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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0018146-84.2015.815.2002  –  5ª  Vara  Criminal  da
Capital
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APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE
USO  PERMITIDO.  CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO.
PEDIDO  DE  REDUÇÃO  DA  PENA-BASE  PARA  O
MÍNIMO  LEGAL.  CULPABILIDADE  E  MOTIVOS  DO
CRIME  MOTIVADAS  DE  FORMA  GENÉRICA.
IMPOSSIBILIDADE.  REDIMENSIONAMENTO  DA
REPRIMENDA.  COMPENSAÇÃO  INTEGRAL  DA
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM A
ATENUANTE  DA  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  NÃO
CABIMENTO.  PRECEDENTES.  PLEITO  DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
POR  RESTRITIVA  DE  DIREITO.  DESCABIMENTO.
NÃO  ATENDIDOS  OS  REQUISITOS  ELENCADOS  NO
ART.  44  DO  CP.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO. 

- Para fins de fixação da pena-base, não é cabível a valoração
negativa  das  circunstâncias  judiciais  da  culpabilidade  e
motivos  do  delito,  quando  a  justificativa  emprestada  revela
genérica.  Redimensionamento da reprimenda, mas mantida a
pena-base acima do patamar mínimo, em face da presença de
outras circunstâncias corretamente valoradas negativamente. 

-  Não  há  falar  em  compensação  integral  da  agravante  de
reincidência com a atenuante de confissão espontânea, quando
verificado  que  se  trata  de  réu  multireincidente,  sendo,
inclusive, reincidente específico. Precedentes.

- Não prospera o pedido de substituição da pena privativa de
liberdade  por  restritiva  de  direito,  quando  o  acusado  não
atende os requisitos elencados no art. 44 do CP.
 
VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos

acima identificados.



ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em  dar provimento parcial ao apelo
para redimensionar a pena para 02 anos e 04 meses de reclusão e 15 dias-multa,
nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Alan Oliveira dos
Santos contra  a sentença das fls.  44/46,  prolatada pelo Juízo de Direito  da 5ª  Vara
Criminal da Capital, Juiz Eslu Eloy Filho, nos autos da ação penal acima numerada,
promovida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba,  que julgou procedente a
denúncia para lhe condenar pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo
de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), aplicando a pena de 02 (dois) anos
e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 20 (vinte)
dias-multa.  Em  razão  da  avaliação  negativa  em  relação  à  personalidade,
antecedentes e conduta social, entendeu incabível a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direito (art. 44 do CP). 

Narra a denúncia que, no dia 08/08/2015, na comunidade Cabral
Batista, Bairro dos Novaes, o réu foi preso em flagrante, portando um revólver Taurus
calibre .38, com três munições intactas, sem que tivesse autorização legal. 

Por tal fato, foi incurso no art.  14 da Lei nº 10.826/03 (porte
ilegal de arma de fogo de uso permitido).

 
Denúncia recebida no dia 02 de outubro de 2015 (fl. 02).

Procedida a citação do acusado, este apresentou defesa prévia
(fls. 37/38).

Laudo de Exame de Eficiência de tiros em arma de fogo, fls.
30/33. 

Audiência de instrução, fls. 42/43, nas quais foram apresentadas
razões finais orais.

Sentença condenatória às fls. 44/46, julgando procedente  a
denúncia, condenando o réu como incurso na penalidade do art. 14 da Lei nº 10.826/03
(porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), aplicando a pena de 02 (dois) anos e
06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 20 (vinte)
dias-multa. 

Em razão da avaliação negativa em relação à personalidade,
antecedentes e conduta social, entendeu incabível a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direito (art. 44 do CP). 

Às  fls.  51,  foi  interposto  recurso  de  apelação.  Nas  razões
recursais, fls. 58/62, o apelante alega que a pena-base foi indevidamente fixada acima
do mínimo legal, pelo requer a sua diminuição. Em seguida, pede a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito. 



Contrarrazões apresentadas às fls. 65/66, 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.

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,
consequentemente,  pela  possibilidade  de  substituição  da  reprimenda  privativa  de
liberdade por pena restritiva de direito.

Sabe-se  que  o  deleito  previsto  no  art.  14  do  Estatuto  do
Desarmamento (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) prevê a pena entre 02
(dois) e 04 (quatro) anos de reclusão. 

No caso, o magistrado aplicou a pena-base de 02 (dois) anos e
04 (seis) meses de reclusão, além de 15 dias-multa, tendo considerado desfavorável ao
réu a culpabilidade, a personalidade, a conduta social e os motivos. Em seguida, por
reconhecer  a  presença  da  atenuante  confissão espontânea,  diminuiu 04 meses  da
reprimenda,  resultando em 02 (dois)  anos de reclusão,  além de 10 dias-multa,  Em
seguida, presente a agravante de reincidência aumentou a pena de 06 meses e 10
dias-multa, resultando em uma pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, além do pagamento de 20 dias-multa. 

Para o melhor exame do caso, transcrevo trecho da decisão:

“Para efeito de aplicação da pena, a culpabilidade é manifesta e reprovável
a conduta; os antecedentes serão analisados noutra fase; a personalidade do
agente, em razão do envolvimento em fatos anteriores, pelo mesmo crime e
correlatos,  além  de  passagens  pela  infância  e  juventude,  afigura-se
censurável  e com certa tendência para a prática de infrações; a conduta
social,  considerando  os  mesmo  episódios,  igualmente  apresenta-se
comprometedora; os motivos não são justificáveis, as circunstâncias eram-
lhe favoráveis; as consequências, para a incolumidade pública, não foram
de grande monta”. (fls. 45)

In casu, verifica-se que a valoração negativa da culpabilidade e
dos  motivos  do  delito  são  vagas  e  dificultam o  desenvolvimento  de  argumentação
contrária pela defesa, não se prestando, portanto, tal  fundamentação para justificar a
exasperação da pena-base. 

Lado  outro,  reputo  que  personalidade  e  conduta  social
encontram-se  devidamente  motivadas,  tendo  o  arguto  magistrado  demonstrado  a
presença de elementos aptos a justificar o incremento da reprimenda.

Do reexame da pena-base, reputo que esta deve ser fixada em
02 (dois) anos e 02 (dois) meses, além do pagamento de 12 dias-multa. Na segunda
fase, verifica-se a presença da atenuante de confissão espontânea e a agravante de
reincidência. 

Sobre esse ponto, ressalvando a minha posição pessoal, na qual



a  reincidência  prepondera  sobre  a  confissão  espontânea,  a  jurisprudência  prevalente
entendes que ambas são circunstâncias preponderantes. Nessa linha, destaco aresto do
C. STJ: 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART.
543-C DO CPC). PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E
REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1.  É possível,  na segunda fase  da dosimetria  da  pena,  a  compensação  da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013)

Observa-se,  porém,  que  o  caso  em tela  guarda  singularidade,
uma vez que o Juiz primevo destacou a presença de reincidência específica, verificando-
se, ainda, que se trata de réu multireincidente, pelo que reputo o exame proporcional das
circunstâncias, prevalecendo a da reincidência. Nesse sentido, aponta a jurisprudência:

PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 155,  §  4°,  II,  DO  CÓDIGO  PENAL.
DOSIMETRIA.  PRIMEIRA  FASE.  PENA-BASE.  EXASPERAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE.
SEGUNDA  FASE.  AGRAVANTE  DA  REINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO.   ATENUANTE  DA  CONFISSÃO   ESPONTÂNEA.
INVIABILIDADE.  REINCIDÊNCIA  ESPECÍFICA.  REGIME  INICIAL
FECHADO. PENA SUPERIOR    A   4   ANOS.   CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL    DESFAVORÁVEL.  REINCIDÊNCIA.  ADEQUAÇÃO.
ORDEM DENEGADA.
1.  Não  há  ilegalidade  na  primeira fase da dosimetria da pena se instâncias
de  origem  apontam motivos concretos para a fixação das penas  patamar
estabelecido. Em sede de habeas corpus não se afere o quantum aplicado,
desde que devidamente fundamentado, como ocorre na espécie, sob pena de
revolvimento fático-probatório.
2.  Esta  Corte  sedimentou  o  entendimento  no  sentido  de  serem
igualmente  preponderantes a agravante da reincidência e a atenuante
da  confissão  espontânea.  Todavia,  não  é  viável  a  compensação
integral  das mencionadas agravante e atenuante, quando se tratar de
reincidência específica.
3. Nos termos do art. 33 do Código Penal, adequada fixação do regime inicial
fechado,   se   a  pena  definitiva  é  superior  a  4  anos,  existe  circunstância
judicial  desfavorável  e  presente  a  agravante  da reincidência.
4. Ordem denegada.
(HC 396.292/SP,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE ASSIS  MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017)

CONSTITUCIONAL    E   PENAL.   ROUBO   MAJORADO.
DOSIMETRIA.   CONFISSÃO  ESPONTÂNEA   EXTRAJUDICIAL.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE.  SÚMULA/STJ  545.  COMPENSAÇÃO
PARCIAL  COM  A  AGRAVANTE  DA  REINCIDÊNCIA.  RÉU  QUE
OSTENTAVA DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO À
ÉPOCA DA PRÁTICA DELITIVA.  AUMENTO  DA  PENA  EM  1/4
PELA  REINCIDÊNCIA  ESPECÍFICA.  FLAGRANTE  ILEGALIDADE
NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
2.   Ao  contrário  do  consignado  na  decisão  colegiada  ora  impugnada,  a
atenuante  de confissão  espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha
sido   parcial   ou qualificada,   seja  ela  judicial  ou extrajudicial,  e  mesmo
que o réu venha a dela se retratar, quando tal  manifestação  for  utilizada
para  fundamentar  a  sua  condenação,  conforme   a   dicção   da   Súmula
545/STJ.
3. No julgamento do Recurso Especial   Representativo   de   Controvérsia  n.
1.341.370/MT,  em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de



que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda
fase da dosimetria   da  pena,  a  compensação  da  atenuante  da  confissão
espontânea  com  a agravante  da reincidência".
4. O concurso entre circunstância  agravante  e  atenuante  de idêntico valor
redunda  em  afastamento   de   ambas,   ou  seja,  a  pena  não  deverá  ser
aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se
de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante
prevista   no   art.   61,   I,   do  Código  Penal,  sendo  admissível  a  sua
compensação  proporcional  com a  atenuante  da  confissão  espontânea,  em
estrito   atendimento  aos  princípios  da  individualização  da  pena  e  da
proporcionalidade.
5.    Considerando  a   dupla  reincidência  do  réu,   mister  se   faz
reconhecer   a   viabilidade   da  compensação  de  um  dos  títulos
condenatórios  com a atenuante da confissão espontânea, remanescendo
uma  condenação a ser valorada na segunda fase da dosimetria. Porém,
não  se  infere  ilegalidade na pena estabelecida, pois o aumento de 1/4
revela-se   proporcional   em  razão  da  reincidência  específica  do  ora
paciente.
6.   O  Superior  Tribunal  de  Justiça  entende  ser  admissível  a exasperação
em  1/4 quando se tratar de réu reincidente específico, como  na  hipótese  em
apreço, da qual decorre que a pena imposta na segunda etapa da dosimetria
não merece reparo. Precedentes.
7. Writ não conhecido.(HC 330.854/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017)

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  HABEAS CORPUS. PLEITO DE
COMPENSAÇÃO INTEGRAL  DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA COM  A ATENUANTE  DA CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.
NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ, em 23/05/2012, por ocasião do julgamento do
EREsp  n.   1.154.752/RS, de relatoria  do Ministro Sebastião Reis Júnior,
pacificou   o   entendimento   segundo   o   qual  a  atenuante  da  confissão
espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente,   é
circunstância preponderante,  devendo ser  compensada com a agravante da
reincidência, igualmente preponderante.
2. Não é devida, contudo, a compensação integral entre a confissão e a
reincidência quando a recidiva do réu for específica ou numerosa, por
evidenciar maior reprovabilidade.
3. Agravo Regimental improvido.
(AgRg  no  HC  373.942/SC,  Rel.  Ministro  NEFI  CORDEIRO,  SEXTA
TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 17/04/2017)

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO  DA VIA  ELEITA.  ROUBO  SIMPLES.  CONFISSÃO
PARCIAL.  INCIDÊNCIA  DA  ATENUANTE.  POSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  CONFIGURADO.  PACIENTE
MULTIREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE
DA  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA  COM  A  AGRAVANTE  DA
REINCIDÊNCIA.  INVIABILIDADE.  HABEAS  CORPUS  NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(…) 
2. A confissão do acusado, ainda que parcial, condicionada ou posteriormente
retratada,  enseja  a  incidência  da  atenuante  prevista  no  art.  65,  inciso  III,
alínea  d,  do  Código  Penal,  desde  que  utilizada  como fundamento  para  a
condenação.
3. No caso, a confissão do paciente, mesmo que parcial, somada às outras
provas  constantes  dos  autos,  foi  determinante  para  o  reconhecimento  da
autoria e consequente condenação.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp  1.341.370/MT (Rel.  Ministro  SEBASTIÃO REIS  JÚNIOR,  DJe
17/4/2013),  sob  o  rito  do  art.  543-C  c/c  3º  do  CPP,  consolidou
entendimento  no  sentido  de  que  "É  possível,  na  segunda  fase  da
dosimetria  da  pena,  a  compensação  da  atenuante  da  confissão



espontânea com a agravante da reincidência".
5. Na espécie, trata-se de réu multireincidente, razão pela qual admite-se
a  preponderância  da  agravante  da  reincidência  sobre  a  atenuante  da
confissão espontânea.
(...)
(HC  334.889/SP,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 11/11/2015)

No caso  em tela,  portanto,  reputo  que  a  reincidência  deve
prevalecer,  pelo  que aumento a  pena-base de  02 (dois)  meses,  pelo  que resulta
numa pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do
pagamento de 15 dias-multa, reprimenda esta que deve ser definitiva, em face da
ausência de causas de aumento e de diminuição. Deve ser mantido o regime aberto
para o início do cumprimento da pena.

Quanto à substituição da possibilidade da substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito, reputo que esta é incabível, tendo em
vista a presença da reincidência e da valoração negativa da personalidade e conduta
social do agente (art. 44 do CP).

Ante  o  exposto,  dou  provimento  parcial  ao  recurso,  para
diminuir a pena aplicada para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15
dias-multa. 

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal
no sentido de ser possível a execução provisória da pena após a confirmação da
condenação  pelo  Tribunal  de  Justiça  (STF,  HC  126.292),  determino  que,  em
havendo  Recurso  Especial  ou  Extraordinário,  seja  expedida  guia  de  execução
provisória, de acordo com o teor das decisões prolatadas no presente feito, antes de
se encaminhar o processo para a Presidência deste Tribunal.

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








