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A C Ó R D Ã O 

APELAÇÃO CRIMINAL  Nº  0000510-63.2013.815.0131  –  3ª  Vara  da
Comarca de Cajazeiras/PB
RELATOR: Wolfram  da  Cunha  Ramos,  Juiz  de  Direito  convocado  para
substituir o Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Ministério Público Estadual
APELADO: Alfredo Alves da Silva
ADVOGADO: Rogério Bezerra Rodrigues (OAB/PB 9770)

APELAÇÃO.   DENÚNCIA COM BASE NO ART. 33
DA LEI N° 11.343/06;  ART. 12 DA LEI 10.826/03
E ART. 180 “CAPUT” DO CP.  DESCLASSIFICAÇÃO
PARA  O  DELITO  DE  USO  PRÓPRIO  DE
SUBSTÂNCIA  ENTORPECENTE. IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL.   PEDIDO  DE REFORMA  DE
SENTENÇA PARA CONDENAR PELA PRÁTICA DO
DELITO  PREVISTO  NO  ART.  33  DA  Lei  nº
11.343/90.  IMPOSSIBILIDADE.  CONJUNTO
PROBATÓRIO  DUVIDOSO  E  INSUBSISTENTE.
MEROS  INDÍCIOS.  INSUFICIÊNCIA  PARA
EMBASAR A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO.
PLEITO PELA MAJORAÇÃO DAS PENAS FIXADAS
PARA  OS  DELITOS  DO  ART.  12  DA  LEI  N.
10.826/03  E  ART.  180  DO  CP.  NÃO
ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.Considerando a condição de usuário de drogas,
em especial pela confissão em juízo do acusado,
bem como, a pequena quantidade de de droga
apreendida,  e,  de  outro  lado,  a  ausência  de
provas da traficância, impõe-se a manutenção da
desclassificação  do  crime  de  tráfico  para  o  de
consumo  pessoal  (artigo  28  da  Lei  nº
11.343/2006).

2. Uma condenação não pode estar baseada em
meros  indícios  e  suposições,  mas  deve  ter
fundamento em provas inequívocas, e, tendo em
vista que nos autos não há provas contundentes
da  prática  da  mercancia,  cumpre  invocar  o
princípio  in  dubio  pro  reo,  e  manter  a
desclassificação  para uso de entorpecentes.
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3. Não há se falar em exacerbação da pena base
quando guarda consonância com as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
e no art. 42 da Lei 11.343/2006.

4. Recurso não provido.

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  negar  provimento  ao  recurso
ministerial  para  manter  a  sentença  guerreada  em  todos  os  termos,  em
desarmonia com o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Perante a 3ª Vara da Comarca de Cajazeiras/PB, Alfredo
Alves da Silva,  devidamente qualificado,  fora denunciado nas sanções dos
arts. 33 “caput” da Lei nº 11.343/2006, art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e art.
180 do Código Penal.

Narra  a  denúncia  que,  Policiais  Militares,  no  dia  04  de
fevereiro de 2013, por volta das 14h50min, mediante mandado de busca e
apreensão, realizaram busca na residência do acusado Alfredo Alves da Silva,
ocasião em que, encontraram 10 (dez) “biribas” de substância entorpecente
aparentando ser maconha, bem como, um revólver calibre 38, marca Rossi
com  numeração  raspada  e  com  cinco  munições  intactas,  além  de  vários
objetos  eletrônicos,  possivelmente  objeto  de  furtos  (um  videogame,  um
notebook,  um  carregador  universal  para  notebook,  cinco  controles  de
videogame, dois relógios de pulso femininos, quatro aparelhos celulares, duas
câmaras digitais e um estabilizador para computador), e ainda, documentos
pessoais e a quantia de R$ 628,00 (seiscentos e vinte e oito reais), conforme
auto de apresentação e apreensão (fls. 13).

Infere-se dos autos que o notebook apreendido em poder
do  acusado  era  comprovadamente  objeto  de  furto,  tendo  sido,  inclusive,
reconhecido e devidamente devolvido ao legítimo proprietário.

Recebimento da denúncia em 19/03/2013 (fls.63).

Defesa preliminar de (fl. 62).
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Foram oferecidas as alegações finais pelas partes (fls. 119-
122  e  123-129),  tendo  o  Juiz  de  Direito  a  quo julgado  parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, desclassificando o delito constante no
art.  33  para  o  constante  no  art.  28,  ambos  da  Lei  nº  11.343/06,  e
condenando o acusado Alfredo Alves da Silva, nas penas do art. 12 da Lei nº
10.826/03 e art.  180 “caput” do Código Penal,  aplicando a reprimenda da
seguinte maneira (fls. 130-135):

1.  Quanto  ao  delito  previsto  no  art.  12  da  Lei  nº
10.826/03 (Posse irregular de Arma de Fogo):

 Após análise  das circunstâncias judiciais,  fixou a pena-
base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 35 (trinta e cinco)
dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos
fatos. Considerando a atenuante da confissão reduziu a pena em 02 (dois)
meses. Em face da inexistência de agravante, nem causa de diminuição ou de
aumento da pena,  tornou-a definitiva  em 01 (um) ano de  detenção e  30
(trinta)  dias-multa,  no valor  unitário  de 1/30 do salário  mínimo vigente a
época dos fatos.

2. Quanto ao delito previsto no art. 180 “caput” do
Código Penal (Receptação):

 Após análise  das circunstâncias judiciais,  fixou a pena-
base em 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário
de  1/10  do  salário  mínimo  vigente  a  época  dos  fatos.  Considerando  a
inexistência de atenuantes ou agravantes, assim como não haver causa de
aumento  ou  diminuição  da  pena,  tornou-a  definitiva  em 01  (um)  ano  de
reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo
vigente a época dos fatos. A ser cumprida em regime, inicialmente aberto.

Ao final, substituiu a pena corporal por duas restritivas de
direito,  sendo  uma  de  prestação  de  serviço  à  comunidade,  pelo  mesmo
período, devendo serem cumpridas à razão de uma hora de tarefas por dia de
condenação, ou oito  horas semanais,  em entidade indicada pelo Juízo  das
Execuções  Penais  e  pena  pecuniária  correspondente  a  01  (um)  salário
mínimo, em favor do Lar dos Idosos, sem prejuízo da pena de multa aplicada.

O Representante do Ministério Público, recorreu ( fls. 143),
insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca
de Cajazeiras/Pb, que desclassificou a conduta praticada pelo acusado Alfredo
Alves da Silva do crime previsto no artigo 33, caput, para aquela prevista no
artigo 28, ambos da Lei nº 11.343/2006.  E ainda, para que sejam majoradas
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as penas fixadas nos delitos do art. 12 da Lei nº 10.826/03 e art. 180 “caput”
do Código Penal. 

Contrarrazões  acostadas  às  fls.  154-162,  pugnando  o
acusado pela manutenção da sentença vergastada.

Seguiram  os  autos,  já  nesta  instância,  à  douta
Procuradoria-Geral de Justiça que, em parecer, opinou pelo provimento parcial
do apelo, para que seja modificada a sentença meritória, apenas no que se
refere a desclassificação do crime de tráfico de Drogas previsto no artigo 33,
caput,  para  aquele  previsto  no  artigo  28,  ambos  da  Lei  nº  11.343/2006.
Mantendo a sentença nos demais termos

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

O apelo é tempestivo e adequado, além de não depender
de  preparo,  por  se  tratar  de  Ação  Penal  Pública  (TJ/PB  Súmula  n°  24).
Portanto, conheço do recurso.

2. Mérito:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério
Público contra sentença proferida pelo juiz de 1º grau que julgou a denúncia
procedente,  em  parte,  e  desclassificou  a  conduta  praticada  pelo  acusado
Alfredo Alves da Silva  do crime previsto  no artigo 33,  caput,  para aquela
prevista no artigo 28, ambos da Lei  nº 11.343/2006.  Insurge-se ainda o
apelante, para que sejam majoradas as penas fixadas nos delitos do art. 12
da Lei nº 10.826/03 e art. 180 “caput” do Código Penal.

 
Tais argumentos, todavia, não merecem prosperar. 

2.1. Quanto a desclassificação para o crime de tráfico
de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O apelado teve a sua conduta desclassificada da prática do
delito de tráfico de drogas para uso de drogas, por haver o d. Juiz sentenciante
concluído pela inexistência de provas quanto à comprovação de que as drogas
apreendidas na posse do acusado seriam destinadas à difusão ilícita. 
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Em suas razões recursais, argumenta o órgão ministerial
que:

 “(…)  Não há como eximir o réu das imputações
que  lhe  são  feitas.  A  prova  dos  autos  é  por
demais contundente apontado-o como o grande
responsável pelo abastecimento de drogas nesta
cidade (…)”.

Não assiste razão tal pleito, vejamos: 

A materialidade do delito, de fato, restou demonstrada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (fls. 07), Auto de Apresentação e Apreensão (fls.
13), Laudo de Exame Químico (fls. 86-87). 

No que se refere à autoria, contudo, as provas produzidas
não autorizam a se afirmar, com segurança, que a droga apreendida em poder
do acusado seria destinada à mercancia, senão vejamos. 

Em ambas as fases, o acusado negou a prática de atos de
traficância, afirmando ser apenas usuário de drogas e que a maconha com ele
encontrada seria para seu consumo próprio. Confira-se trecho do depoimento
prestado em juízo (fl. 97-99):

“(…)  que  os  policiais  chegaram  dizendo  que
tinham o mandado de prisão; que mostrou para
eles onde estava o revólver e a maconha de sua
propriedade;  que  lá  foi  encontrado
aproximadamente 10 gramas de maconha; que a
droga estava acondicionada em uma embalagem
e guardada dentro de um bloco da parede de sua
casa que não é rebocada; que se encontrava com
a droga porque é usuário (...)”.

Ademais,  os  policiais  militares  ao  prestarem depoimento
afirmaram que se dirigiram ao referido local  em razão de cumprimento de
mandado de busca e apreensão. Confira-se trecho do depoimento dos Policiais
Militares.

Jofre Lima Gomes (fl. 102): “(...) que somente viu
o acusado na data em que foi feita a sua prisão; e
ele  foi  preso  na  asa  sul;  que  foi  em  apoio  à
diligência e se lembra que na casa do acusado foi
encontrada uma arma, no caso um revólver (…)
que  não  se  lembra  se  na  casa  do  acusado  foi
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encontrada  droga;  que  na  casa  do  acusado  foi
encontrado alguns eletrônicos (…) que não lembra
se no dia da prisão ele estava com drogas”.

No mesmo sentido foi o depoimento, em juízo, do Policial
José Rodolfo de Barros Silva (fl.  103), responsável pela condução do réu à
prisão em flagrante, o qual, também, não apresentou indícios de que o apelado
portava  a  substância  entorpecente  com  o  escopo  de  fazer  a  mercancia
vejamos: 

José Rodolfo de Barros Silva (fl. 103): “(…) que o
Sargento  Leite  Filho  foi  quem  fez  a  prisão  do
acusado;  que  ele  foi  preso  por  haver  sido
encontrado  dentro  da  casa  dele  um revólver  e
alguns  papelotes  de  maconha;  que  a  arma
apresentava numeração e estava municiada com
cartuchos intactos; que não lembra a quantidade
de papelotes de maconha encontrados no local;
que  se  tratava  se  uma  pequena  quantidade
daquele produto (…) que não ouviu falar de que o
acusado seja traficante de drogas (...)”.

Vê-se  que  os  depoimentos  dos  Policiais  Militares
convergem entre si, não havendo qualquer razão para deles descrer. 

Como  se  observa,  Policiais  Militares  se  tornaram
testemunhas imprescindíveis à elucidação dos fatos, no sentido de atribuir a
propriedade  da  droga  ao  acusado,  razão  por  que,  há  de  se  admitir  a
veracidade de seus depoimentos, encontrando-se, dessa maneira, revestidos
de suficiência para embasar um decreto desclassificatório.

Acerca da validade probatória do depoimento de agentes
públicos, Julio Fabbrini Mirabete leciona que: 

"Como  toda  testemunha,  o  policial  assume  o
compromisso de dizer a verdade do que souber e
lhe  for  perguntado,  ficando  sujeito,  como
qualquer  outra  pessoa,  às  penas  da  lei,  na
hipótese  de  falso  testemunho.  O  depoimento
vale, não pela condição de depoente, mas pelo
seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia
com as demais provas dos autos, não há razão
para desprezá-lo apenas por se tratar de policial"
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(Processo  penal.  11  ed.  São  Paulo:  2008,  p.
557).

Conforme  bem afirmado  pelo  magistrado  sentenciante,  o
fato é que as provas orais colhidas não se mostram hábeis o suficiente para
amparar um decreto condenatório pelo delito de tráfico de drogas. 

Vê-se  que,  no  caso  em tela,  houve  a  apreensão  de  10
porções  com  menos  de  13.62g  (treze  gramas  vírgula  sessenta  e  dois
centigramas) de maconha, porém,  não se verificou a apreensão de qualquer
objeto  que  induziria  à  prática  de  atos  de  mercancia  (como  por  exemplo,
balança de precisão), ou mesmo a ocorrência de uma campana ou investigação
policial que dessem certeza da ocorrência do delito previsto no artigo 33 da Lei
nº 11.343/06.

Saliente-se que a quantidade de droga encontrada com o
réu –  10 (dez)  porções de maconha,  com massa líquida  de  menos de 14
gramas, embora não seja ínfima, é compatível com o consumo próprio, eis, que
apesar de ser relativamente maior do que a usualmente encontrada com o
usuário de drogas (estudos mostram que um cigarro pode conter de 0,5 a 1,0
grama de maconha), não conduz, com segurança, à correição da imputação de
que o acusado praticou o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. 

Sabe-se,  é  verdade,  que  a  condição  de  usuário  não  é
incompatível com a de traficante, pois o uso de entorpecente, geralmente, é a
porta de entrada para a atividade de traficância. Porém, no caso dos autos a
prova produzida é temerária quanto ao cometimento do tipo previsto no artigo
33, caput, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que a quantidade de entorpecentes
encontrada com o acusado não se mostra exagerada de modo a afastar o crime
de uso, sendo, por essa razão, obrigatória a demonstração de sua destinação
para a difusão ilícita para a caracterização do delito de tráfico de drogas. 

Ora, ainda que se possa presumir que o apelante viesse a
traficar, tal ilação não tem o condão de impingir-lhe condenação sem a prova
contundente  de  sua  conduta.  Com efeito,  as  circunstâncias  fáticas  geram
dúvida  razoável  quanto  à  prática  da  traficância  pelo  réu,  uma  vez  que,
conforme já afirmado, com ele não foram encontrados apetrechos próprios da
traficância,  tampouco  fora  flagrado  em  situação  que  se  pudesse  supor  a
mercancia da droga que ele carregava consigo.

Assim,  a  versão  apresentada  pelo  Ministério  Público,
encontra-se dissonante das demais provas carreadas aos autos.

A propósito a jurisprudência:
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“94329775 - APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS.  RECURSO  MINISTERIAL.  APREENSÃO
DE  PETRECHOS  PARA  A  FABRICAÇÃO  DE
ENTORPECENTES,  ALÉM  DE  CONSIDERÁVEL
QUANTIDADE  DE  DROGA.  FINALIDADE
MERCANTIL  COMPROVADA.  CONDENAÇÃO
NECESSÁRIA.  A  apreensão  de  quantidade
considerável de substância entorpecente na posse
do  acusado  em  via  pública,  além  de  material
utilizado no preparo da droga no interior de sua
residência, evidencia a realização do tráfico ilícito
de entorpecentes. Nos termos do art. 156 do CPP
a  prova  da destinação  exclusiva  da  droga para
consumo próprio é ônus que incumbe à defesa.
Incabível a desclassificação para o delito do art.
28  da  Lei  nº  11.343/06  se  demonstrada  a
finalidade mercantil da droga encontrada na posse
do agente. (Des. Cássio Salomé) (V.V.) APELAÇÃO
CRIMINAL.  RECURSO  MINISTRAL.  PEDIDO  DE
REFORMA  DE  SENTENÇA  PARA  A  PRÁTICA  DO
DELITO  PREVISTO  NO  ART.  33  DA  Lei  nº
11.343/90.  IMPOSSIBILIDADE.  CONJUNTO
PROBATÓRIO  DUVIDOSO  E  INSUBSISTENTE.
MEROS  INDÍCIOS.  INSUFICIÊNCIA  PARA
EMBASAR A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO.
RECURSO NEGADO. "Não havendo prova segura e
firme  da  traficância  exercida  pelo  acusado,  a
existência  de  meros  indícios  não  autoriza  o
Decreto  condenatório,  sendo  a  melhor  opção
desclassificar a conduta para uso de drogas, nos
termos do art. 28, da Lei nº 11.343/2006." (Des.
Sálvio  Chaves) (TJMG; APCR 1.0040.12.005228-
3/001;  Rel.  Des.  Cássio  Salomé;  Julg.
12/09/2013; DJEMG 20/09/2013)”.  

“95477968 - APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS. AGENTE SURPREENDIDO EM PODER DE
CINCO PORÇÕES DE COCAÍNA. MATERIALIDADE
DEMONSTRADA.  POSSE  DO  ENTORPECENTE
CONFESSADA  PELO  ACUSADO  E  CONFIRMADA
PELA  PROVA  ORAL  REUNIDA.  DESTINAÇÃO  DA
SUBSTÂNCIA.  DÚVIDA.  ALEGAÇÃO  DE  USO
PRÓPRIO  COMPATÍVEL  COM  A  REDUZIDA
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QUANTIDADE  DE  SUBSTÂNCIA  APREENDIDA.
AUSÊNCIA DE ATOS INDICIÁRIOS DE COMÉRCIO.
OBJETOS  APREENDIDOS  NA  RESIDÊNCIA  DO
ACUSADO  NÃO  DEMONSTRAM  DE  FORMA
INEQUÍVOCA  O  PROPÓSITO  MERCANTIL
IMPUTADO NA DENÚNCIA. ALEGADA CONFISSÃO
INFORMAL  DE  TRÁFICO  CONTRADITADA  PELO
ACUSADO  E  TESTEMUNHA  PRESENCIAL.
PAIRANDO A INCERTEZA SOBRE O DESTINO DA
DROGA, MAIS PRUDENTE A DESCLASSIFICAÇÃO.
PENA  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  À
COMUNIDADE  PELO  PRAZO  DE  CINCO  MESES.
Sanção  possivelmente  resgatada  no  curso  da
prisão  cautelar  em  razão  diante  da  detração
anômala Parcial provimento para desclassificar o
crime  para  o  art.  28  da  Lei  de  Tóxicos,  com
expedição de alvará de soltura clausulado. (TJSP;
APL  0002156-86.2011.8.26.0062;  Ac.  6401591;
Bariri; Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel.
Des.  Péricles  Piza;  Julg.  10/12/2012;  DJESP
18/12/2012)”.

“458675  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  DE
DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO DUVIDOSO E
INSUBSISTENTE.  MEROS  INDÍCIOS.
INSUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO.
IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DELITO  DE  USO  DE  DROGAS.  POSSIBILIDADE.
SENTENÇA  REFORMADA.  RECURSO  DA  DEFESA
PROVIDO  E  PREJUDICADA  A  ANÁLISE  DO
RECURSO  DA  ACUSAÇÃO.  Não  havendo  prova
segura  e  firme  da  traficância  exercida  pelo
acusado,  a  existência  de  meros  indícios  não
autoriza o Decreto condenatório, sendo a melhor
opção desclassificar a conduta para uso de drogas,
nos  termos  do  art.  28,  §  1º,  da  Lei  nº
11.343/2006.  (TJMG;  APCR  1.0395.11.000063-
9/001;  Rel.  Des.  Doorgal  Andrada;  Julg.
07/05/2014; DJEMG 14/05/2014)”.

APELAÇÃO  CRIMINAL.  TRÁFICO  ILÍCITO  DE
ENTORPECENTES.  CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS
CONCLUSIVAS  QUANTO  À  TRAFICÂNCIA.
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DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  USO.  SENTENÇA
MANTIDA.  É inviável a condenação por tráfico de
drogas, quando as circunstâncias em que a droga
foi apreendida e a ausência de indicação segura
de que os réus estavam envolvidos na traficância,
não podem conduzir ao decreto condenatório, em
especial  porque  esse  não  pode  se  lastrear  em
meros  indícios  ou  em  conjecturas.   Apelação
desprovida.  (Acórdão  n.758389,
20130110340997APR,  Relator:  SOUZA E  AVILA,
Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 2ª Turma
Criminal,  Data  de  Julgamento:  06/02/2014,
Publicado no DJE: 11/02/2014. Pág.: 148).

Ressalta-se que uma condenação não pode estar baseada
em  meros  indícios  e  suposições,  mas  deve  ter  fundamento  em  provas
inequívocas. E tendo em vista que nos autos não há provas contundentes da
prática da mercancia, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, impondo-se
a manutenção da desclassificação de tráfico para o uso, descrito no art. 28 da
Lei nº 11.343/06.

2.2.  Quanto a majoração das penas aplicadas:

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  nos  moldes  da
contrariedade à sentença proferida pelo  magistrado  singular,  insurgindo-se
ainda,  contra  a  fixação  das  penas  aplicadas,  pugnando  para  que  sejam
majoradas quanto aos crimes de Posse de Arma de Fogo (art. 12 da Lei n.
10.826/2006) e Receptação (art. 180 “caput” do CP). 

Tal pleito, todavia, também não deve prosperar.

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  a
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.

Acrescente-se que o legislador não delimitou parâmetros
para  a  fixação  da  pena-base,  de  forma que  a  majoração  fica  adstrita  ao
prudente  arbítrio  do  Magistrado,  que  deve  observar  o  princípio  do  livre
convencimento motivado.
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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  sentença  condenatória  (fls.  130-135),
observa-se  que  o  magistrado  detalhou,  de  forma  precisa  e  motivada,  as
circunstâncias judiciais na forma disposta no art. 59 do CP. 

Assim,  na  presente  hipótese, observa-se  que  não  há
nenhuma censura na aplicação da pena, pois o magistrado a quo fundamentou,
a contento,  cada item das circunstâncias  judiciais,  de acordo com o quadro
sócio-delitivo  do  acusado  disposto  nos  autos,  demonstrando  segurança  e
destreza de investi-lo na punição adequada ao seu perfil processual, no sentido
de promover a justa coibição para não mais praticar ilícitos penais.
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No caso em tela, observa-se que se trata dos  crimes de
posse ilegal de arma de fogo, no qual a pena de detenção, varia de 1 (um) a
3  (três)  anos,  e  multa,  nos  termos  do  art.  12  da  lei  nº  10.826/03  e
receptação,  no qual a pena de reclusão, varia  de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e
multa, nos termos do art. 180 do CP. 

O Juiz sentenciante, diante da análise das circunstâncias
judiciais do art. 59 do Código Penal, fixou a pena da seguinte forma:

Para o delito de Posse de Arma de Fogo:

Fixou a pena base em 1 (um) ano e 02 (dois) meses de
detenção e 35 (trinta e cinco) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.
Ante a atenuante da confissão, diminuiu em 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias-
multa. Restando definitiva em 1 (um) ano de detenção e  30 (trinta) dias-
multa, no valor de 1/30 do salário mínimo. 

Para o delito de Receptação:

Fixou a pena base em 1 (um) ano de reclusão e 30 (trinta)
dias-multa,  no  valor  de  1/10  do  salário  mínimo.  Ante  a  ausência  de
circunstâncias  atenuante,  agravantes  causas  de aumento  e  de diminuição,
restou a pena definitiva  1 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no
valor de 1/10 do salário mínimo. 

Pela simples leitura da análise realizada, percebe-se que
todos  os  vetores  do  art.  59  do  CP  foram,  suficiente  e  devidamente,
fundamentados, conforme determina o disposto no art. 93, IX (princípio da
motivação  das  decisões)  e  art.  5º,  XLVI  (preceito  da  individualização  da
pena), ambos da CF/88.

Ora,  para  se  chegar  a  esse  quantitativo,  levou  em
consideração  as  circunstâncias  judiciais  que  foram  qualificadas  em  sua
maioria como favoráveis, conforme se pode observar na sentença (fls. 130-
135).

Correta a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, diante da quantidade da pena; não ter o crime sido
praticado com violência ou grave ameaça; não ser o réu reincidente, e as
circunstâncias judiciais indicarem que a medida é socialmente cabível.

Logo, mantenho a pena aplicada na sentença em todos os
termos.
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Ante o exposto, em harmonia, parcial, com o parecer da
douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  nego  provimento  ao  recurso do
Ministério Público, para manter a sentença tal como lançada.

É o meu voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  dele  participando,  o
Excelentíssimo  Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  além  de  mim
Relator, o Desembargador  Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor José Roseno Neto, Procurador de Justiça.

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 11 (onze) dias do mês de setembro do ano de 2014.

João Pessoa, 15 de setembro de 2014

Wolfram da Cunha Ramos
Juiz de Direito Convocado

                                              - Relator -
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