAL.

1. Para ficar caracterizada a conduta típica positivada
no art. 14, da Lei n. 10.826/03, basta, apenas, que o
agente porte a arma sem a devida autorização da
autoridade competente, colocando, com isso, a paz
social em risco.

2. “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.” Precedentes do STF.

3.  A pena de multa deve guardar proporcionalidade
com  a  pena  privativa  de  liberdade,  mostrando-se,
imperiosa  a  redução  quando  fixada  além  dos



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

parâmetros  utilizados  para  a  aplicação  da  pena
corporal.

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

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  a  unanimidade,  em  dar  provimento  parcial ao  apelo.  Não
havendo recurso especial ou extraordinário, encaminhem-se os autos ao juízo de origem
para execução definitiva. Caso haja recurso especial ou extraordinário, expeça-se guia de
execução provisória, antes do encaminhamento do processo à Presidência do Tribunal de
Justiça.

RELATÓRIO

Perante  a  2ª  Vara  da  Comarca  de  Sousa/PB,  Francisco  de
Oliveira, vulgo “Pô” e Fernando Gadelha de Andrade, vulgo “Peba” qualificados na
inicial,  foram  denunciados  como  incursos  nas  sanções  do  art.  14  da  Lei  nº
10.826/2003 e  art.  244-B da  Lei  nº  8.069/90 c/c  art.  69  do  Código Penal,   por
portarem  arma  de  fogo  e  munição  sem  autorização  e  em  desacordo  com
determinação legal.

Narra a denúncia que o fato teria ocorrido no dia 3 de setembro
de 2010, por volta das 20h30min, nas proximidades do bar Stylos,  no bairro Dr.
Zezé, município de Sousa.

Historia  ainda  que  policiais  militares  realizavam  rondas  na
localidade e  visualizaram três  pessoas  numa única  motocicleta,  os  quais  ficaram
assustados ao perceberem a presença dos milicianos e, de imediato, os indivíduos
que estavam na garupa da moto jogaram as armas longe.

Consta  também que as  armas eram um revólver  calibre  38,
municiado com 4 (quatro) munições intactas, que era portado por Fernando Gadelha
de Andrade, vulgo “Peba” e um revólver calibre 32 que estava com Francisco de
Oliveira, vulgo “Pô”.

Concluída a instrução criminal  e  oferecidas alegações finais
orais pelo Ministério Público (CD-ROOM, fl. 172) e pelos denunciados (fls. 185/188
e 190/192). 

O Magistrado de primeiro grau julgou procedente, em parte, a
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denúncia para condenar Fernando Gadelha de Andrade, vulgo “Peba” como incurso
nas penas do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e, na forma do art. 386, inciso VII do
Código de Processo Penal, absolvê-lo com relação ao crime previsto no art. 244-B
da  Lei  nº  8.069/90 e  ainda  para  declarar  a  prescrição  da  pretensão punitiva  em
abstrato em relação ao réu Francisco de Oliveira, vulgo “Pô”. 

A pena  a  ser  cumprida  por  Fernando  Gadelha  de  Andrade,
vulgo “Peba”, foi estabelecida da seguinte maneira:

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Reconheceu a atenuante da confissão
espontânea, reduzindo a reprimenda em 4 (quatro) meses, a qual passou a ser de 2
(dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão. Ante a ausência de agravantes ou causas de
diminuição ou aumento das penas aplicáveis, tornou-a definitiva em 2 (dois) anos e
2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 60 (sessenta)
dias- multa, a base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, o magistrado sentenciante substituiu a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, na modalidade de prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo.

Irresignado com o decisório adverso, o réu Fernando Gadelha de
Andrade, vulgo “Peba”, interpôs recurso, aduzindo em suas razões, que o quantum
da pena fixado na sentença se mostra excessivo, vez que sequer há justificativa para
que não seja aplicada em seu mínimo legal (fls. 203/204).

Ofertadas as contrarrazões ministeriais (fls. 206/208), seguiram
os autos, já nesta instância, à Procuradoria-Geral de Justiça que, em parecer, opinou
pelo provimento parcial do recurso, para que a sentença seja reformada apenas em
relação à pena de multa (fls. 214/222).

É o relatório.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O apelo é tempestivo e independe de preparo, por tratar-se de
ação penal pública (Súmula n° 24 do TJ/PB). Portanto, conheço do recurso.

VOTO

A verdade material a positivar a existência do delito reputa-se
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cristalina,  espelhada  na  prova  técnica  consistente  no  auto  de  apresentação  e
apreensão (fl. 20), pelo Laudo de Exame de Constatação de Tiro e de Eficiência de
Disparos em Arma de Fogo (fls. 113/116), bem como, pela confissão do apelante na
delegacia, quando afirmou ser verdadeira a acusação feita contra si acerca do porte
ilegal de arma de fogo, além das provas testemunhais. Vejamos:

“(...) QUE o interrogado afirma que ele e PÔ portavam arma de
fogo,  e  que  no  momento  em que  estavam sendo perseguidos
pelos policiais militares, o interrogado jogou a arma que portava;
(…)  QUE  afirma  que  estava  armado  porque  gosta  de  andar
assim, portando arma de fogo; QUE não possui autorização para
portar arma de fogo; (...)” (fl.13)

Há que se observar ainda que apesar do réu, ora apelante, estar
ausente à Audiência de Instrução e Julgamento, fora-lhe nomeado defensor público
para apresentar as alegações finais (fl. 189). 

Outrossim, quando o outro denunciado, Francisco de Oliveira,
foi ouvido pelo Magistrado, ele narrou como os fatos aconteceram e relatou que ele
e Fernando Gadelha de Andrade, ora recorrente, efetivamente, estavam portando as
armas elencadas nos autos sem a autorização legal, conforme CD-ROOM de fl. 172.

A autoria  do ilícito,  portanto,  é  revelada por um conjunto de
circunstâncias e indícios irretorquíveis, que vão, desde o estado flagrancial, até a
própria confissão do inculpado na esfera policial.

Agiu com acerto o magistrado singular ao prolatar a sentença
nos moldes condenatório, pois que a autoria e a materialidade delitiva recaem sobre
a pessoa do apelante.

Ultrapassada essa questão, passemos a analisar a dosimetria da
pena.

A defesa do recorrente aduz que houve exacerbação da pena,
sem justificação da pena imposta, no que roga pela redução da pena base ao mínimo
legal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a fixação da pena é questão
que se insere na órbita de convencimento do magistrado, no exercício de seu poder
discricionário  de  decidir,  resguardando-o,  então,  quanto  à  quantidade  que  julga
suficiente na hipótese concreta, para a reprovação e prevenção do crime, desde que
observados os vetores insculpidos nos arts. 59 e 68 do Código Penal e os limites
estabelecidos pela norma penal.
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Vislumbra-se da doutrina do mestre Guilherme de Souza Nucci
(in Código penal  comentado.  9.  ed.  Rev.,  atual  e  ampl.  São Paulo:  Revista  dos
Tribunais, 2008. p. 388):

“O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e
máximo,  abstratamente  fixados  para  a  pena),  deve  eleger  o
quantum  ideal,  valendo-se  do  seu  livre  convencimento
(discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu
raciocínio (juridicamente vinculada).”

Agora, colhe-se das lições de Alberto Silva Franco e outros (in
Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial – Parte Geral. 7. ed., vol. 1, São
Paulo: Revista dos Tribunais, pág. 1.025 e 1.026):

“A fixação da pena dentro das balizas estabelecidas pelas margens
penais constitui, conforme o art. 59 do CP, uma tarefa que o juiz
deve desempenhar de modo discricionário, mas não arbitrário. O
juiz  possui,  no  processo  individualizador  da  pena,  uma  larga
margem  de  discricionariedade,  mas  não  se  trata  de
discricionariedade livre e, sim, como anota Jescheck (Tratado de
Derecho  Penal,  vol.  II/1191,  1981),  de  discricionariedade
juridicamente vinculada, posto que está preso às finalidades da pena
e aos fatores determinantes do 'quantum' punitivo”.

Analisando a dosimetria  da  pena disposta  na  sentença de fls.
193/197,  observa-se  que não há nenhuma censura,  pois  o  MM Juiz  monocrático
atendeu,  literalmente,  aos  comandos  dos  arts.  59  e  68  do  Código  Penal,  pois
dimensionou a punição do recorrente de maneira justa e correta, de acordo com o seu
quadro sócio-delitivo disposto nos autos.

Desse modo, ao se deter nas balizas, mínima e máxima (de 2 a 4
anos de reclusão),  estabelecidas para o crime de Porte  Ilegal de  Arma de Fogo,  o
Magistrado fundamentou, a contento, cada item das circunstâncias judiciais,  no que
duas delas (conduta social e circunstâncias) foram desfavoráveis ao recorrente, o que
justifica o afastamento, com acerto, do marco mínimo, para elevar a punição básica para
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Assim, demonstrou segurança e destreza de
investi-lo na reprimenda adequada ao correspondente perfil criminoso do delito dentro
deste processo, no sentido de coibir a não mais praticar ilícitos penais.

A  orientação  predominante  no  ordenamento  jurídico  pátrio
reside na possibilidade de fixação da pena base acima do patamar mínimo legal,
quando desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Vejamos:
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“Não há violação ao art. 93, IX, da CF, quando é fixada a pena-
base  acima  do  mínimo  legal  e  adota-se,  para  tanto,  a
fundamentação desenvolvida pelo juiz sentenciante acerca das
circunstâncias judiciais.” (STF - JSTF 299/400).

“Pena-base – Fixação acima do mínimo legal – Possibilidade. A
nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da
pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante
das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar
os objetivos da sanção (prevenir e reprimir o crime).” (TJSC -
JCAT 81-82/666).

“Somente  quando todos os  parâmetros  norteadores  do art.  59
favorecem o acusado é que a pena-base deve ser estabelecida no
seu menor quantitativo, de sorte que deverá residir acima deste,
toda vez que pelo menos uma das circunstâncias judiciais militar
em seu desfavor.” (TJPA - RDJ 17/147).

Nessa conceituação, entendo que a punição da pena base fixada
para o apelante no que pertine à reprimenda corporal,  na r.  sentença hostilizada,
encontra-se corretamente aplicada.

Contudo, a pena de multa, fixada em 60 (sessenta) dias-multa,
não foi estabelecida de forma proporcional à reprimenda corporal, que, como visto,
fora fixada próximo ao mínimo legal.

Dessa  forma,  adoto,  como razões  de  decidir,  a  apreciação do
Magistrado de primeiro grau acerca das circunstâncias judiciais e, fixo a pena de
multa em 16 (dezesseis) dias-multa, a qual reduzo de 4 (quatro) dias-multa em razão
da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d do CP). Inexistentes causas de
diminuição e de aumento de pena,  torno-a  definitiva  em 12 (doze)  dias-multa,  à
razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse  direcionamento,  colaciono  precedente  desta  Câmara
Criminal:

56091070 - APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO.
CONDENAÇÃO.  RECURSO  MINISTERIAL.  PEDIDO  DE
APLICAÇÃO DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO I
DO  §2º  DO  ART.  157  DO  CP.  EMPREGO  DE  ARMA.
DEMONSTRAÇÃO  DE  SUA  OCORRÊNCIA.
DECLARAÇÕES  SEGURAS  DA VÍTIMA.  SUFICIÊNCIA
PARA FINS DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO.
APELO DEFENSIVO. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA
DE  MULTA,  A  FIM  DE  GUARDAR  A  NECESSÁRIA
PROPORCIONALIDADE  COM  A SANÇÃO  CORPORAL.
SÚPLICA  POR  ESTABELECIMENTO  DE  REGIME
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PRISIONAL ABERTO E PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA
CORPORAL  POR  RESTRITIVAS  DE  DIREITO.
INVIABILIDADE. QUANTUM DE PENA APLICADO QUE
NÃO  AUTORIZA  A  FIXAÇÃO  DE  REGIME  MAIS
BRANDO. ART. 33, §2º, “B”, DO CP. DELITO PRATICADO
QUE TEM COMO ELEMENTAR VIOLÊNCIA OU GRAVE
AMEAÇA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DE
PENAS ALTERNATIVAS. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART.
44, I, DO CP. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL
E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO.  As
declarações  da  vítima,  especialmente  quando  prestados  em
juízo,  sob  o  crivo  do  contraditório,  revestem-se  de
inquestionável eficácia probatória. A menos que exista situação
específica que faça supor que o ofendido tenha interesse em
prejudicar  o  réu,  o  seu  depoimento  possui  idoneidade  para
servir como prova em processo penal. A fixação da quantidade
de  dias-multa  deve  guardar  proporcionalidade  com a sanção
corporal,  a  fim de  bem espelhar.  A pena  de  multa  deve  ser
fixada de forma proporcional à reprimenda corporal aplicada ao
condenado.  O modo mais  seguro de  guardar  essa  necessária
adequação entre as sanções de multa e a privativa de liberdade
é fixar aquela segundo os mesmos critérios utilizados para esta,
ou  seja,  seguindo-se  as  etapas  previstas  no  art.  68  do  CP
(critério  trifásico)  na  fixação  do  quantitativo  de  dias-multas,
ficando a especial atenção à situação econômica do condenado,
prescrita no art.  60 do CP, concentrada na segunda etapa da
fixação da pena de multa,  quando o juiz definirá o valor de
cada unidade de dia-multa. Se a sanção imposta ao acusado é
superior  a  4  (quatro)  anos,  sendo  ele  primário,  o  regime
prisional adequado para início do cumprimento de sua pena é o
semiaberto, nos termos da alínea “b” do §2º do art. 33 do CP,
não  influindo,  nesse  caso,  a  avaliação  das  demais
circunstâncias judicias. É expressamente proibida a substituição
da  pena  corporal  por  restritiva  de  direitos  quando  a  sanção
aplicada ao réu supera 4 (quatro) anos ou quando o delito é por
ele praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (inciso I
do  art.  44  do  CP).  (TJPB;  APL 0000325-37.2013.815.0321;
Câmara  Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  João  Benedito  da
Silva; DJPB 25/08/2016; Pág. 13) 

Ante o exposto,  dou provimento parcial à apelação criminal,
para, de ofício, reduzir a pena de multa para 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30
do  salário  mínimo  vigente  à  época  dos  fatos,  mantidos  os  demais  termos  da
sentença.  Não havendo recurso especial ou extraordinário, encaminhem-se os autos ao
juízo de origem para execução definitiva. Caso haja recurso especial ou extraordinário,
expeça-se  guia  de  execução  provisória,  antes  do  encaminhamento  do  processo  à
Presidência do Tribunal de Justiça.
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É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, decano no exercício da Presidência, dele
participando, além de mim, Relator, Dr. Carlos Antônio Sarmento (Juiz de Direito
convocado para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Márcio Murilo
da Cunha Ramos), revisor.

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, em
06 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                       Relator
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