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APELAÇÃO  CRIMINAL.  RÉU  FERNANDO
OLIVEIRA DAS CHAGAS.  PORTE ILEGAL DE
ARMA  DE  FOGO  DE  USO  PERMITIDO.
SENTENÇA.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.  APELO.  DOSIMETRIA DA PENA.
ATENUANTE DE CONFISSÃO E MENORIDADE
RELATIVA.  MANUTENÇÃO.  SÚMULA 231  DO
STJ. APELO DESPROVIDO.

A súmula  231  do  STJ,  editada  sob  a  égide  da
Constituição Federal, tem por escopo impedir que
a  pena  mínima  abstratamente  prevista  seja
reduzida  na  segunda  fase  da  dosimetria,  sob
pena de não atender a sua finalidade preventiva e
repressiva (artigo 59 do CP).

APELAÇÃO  CRIMINAL.  RÉU  FERNANDO  DE
MELO  SILVA.  RECEPTAÇÃO.  SENTENÇA.
DESIGNAÇÃO  DE  AUDIENCIA  PARA
OFERECIMENTO  DE  SURSIS  PROCESSUAL.
APELO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FALTA DE
INTERESSE  RECURSAL.  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.

Não se conhece recurso que se insurgir apenas
contra condenação inexistente, por óbvia falta de
interesse recursal. 

Vistos, relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima

identificados;
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A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado

da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  NÃO  CONHECER  O  APELO  DE

FERNANDO  DE  MELO  SILVA  JÚNIOR  E  NEGAR  PROVIMENTO  AO

RECURSO DE FERNANDO DE OLIVEIRA DAS CHAGAS, NOS TERMOS DO

VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelações Criminais  interpostas, tempestivamente,

por  Fernando Oliveira das Chagas  (fl. 193) e  Fernando de Melo Silva (fl.

216) contra sentença (fls. 186/188v) proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara

Criminal da comarca da Capital,  que, julgando parcialmente procedente a

denúncia (fls. 02/03), condenou Fernando Oliveira das Chagas a uma pena

de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela

prática do crime capitulado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. Ainda, absolveu

do crime previsto no  art. 180, do Código Penal. Em seguida, foi convertida a

pena privativa  de liberdade por  duas restritivas de direito,  consistentes em:

prestação de serviço à comunidade e pena pecuniária, correspondente a

um salário-mínimo,

 No tocante ao Apelante Fernando de Melo Silva, o magistrado a

quo determinou que, após o trânsito em julgado da sentença, deve-se designar

audiência para proposta de suspensão condicional do processo.

Em suas razões recursais (fls. 197/201), Fenando Oliveira das

Chagas pugna pela reforma da decisão para que seja a pena reduzida aquém

do mínimo legal.

O  apelante  Fernando  de  Melo  Silva,  por  sua  vez,  em  suas

razões recursais  (fls. 220/226) requer a absolvição, nos termos do art. 386,

inciso VII, do Código de Processo Penal.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ao  oferecer  contrarrazões (fls.  203/207)  ao  apelo  do  réu

Fenando  Oliveira  das  Chagas,  pugnou  pela  improcedência  do  recurso.

Todavia, ao oferecer contrarrazões (fls.228/230) ao apelo do réu Fernando de

Melo Silva, requereu o não conhecimento do recurso, uma vez que não houve

sentença de mérito a seu respeito.

A douta Procuradoria  de Justiça,  por  intermédio do Procurador

Álvaro  Gadelha  Campos,  exarou  parecer de  fls.  235/238,  opinando  pelo

desprovimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

Narra a inicial acusatória (fls. 02/03) que, no dia 27 de junho de

2015, por volta das 19:30 horas, na via Panorâmica, no bairro Altiplano, neste

Município e comarca de João Pessoa-PB, denunciados Fernando Oliveira das

Chagas  e  Fernando  de  Melo  Silva  foram  presos  em  flagrante  quando

conduziam uma motocicleta, marca Honda, 150 cilindradas, modelo Fan, cor

preta,  placa OGF-2539/PB, com restrição de roubo/furto,  pertencente ao Sr.

Danilo Zizuino dos Santos Martins.

Colhe-se,  ainda  do  procedimento  policial  que  o  veículo  foi

adquirido pelo denunciado, em proveito próprio, sabendo tratar-se de produto

de crime, através de uma pessoa não identificada.

Apurou-se,  ainda,  que,  na  mesma  ocasião  com  o  denunciado

Fernando Oliveira das Chagas foi apreendido 01 (um) revólver, marca Taurus,

calibre .38, oxidado, com cabo emborrachado, número de série PA34716, com

05 (cinco) munições intactas, calibre 38.

Trata-se de arma de fogo de uso permitido, mas sem registro de

Desembargador João Benedito da Silva
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autorização  e,  portanto,  em  desacordo  com  a  determinação  legal  ou

regulamentar, restando tipificada a conduta descrita no art. 14, caput, da Lei n.º

10.826/03, que, dentre as ações que capitula, prevê o fato de possuir, deter, ter

em depósito e manter sob guarda arma de fogo.

Por tais razões,  Fernando Oliveira das Chagas  foi denunciado

pela prática dos crimes capitulados nos  arts. 14 da Lei n.º 10.826/03  e  art.

180, §1º do Código Penal. Por sua vez, Fernando de Melo Silva, conhecido

por “Júnior”, foi denunciado nos termos do  art. 180, §1º, do Estatuto Penal

Substitutivo.

Em suas  alegações  finais  (fls.  166/167v),  o  Ministério  Público,

pugnou  pela  condenação  de  Fernando Oliveira  das  Chagas  apenas  com

relação ao  art. 14 da Lei n.º 10.826/03  e de  Fernando de Melo Silva  nas

penas do art. 180, do Código Penal,  requereu, ainda, com relação ao último

denunciado, a concessão do benefício da suspensão condicional do processo.

Processado, regularmente, o feito, veio o Juízo de Direito da 4ª

Vara Criminal da comarca da Capital a julgar  parcialmente procedente a

pretensão  punitiva  estatal,  condenando Fernando Oliveira  das  Chagas a

uma pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime

aberto,  pela  prática  do crime capitulado no  art.  14  da Lei  n.  10.826/2003.

Ainda, absolveu do crime previsto no art. 180, do Código Penal. Em seguida,

foi  convertida  a  pena  privativa  de  liberdade  por  duas  restritivas  de  direito,

consistentes em:  prestação de serviço à comunidade e  pena pecuniária,

correspondente a um salário-mínimo,

 No tocante ao Apelante Fernando de Melo Silva, o magistrado a

quo determinou que, após o trânsito em julgado da sentença, fosse designada

audiência  para  proposta  de  suspensão  condicional  do  processo,  não

apresentando nenhuma decisão de mérito.

Desembargador João Benedito da Silva
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Do Apelo do réu Fernando de Melo Silva:

Fernando  de  Melo  Silva,  inconformado,  interpôs  recurso  de

apelação  (fls. 220/226) pleiteando por sua absolvição, alegando que não há

nos autos prova inequívoca para ensejar em sua condenação,  devendo ser

aplicado o princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, inciso VII, do

Código de Processo Penal.

Porém, tal pedido, não merece análise.

É  que  compulsando  o  caderno  processual,  verifica-se  que  o

Magistrado na sentença de fls. 186/188v não analisou o mérito com relação ao

ora Apelante, resumindo-se a determinar que, após o trânsito em julgado da

decisão,  fosse  designada  data  para  audiência  de  proposta  de  Suspensão

Condicional do Processo.

Assim não conheço do apelo, uma vez que não como se insurgir

contra  condenação inexistente,  por  óbvia  falta  de  interesse recursal.  Então,

deixo de apreciar o referido pedido.

Do Apelo do réu Fernando Oliveira das Chagas:

Por  sua  vez,  insatisfeito,  Fernando  Oliveira  das  Chagas,

interpôs recurso de apelação,  requerendo, em suas  razões (fls. 197/201), a

reforma da pena aplicada, para que seja fixada aquém do mínimo legal, uma

vez que há duas atenuantes em seu favor. 

Antes, porém, mister ressaltar que o magistrado a quo  incorreu

em erro material na sentença de fls. 186/188v, pois ao determinar a designação

de audiência para propositura de sursis fez menção ao réu Fernando Oliveira

das Chagas, quando na realidade referia-se ao réu Fernando de Melo Silva.

Desembargador João Benedito da Silva
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Pois bem. A materialidade se fez comprovada por intermédio do

auto de prisão em flagrante (fl. 07/11), auto de apresentação e apreensão (fl.

17), onde consta um revólver de marca Taurus, calibre .38, oxidado, com cabo

emborrachado, número de série PA34716, cinco munições do mesmo calibre,

R$  219,00  (duzentos  e  dezenove  reais)  e  uma  motocicleta  marca  Honda,

modelo Fan, cor preta, 150cc, placa OGF-2539. Ainda, comprova-se por meio

do laudo de eficiência de disparos em arma de fogo (fls.  145/148),  onde o

resultado foi positivo para a aptidão de realizar disparos.

A  autoria,  por  sua vez,  em relação a  Fernando Oliveira  das

Chagas, restou  devidamente  demonstrada  pelos  depoimentos  dos  agentes

policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, e pela confissão do acusado. 

Em sua defesa,  Fernando Oliveira das Chagas, requereu, nas

razões recursais, tão somente a reforma da reprimenda aplicada, buscando a

aplicação das atenuantes, reduzindo a pena-base aquém do mínimo legal.

Portanto,  restando  devidamente  comprovada  autoria  e

materialidade, passo a análise do pleito.

Antes,  porém,  faz-se  imprescindível  a  reprodução  do  trecho

impugnado:

“Análise das circunstâncias judiciais previstas no art.
59  para  fixação  da  pena  base  (primeira  fase):  a)
culpabilidade: normal ao tipo; b) antecedentes: o réu é
tecnicamente  primário;  c)  conduta  social:  não  há
elementos para se aferir a conduta social do acusado;
d) personalidade: não se tem dados técnicos para um
diagnóstico preciso sobre a personalidade do agente;
e)  motivos  do crime:  injustificáveis,  pois  alegou que
adquiriu  a  arma com a  intenção  de  se  defender;  f)
circunstâncias do crime: não favorecem o agente; g)
consequências:  o  fato  não  trouxe  consequência;  h)
comportamento da vítima: prejudicado.
De acordo com a análise das circunstâncias judiciais,
afigura-se  razoável  a  fixação  da  pena-base  em  02
(dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Desembargador João Benedito da Silva
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Apesar das circunstâncias atenuantes (art. 65, I e III,
'd'  do  CP),  a  pena  mantém-se  inalterada  nesta
segunda  fase,  pois  foi  fixada  no  mínimo  legal,  não
podendo  ser  reduzida.  Não  há  circunstância
agravante, nem causa de diminuição ou aumento de
pena, razão porque a pena torna-se definitiva em  02
(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
A pena corporal será cumprida inicialmente no regime
aberto.
Quanto à pena cumulativa de multa, considerando-se
a  situação  econômica  e  financeira  do  acusado,
estabelece-se o valor unitário do dia multa em 1/30 do
salário-mínimo vigente à época do fato. A reprimenda
econômica será corrigida monetariamente por ocasião
do  pagamento,  que  ocorrerá  no  prazo  de  10  dias
contados do trânsito em julgado desta sentença (CP,
art. 50). Não se verificando a quitação, a multa será
convertida  em dívida ativa  da Fazenda Pública  (CP,
art. 51).
Substituo  a  pena  privativa  de  liberdade  por  duas
restritivas de direitos, na modalidade de prestação de
serviço  à  comunidade  ou  a  entidade  pública,  pelo
tempo  da  condenação,  e  pena  pecuniária
correspondente a 01 salário-mínimo.
Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade”.

Diante  do  exposto,  vê-se  que  quando  da  análise  das

circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal, o magistrado a

quo valorou, fundamentada e proporcionalmente, todas elas.

Extrai-se da dosimetria da sanção penal  que a pena-base fora

fixada em seu menor patamar, assim, embora haja o pleito de aplicação da

atenuante para redução aquém do mínimo legal, este não se faz possível, uma

vez que o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça dispõe

que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da

pena abaixo do mínimo legal, sendo este o enunciado de sua Súmula n.º 231,

que foi,  por unanimidade, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como

repercussão geral, adotando jurisprudência a respeito.

Nesse diapasão, ainda que o artigo 65, caput do CP disponha que

as circunstâncias sempre atenuam a pena, entende-se como aplicável referido

dispositivo  tão  somente  quando  a  sanção  penal,  em  primeira  fase,  seja

Desembargador João Benedito da Silva
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estipulada em quantum superior ao mínimo legal, pois, conforme a doutrina, ao

permitir que as atenuantes reduzam a pena a limites inferiores ao mínimo legal,

admitir-se-ia, também, que ela chegasse a um valor zero ou mesmo que as

agravantes  a  elevem  acima  do  limite  máximo  abstrato  o  que  afrontaria,

frontalmente, o princípio da legalidade das penas. Nesse sentido, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. PORTE
DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA
PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE.
ATENUANTE  DA  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  231  DO  STJ.
RECURSO DESPROVIDO.  1. O reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea
dos  fatos  não  autoriza  a  fixação  da  reprimenda
aquém do mínimo legal,  podendo este limite  ser
ultrapassado apenas na terceira fase de dosimetria
da pena. Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. 2.
Recurso desprovido.  (TJDF, APR 20150410032756,
2ª Turma Criminal, Dje: 23/10/2015, Relator: Des. João
Timóteo de Oliveira). (Grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16,
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI FEDERAL
Nº 10.826/03.  RECONHECIMENTO DA ATENUANTE
DA  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  REDUÇÃO  DA
PENA  AQUÉM  DO  MÍNIMO  LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.  SUMULA  231  STJ. ISENÇÃO
DO  PAGAMENTO  DAS  CUSTAS  PROCESSUAIS.
REQUERIMENTO  PREJUDICADO.  RECURSO  NÃO
PROVIDO.  DE  OFÍCIO.  INÍCIO  IMEDIATO  DA
EXECUÇÃO DA PENA DIANTE DA CONFIRMAÇÃO
DA  SENTENÇA  CONDENATÓRIA  PELO  ÓRGÃO
COLEGIADO.  POSSIBILIDADE.  DESNECESSIDADE
DE  TRÂNSITO  EM  JULGADO  DA CONDENAÇÃO.
DECISÃO  DO  STF  PELO  JULGAMENTO  DO  ARE
964246.  O  reconhecimento  da  circunstância
atenuante da confissão espontânea não conduz à
redução da pena aquém do mínimo legal, conforme
entendimento  doutrinário  e  jurisprudencial
predominante,  sendo  forçosa  a  aplicação  da
Súmula nº 231 emanada pelo Superior Tribunal de
Justiça. Resta prejudicado o requerimento de isenção
das  custas  processuais,  tendo  em  vista  que  tal
benefício já  fora concedido na sentença vergastada.
Conforme determinação do Supremo Tribunal Federal
no recente julgamento do ARE nº 964246,  deve ser
adotado o entendimento de que, assim que exauridas

Desembargador João Benedito da Silva
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as  possibilidades  de  recurso  em  Segunda  Instância
(embargos declaratórios e infringentes),  é possível o
início da execução da pena condenatória confirmada
pelo órgão colegiado, sendo prescindível o trânsito em
julgado da aludida decisão.  V.V.P.  INÍCIO IMEDIATO
DA EXECUÇÃO DA PENA APÓS A PROLAÇÃO DE
(TJMG;  APCR  1.0027.13.014161-0/001;  Rel.  Des.
Jaubert  Carneiro  Jaques;  Julg.  25/04/2017;  DJEMG
12/05/2017)  (Grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ATENUANTE
DA  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO.  REDUÇÃO  DAS  PENAS
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA
CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  IMPOSSIBILIDADE.
SUMULA 231 DO STJ.  RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.  1. Confessando  a  acusada,  na  fase
inquisitorial  e na fase judicial,  a prática do crime de
estelionato,  contribuindo,  relevantemente,  para  a
formação de um conjunto probatório incontestável, de
rigor  o  reconhecimento  da  atenuante  da  confissão
espontânea.  2.  A atenuante não faz  parte  do tipo
penal, não tendo, portanto, o condão de reduzir as
penas  aquém  do  mínimo  legal. (TJMG;  APCR
1.0456.09.078169-5/001; Rel. Des. Eduardo Machado;
Julg. 23/05/2017; DJEMG 02/06/2017) (Grifei)

APELAÇÕES  CRIMINAIS.  ROUBO  QUALIFICADO.
ARTIGO 157, § 2º,  II  C/C ART. 70, AMBOS DO CP.
COAÇÃO  MORAL  IRRESISTÍVEL.  NÃO
COMROVAÇÃO.  PEDIDO  DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
PELA ATENUANTE.  INVIABILIDADE.  SUMULA 231
STJ. RECONHECIMENTO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  DE  SÚMULA  DE
TRIBUNAL  SUPERIOR.  IMPOSSIBILIDADE
RECURSO  CONHECIDO  E  IMPROVIDO.  DECISÃO
UNÂNIME. 1. Não há o que se falar em declaração de
inconstitucionalidade de Súmulas de Tribunal Superior,
visto que estas não são Leis, não tem força de Lei e,
consequentemente, não podem ser objeto de controle
de constitucionalidade.  Precedentes.  2.  As Súmulas
são  editadas  pelos  Tribunais  Superiores  para
servir  de parâmetro às decisões futuras.  [...]  5. A
incidência  de  circunstância  atenuante  não  pode
conduzir  à  redução  da  pena  abaixo  do  mínimo
legal.  Sumula 231 do STJ.  6. Recurso conhecido e
desprovido.  Decisão unânime. (TJPA;  APL 0092538-
72.2015.8.14.0401;  Ac.  175528;  Belém;  Segunda

Desembargador João Benedito da Silva
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Turma de Direito Penal; Rel. Des. Milton Augusto de
Brito Nobre; Julg. 23/05/2017; DJPA 26/05/2017; Pág.
219)  (Grifei).

Dito  isso,  verifica-se  inexistir  a  necessidade  de  se  proceder

qualquer reparo na decisão ora objurgada, mantendo-se a reprimenda em 02

(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituída por prestação de

serviço à comunidade ou a entidade pública, pelo tempo da condenação,

e pena pecuniária correspondente a 01 (um) salário-mínimo.

Forte  em  tais  razões,  nego  provimento  ao  apelo  do  réu

Fernando Oliveira das Chagas e não conheço a apelação do réu Fernando

de Melo Silva.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da Silva, relator,

Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado, com jurisdição limitada, para substituir o

Exmo. Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior), revisor, e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Rodrigo Marques da

Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

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, 22 de agosto de 2017.

             Des. João Benedito da Silva
        RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


