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APELAÇÃO.  PORTE  ILEGAL  DE  ARMA  DE
FOGO. ART. 14, DA LEI N° 10.826/2003. POSSE
ILEGAL  DE  ARMA  DE  FOGO  DE  USO
RESTRITO (ART.  16,  DA LEI  N°  10.826/2003).
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.
EXACERBAÇÃO  DA REPRIMENDA.  SÚPLICA
PELA  REDUÇÃO.  PENA  BASE.  CONDUTA
SOCIAL  NEGATIVA  E  PERSONALIDADE  DO
AGENTE VOLTADA AO CRIME. EMBASADA EM
EM  AÇÕES  PENAIS  EM  ANDAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  444  DO  STJ.
READEQUAÇÃO. PROVIMENTO DOS APELOS.

Ao  fixar  a  pena  privativa  de  liberdade,  o Juiz,
atendendo à culpabilidade,  aos antecedentes,  à
conduta social,  à  personalidade do agente,  aos
motivos,  às  circunstâncias  e  conseqüências  do
crime,  bem como ao comportamento  da vítima,
estabelecerá,  conforme  seja  necessário  e
suficiente para reprovação e prevenção do crime.
(CP, art. 59).

"É  vedada  a  utilização  de  inquéritos  policiais  e
ações  penais  em  curso  para  agravar  a  pena-
base". (Súmula n. 444 DO STJ)

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DAR  PROVIMENTO  AO  APELO  PARA
REDUZIR A PENA DE EVERTON WAGNER DE ALMEIDA PEREIRA PARA 04
(QUATRO)  ANOS  E  01  (UM)  MÊS  DE  RECLUSÃO,  E  EVALDO  GOMES
PEREIRA PARA 02  (DOIS)  ANOS DE RECLUSÃO,  AMBOS NO REGIME
SEMIABERTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por  Evaldo Gomes

Pereira  e Everton Wagner  de Almeida Pereira,  contra  sentença proferida

pelo  Juízo de  Direito  da  1ª  Vara  da  comarca  de  Patos  (fls.  86/90),  que

condenou,  o  primeiro, pela  prática  do crime previsto  no  art.  14,  da Lei  n°

10.826/2003,  a uma pena definitiva de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15

(quinze) dias de reclusão,  em regime inicial  fechado, além de  35 (trinta e

cinco) dias-multa, e o  segundo,  pelo  crime previsto no art. 16, da Lei n°

10.826/2003, a pena definitiva de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05

(cinco) dias de reclusão,  em regime inicial  fechado, além de  70 (setenta)

dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 100/103 e 104/107), os Apelantes

alegam que a pena base fora exacerbada, eis que as circunstâncias judiciais

não foram bem analisadas pelo juízo a quo, notadamente no que se refere aos

antecedentes criminais.

Contrarrazões apresentadas  pelo  Parquet às  fls.  108/110,

pugnou pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria  de  Justiça, por  meio  do  Procurador  Francisco

Sagres  Macedo  Vieira,  ofertou  parecer  (fls.  122/135),  opinando,  pelo

provimento dos recursos. Quanto ao Apelante Evaldo Gomes Pereira: reduzir a

pena privativa  de liberdade no patamar mínimo,  determinar  o  regime inicial

aberto e com relação ao Apelante Everton Wagner Pereira: reduzir a para 04

(quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É o relatório.

VOTO

Desembargador João Benedito da Silva
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O Representante do Ministério Público com exercício na 1ª Vara

da  comarca  de  Patos  ofertou  denúncia  contra Everton  Wagner  Almeida

Pereira  (Vetinho)  e  Evaldo  Gomes  Pereira,  dando-os  como  incursos  nos

artigos 16 e 14, ambos da Lei 10.826/2003

Consta da peça acusatória que no dia 27 de maio de 2015, por

volta das 7:00 horas na estrada carroçavel entre Patos e Cacimba de Areia/PB,

os ora denunciados foram presos em flagrante, após serem revistados pela

polícia  militar,  vez  que,  cada  um,  portava  arma  de  fogo,  sem  porte  nem

autorização para tanto.

Relata  ainda  a  exordial  que  o  réu  Everton  Wagner  Almeida

Pereira,  conhecido como (Vetinho) foi  encontrado com um revólver  Smith &

Wesson,  Magno  357,  inox,  n°  de  série  9K1662,  de  uso  restrito,  com  três

cartuchos intactos do mesmo calibre e outros três cartuchos calibre 38.

Por  fim,  extrai-se  da  peça  pórtica  que  Evaldo  Gomes  Pereira

portava um revólver calibre 38, marca Taurus, de numeração 04401, de uso

permitido, com cinco cartuchos calibre 38.

Ultimada a instrução criminal, o magistrado, julgou procedente a

pretensão punitiva, para condenar o réu Evaldo Gomes Pereira a uma pena

definitiva de 03 (três) anos, 02 (dois) meses 15 (quinze) dias de reclusão,

em regime fechado, e 35 dias-multa, pela prática do delito do art. 14 da Lei

n°10.826/03;  e  Everton  Wagner  Almeida  Pereira  a  04  (quatro)  anos,  09

(nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime fechado, e 70 dias-

multa, por infringência ao art. 16 do mesmo diploma legal. 

Inconformados, os Apelantes recorreram, em busca da reforma

do decisum, tão somente com relação a reprimenda aplicada.

Alegam  os  Apelantes,  que  a  pena  fora  exacerbada,  sob  o

argumento de que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, não foram bem

analisadas pelo juízo a quo, notadamente no que se refere aos antecedentes

Desembargador João Benedito da Silva
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criminais.

A materialidade e autoria delitiva são incontestes, inclusive, não

fora objeto do recurso, tendo os apelantes se conformado com a condenação.

Como visto,  os apelantes foram condenados,  nas sanções dos

artigos 14 e 16, ambos da Lei 10.826/2003:

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.

Art.  16. Possuir,  deter,  portar,  adquirir,  fornecer,
receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda
que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar,
manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo,
acessório ou munição de uso proibido ou restrito,
sem  autorização  e  em  desacordo  com
determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e
multa.

Inicialmente, vale ressaltar que a fixação da pena é questão que

se insere na trajetória de convencimento do magistrado, no exercício de seu

poder discricionário  de  decidir,  tendo o cuidado,  se  a  quantidade que julga

suficiente  na  hipótese,  para  a  reprovação  e  prevenção  do  crime,  foram

observados os vetores insculpidos nos arts.  59 e 68 do Código Penal e os

limites estabelecidos pela norma penal. 

Pois  bem.  Para  melhor  aferir  a  irregularidade  apontada  pelos

apelantes com relação a reprimenda aplicada, transcrevo a parte da sentença

em que fora atacada (fls. ). Vejamos: 

“A  culpabilidade,  aqui  entendida  como  grau  de

Desembargador João Benedito da Silva
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reprovação  da  conduta,  já  encontra  resposta
adequada  no  tipo  abstrato,  não  merecendo  uma
reprovação adicional.
Possuindo  os  acusados  mais  de  uma  condenação
definitiva, utilizo uma delas para majorar a pena-base
a título de maus antecedentes, servindo a outra como
agravante genérica da reincidência (…)
Conduta  social  e  personalidade também
reprováveis.  Além  dos  crimes  pelos  quais  foram
condenados,  os  réus  respondem  a  diversas  outras
ações penais por crimes variados,  o que demonstra
uma inclinação ou propensão pessoal para a prática
de comportamentos desviantes dentro da sociedade.
Motivos,  circunstâncias e  consequências normais
para a espécie.
O  comportamento  da  vítima  é  circunstância  neutra
nesse tipo de delito.
Assim,  levando  em  conta  os  antecedentes,  a
conduta social  e  a  personalidade dos  agentes
infratores,  fixo a pena-base em 4 anos e 1 mês de
reclusão,  além  de  60   (sessenta)  dias-multa,  para
Everton  Wagner  Almeida  Pereira;  e  2  anos  e  9
meses  de  reclusão,  e  30  dias-multa,  para  Evaldo
Gomes Pereira.

(…)

Considerando que a circunstância agravante prevista
no  art.  61,  I,  do  Código  Penal  (reincidência),
prepondera sobre a circunstância atenuante prevista
no art. 65, III, d, do Código Penal (confissão), agravo
as penas-bases em 1/6 (um sexto), passando a dosá-
las, em definitivo, à míngua de outras circunstâncias
legais, em 04 anos, 09 meses e 5 dias de reclusão e
70 dias-multa para o primeiro denunciado; e 3 anos, 2
meses e 15 dias de reclusão e 35 dias-multa, para o
segundo.

(…)

Em razão da reincidência, fixo o regime fechado para
início de cumprimento da pena privativa de liberdade”.

Conforme se vê,  ao  sopesar  as  circunstâncias  judiciais,  o  Juiz

sentenciante  considerou  como  desfavoráveis  a  conduta  social e

personalidade, pelo fato dos apelantes responderem a outras ações penais. 

Dessa  forma,  percebo  que  o  magistrado de  primeira  instância

utilizou-se  de  ação  penal  em  andamento  para  atribuir  valor  negativo  às

circunstâncias da conduta social e personalidade.

Desembargador João Benedito da Silva
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Com  efeito,  em  respeito  ao  princípio  da  presunção  da  não

culpabilidade,  inquéritos  policiais  ou  ações  penais  em  andamento  não  se

prestam a majorar a pena-base, a título de indicador de maus antecedentes, de

conduta social negativa ou de a personalidade do agente ser voltada para o

crime, situação ocorrida nos autos, como é o caso do Enunciado Sumular nº

444 do STJ, segundo o qual "É vedada a utilização de inquéritos policiais e

ações penais em curso para agravar a pena-base". 

Nesse sentido:

82029437- PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES
DE  FALSIFICAÇÃO  E  USO  DE  DOCUMENTO
PÚBLICO.  VISTO  CONSULAR  EM  PASSAPORTE.
DOSIMETRIA.  SENTENÇA  CONDENATÓRIA
MANTIDA.  PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÁO
PUNITIVA.  OCORRÊNCIA.  (...)   Pretensão  à
majoração da pena do acusado Nilson. Improcedência.
(A) Antecedentes. Inquérito policial em andamento. “É
vedada a utilização de inquéritos policiais e ações
penais em curso para agravar a pena-base. ” (STJ,
Súmula  nº  444,  Terceira  Seção,  julgado  em
28/04/2010, DJe 13/05/2010.) (...) 
4. Apelação que se julga prejudicada em parte e não
provida  na  parte  restante.  Extinção  da  punibilidade
decretada.  (TRF  1ª  R.;  ACr  0001295-
27.1998.4.01.3800;  Quarta  Turma;  Rel.  Juiz  Fed.
Conv. Leão Aparecido Alves; DJF1 04/05/2017).

[...]
1. As instâncias ordinárias valoraram negativamente a
circunstância judicial  personalidade, a despeito de a
única condenação com trânsito em julgada já haver
sido avaliada negativamente na vetorial antecedentes.
2.  Nos  termos  da  jurisprudência  desta  Corte
Superior, inquéritos policiais ou ações penais em
andamento não se prestam a majorar a pena-base,
seja a título de indicador de maus antecedentes,
conduta social negativa ou de ser a personalidade
do  agente  voltada  para  o  crime.  Inteligência  do
enunciado sumular n. 444 do STJ, segundo o qual
"é  vedada  a  utilização  de  inquéritos  policiais  e
ações penais em curso para agravar a pena-base".
[…]  7.  Ordem  não  conhecida.  Habeas  corpus
concedido,  de  ofício,  a  fim  de  reduzir  em  parte  a
pena-base do paciente e para reduzir ao mínimo legal
(1⁄3) o aumento da reprimenda procedido na terceira
etapa da dosimetria.  (HC n. 234.234⁄RS,  MINISTRO
ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ ,  6ª  T.,  DJe  4⁄2⁄2015,

Desembargador João Benedito da Silva
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destaquei.)

Logo,  pelo  teor  do  Enunciado  Sumular  n.  444  do  STJ,  faz-se

mister  o  afastamento  da  avaliação  desfavorável  da conduta  social e  da

personalidade, em relação aos Apelantes.

Por  outro  lado,  com  relação  aos antecedentes do  Apelante

Evaldo Gomes Pereira, verifica-se que o Juiz considerou a existência de mais

de uma condenação definitiva. 

No  entanto, constata-se  que  o  Apelante registra  apenas  uma

condenação transitada em julgado, conforme se vê à fl. 76. 

Assim, passo a  redimensionar a pena aplicada.

Com relação ao Apelante   Everton Wagner Almeida Pereira  ;

Na  primeira  fase,  considerando  as  circunstâncias  judiciais

sopesadas  ao  apelante,  tenho  como  favoráveis  (culpabilidade,  conduta

social,  personalidade,  motivos,  circunstâncias  e  consequências)  e

desfavorável  (antecedentes),  assim,  fixo  a  pena base um pouco acima do

mínimo legal, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte)

dias-multa.

Na segunda  fase,  considerando  que  a  circunstância  agravante

prevista  no  art.  61,  I,  do  Código  Penal  (reincidência),  prepondera  sobre  a

circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (confissão),

mantenho a agravante fixada sobre a pena-base em 1/6 (um sexto), passando

a dosá-la, em definitivo, à míngua de outras circunstâncias legais, bem como

causa de aumento e diminuição a considerar, em 04 (quatro) anos e 01(um)

mês de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa. 

Diante da reincidência e do quantum da pena, o regime inicial de

cumprimento da reprimenda seria o fechado, como estabelecido na sentença.

Desembargador João Benedito da Silva
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No entanto, considerando a detração prevista no art. 387, § 2º, do

CPP, que computa o tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial

da pena, tendo em vista que o Apelante permanece preso desde o dia 27 de

maio  de  2015,  até  a  presente  data,  é  de  se  reconhecer  o  direito  de

cumprimento do restante da pena em regime semiaberto. 

Quanto ao Apelante   Evaldo Gomes Pereira.

Na  primeira  fase,  considerando  as  circunstâncias  judiciais

favoráveis ao apelante, fixo a pena base no mínimo legal, em 02 (dois) anos

de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na  segunda  fase,  considerando  a  compensação  entre  a

atenuante da confissão (CP, art. 65, inc. III, “d”) e a agravante da reincidência

(CP, art. 61, I,), permanece o valor da pena base, ou seja, 02 (dois) anos de

reclusão, como definitiva a míngua de minorante e majorante a considerar. 

Quanto ao regime inicial  para o cumprimento da pena, embora

seja  o  apelante  reincidente,  é  admissível  a  adoção  do  regime  semiaberto,

quando  a  pena  seja  igual  ou  inferior  a  quatro  anos  se  favoráveis  as

circunstâncias judiciais, conforme o enunciado súmula 269 do STJ. Verbis:  “É

admissível  a  adoção  do  regime  prisional  semiaberto  aos  reincidentes

condenados  a  pena  igual  ou  inferior  a  quatro  anos  se  favoráveis  as

circunstâncias judiciais”.

Assim, sendo as circunstâncias judiciais favoráveis ao Apelante,

bem como a pena aplicada inferior a 04 (quatro) anos, deve o regime inicial ser

o semiaberto.

A  reincidência  impede  a  substituição  da  pena  privativa  de

liberdade por restritivas de direitos, bem como a concessão do benefício do

sursis.

Desembargador João Benedito da Silva
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Forte  nessas  razões,  DOU  PROVIMENTO  aos  apelos,  para

reduzir a pena de Everton Wagner de Almeida Pereira em 04 (quatro) anos e

01 (um) mês de reclusão  e 23 dias-multa,  em regime semiaberto; e, 02

(dois)  anos   de  reclusão,  além de  10  (dez)  dias-multa  a  Evaldo  Gomes

Pereira, em regime semiaberto.  Oficie-se.

É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele

participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da

Silva, relator, e  Aluisio Bezerra Filho (Juiz de Direito com jurisdição limitada

para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.    Luis  Silvio  Ramalho  Junior).  Ausentes,

justificadamente,   Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e  Márcio  Murilo  da  Cunha

Ramos. Presente à Sessão o Exmo. Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de

Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, aos 08 (oito) dias do mês de agosto do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva
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