
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000223-31.2014.815.0951 – Comarca de Arara
RELATOR: Tércio Chaves de Moura, Juiz convocado para substituir o  Des. Márcio
Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Genival Fidelis da Silva  
ADVOGADOS: José Evandro Alves Trindade, OAB/PB nº 18.318
APELADO: a Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO  COM  NUMERAÇÃO  ADULTERADA.
CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.  PEDIDO  DE
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.
CULPABILIDADE  E  CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CRIME
MOTIVADAS  DE  FORMA  GENÉRICA  E  COM
ELEMENTOS  INERENTES  AO  TIPO  PENAL.
REDIMENSIONAMENTO  DA  REPRIMENDA.
ALEGAÇÃO  DE  IMPOSSIBILIDADE  FÍSICA  PARA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  À  COMUNIDADE.
QUESTÃO QUE DEVE SER INICIALMENTE DIRIMIDA
PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.  PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO. 

- Para fins de fixação da pena-base, não é cabível a valoração
negativa  das  circunstâncias  judiciais  da  culpabilidade e  das
circunstâncias  do  delito,  quando  a  justificativa  emprestada
revela  genérica  e  com  elementos  inerentes  ao  próprio  tipo
penal. Redimensionamento da reprimenda. 

- A alegação de impossibilidade física (problemas cardíacos)
de  cumprir  a  pena  restritiva  de  prestação  de  serviço  à
comunidade, antes de ser submetida à análise do Tribunal de
Justiça, deve ser apresentada junto ao Juízo da execução penal
competente. 
 
VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos

acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo para reduzir
a pena para 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Genival Fidelis da



Silva contra a sentença das fls. 116/121, prolatada pelo Juízo de Direito substituto da
Comarca de Arara,  Juiz  Osenival  dos Santos  Costa,  nos  autos da ação penal  acima
numerada,  promovida  pelo  Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba,  que  julgou
procedente em parte denúncia para lhe condenar pela prática do crime de porte
ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003), aplicando a
pena de 03 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, além do
pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa. Em seguida, substitui a pena privativa
de  liberdade  por  duas  penas  restritivas  de  direito,  quais  sejam,  prestação  de
serviço à comunidade e comparecimento ao cartório do juízo. 

Narra  a  denúncia  que,  no  dia  24/02/2014,  nas  imediações  do
Mercado Mendonça, na cidade de Arara-PB, o acusado foi preso portando um revólver
Taurus  calibre  .38,  com seis  munições  intactas,  sem que  tivesse  autorização  legal.
Submetido o artefato a exame, o laudo de eficiência constatou que aquele também foi
adulterado.

Por tal fato, foi incurso no art. 14 (porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido) e 16, IV (porte ilegal de arma com numeração adulterada), ambos da
Lei nº 10.826/03.

 
Denúncia recebida no dia 25 de setembro de 2014 (fl. 39).

Procedida a citação do acusado, este apresentou defesa prévia
(fls. 41/43).

Concluída  a  instrução,  foram apresentadas  razões  finais  pela
acusação (fls. 107/110) e pela defesa (fls. 113/115).

Sentença condenatória às fls. 116/121, julgando procedente em
parte a denúncia, condenando o réu como incurso na penalidade do art. 16 da Lei nº
10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo com numeração adulterada), aplicando a pena
de  03  (dois)  anos  e  06  (seis)  meses  de  reclusão,  em  regime  aberto,  além  do
pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa. Em seguida, substitui a pena privativa
de  liberdade  por  duas  penas  restritivas  de  direito,  quais  sejam,  prestação  de
serviço à comunidade e comparecimento ao cartório do juízo.

Às  fls.  123,  foi  interposto  recurso  de  apelação.  Nas  razões
recursais, fls. 124/127, o apelante alega que a pena-base foi indevidamente fixada acima
do  mínimo  legal,  pelo  requer  a  sua  diminuição.  Em  seguida,  diz  que  apresenta
problemas de saúde, pelo que não pode cumprir a pena restritiva de prestação de serviço
à comunidade. 

Contrarrazões apresentadas  às  fls. 139/141, pugna  pela
manutenção da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de
Justiça Francisco Sagres Macedo Vieira, opinou pelo desprovimento do recurso. (fls.
147/154) 

É o relatório.
VOTO:



Do exame do apelo defensivo, verifica-se que a defesa insurge-
se  tão  somente  em  face  da  fixação  da  pena-base  acima  do  mínimo  legal  e  na
impossibilidade de o réu cumprir a pena prestação de serviço à comunidade. 

Sabe-se  que  o  deleito  previsto  no  art.  16  do  Estatuto  do
Desarmamento (porte ilegal de arma de fogo com numeração adulterada) prevê a pena
entre 03 (três) e 06 (seis) anos de reclusão.  

No caso, o magistrado aplicou a pena-base de 04 (quatro) anos
de  reclusão,  além  de  30  dias-multa,  tendo  considerado  desfavorável  ao  réu  a
culpabilidade e as circunstâncias do crime. Em seguida, por reconhecer a presença da
atenuante confissão espontânea, diminuiu 06 meses da reprimenda, resultando em
03 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 25 dias-multa, reprimenda que
tornou definitiva, ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena.

 
Para  o  melhor  exame  do  caso,  transcrevo  trecho  da  decisão

relacionada às duas circunstâncias valoradas negativamente, veja-se:

“A  culpabilidade  é  concreta,  pois  estava  portando  arma  de  fogo  sem
autorização legal e com numeração adulterada.
(....)
As circunstâncias do crime lhe prejudicam, pois o acusado, encontrava-se
portando uma arma adquirida indevidamente e  com adulteração,  embora
afirme que era deixada por ascendente já falecido”. (fls. 120)

In casu, verifica-se que a valoração negativa da culpabilidade e
das circunstâncias do crime revelam-se vagas e com menção a argumentos inerentes ao
próprio tipo penal pelo que condenado o recorrente, o que não é admitido. Além disso,
tal motivação dificulta o desenvolvimento de argumentação contrária pela defesa, não se
prestando, portanto, tal fundamentação para justificar a exasperação da pena-base. 

Verifico  o  equívoco  na  fixação  da  reprimenda,  passo  ao
redimensionamento.

Do  reexame  da  pena-base,  considerando  a  inexistência  de
qualquer outra circunstância valorada negativamente, fixo a pena-base no mínimo legal,
ou seja, 03 (três) anos de reclusão, além de 10 dias-multa. 

Em segunda  fase  deixou  de  aplicar  a  atenuante  de  confissão
espontânea, uma vez que não é possível, nesse momento, a minoração da pena para
patamar inferior ao mínimo legal (Sum. 231 C. STJ). 

Ausente causa de aumento e diminuição da reprimenda,  fixo a
pena definitiva em 03 (três) anos de reclusão, além de 10 dias-multa. 

Mantido os demais termos da sentença, em especial, o regime
aberto  para  início  do  cumprimento  da  pena  e  a  substituição  da  pena  privativa  de
liberdade por duas restritivas de direito.

Lado outro, afirma o recorrente que, por apresentar problemas
cardíacos  (documentos  em  anexos  fls.  128/133),  não  poderia  prestar  serviços  à
comunidade.



Sem adentrar no mérito da questão, reputo que tal questão não
deve ser examinada nesse momento, uma vez que se trata de desdobramento de pena
restritiva aplicada pelo juiz do primeiro grau, sendo que eventual impossibilidade de
cumprir tal serviço deve ser dirimida, em um primeiro momento, pelo Juiz da execução
penal. 

Nesse sentido, dispões o art. 148 da Lei de Execução penal,  in
verbis:

Art.  148.  Em qualquer  fase  da  execução,  poderá  o  Juiz,  motivadamente,
alterar,  a  forma  de  cumprimento  das  penas  de  prestação  de  serviços  à
comunidade e de limitação de  fim de  semana,  ajustando-as às  condições
pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade
ou do programa comunitário ou estatal.

Nesse sentido, aponta a jurisprudência:

“(...) 3. A individualização da pena é feita não somente na fase judicial, mas,
também, na executória. 4. Nos termos do disposto no art. 45 do CP, e arts.
66, inciso V, alínea “a”, e 148 da Lei 7.210/84, ao juízo da execução penal
é dado alterar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos, no
sentido  de  converte-la  em  outra  sem  que  isso  represente  afronta  à
sentença penal condenatória, transitada em julgado.  5. Modificação de
pena restritiva  de direito  que  não  se  operou  por  simples  conveniência  do
agravado, mas em razão de ter restado demonstrado que o cumprimento da
pena de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas estaria a
importar em prejuízo na jornada normal de trabalho e de estudo do agravado,
em literal violação ao disposto no art. 46, §3º, do CP e art. 149, §1º, da LEP.
6. Agravo improvido” (TRF 3ª R. – 5ª T. – Agr. Em execução 105/SP – Rel.
Suzana Camargo – j. 12.11.2002). (g.n.).

Verifica-se  que  sentença  que  substitui  a  pena  privativa  de
liberdade por  restritiva  de direito  apresenta uma nítida natureza  rebus sic  stantibus,
devendo eventuais peculiaridades do caso concreto, serem analisadas no momento do
cumprimento efetivo da pena

Destarte,  cabe ao Juiz da execução, analisando a situação em
concreto  de  cada  sentenciado,  a  qual  nem  sempre  se  apresenta  perante  o  juiz  da
condenação, amoldar a pena restritiva de direito às condições pessoais do beneficiário, o
que encontra lastro, inclusive, no princípio da individualização da pena.

Ante  o  exposto,  dou  provimento  parcial  ao  recurso,  para
diminuir  a  pena  privativa  de  liberdade  para  o  importe  de  03  (três)  anos  de
reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantido os demais termos da
sentença.

É como voto.

Presidiu o julgamento, o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz
convocado,  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Desembargador Márcio
Murilo da Cunha Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos William
de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador,
vogal). 



Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, Procurador 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, 17 de abril de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz convocado – Relator




