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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007356-70.2017.815.2002  –  1ª  Vara  Criminal  da
Comarca da Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Wanderson de Souza Dantas
DEFENSORA PÚBLICA: Adriana Ribeiro
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO. ROUBO  MAJORADO.  ARMA  E
CONCURSO  DE  PESSOAS.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR
ATIPICIDADE DO FATO, DIANTE DA AUSÊNCIA
DE  DOLO.  IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  PEDIDO
ALTERNATIVO  DE  RECONHECIMENTO  DA
PARTICIPAÇÃO  DE  MENOR  IMPORTÂNCIA.
NÃO  OCORRÊNCIA.  PARTICIPAÇÃO  EFETIVA
NO  DELITO.  REDUÇÃO  DA  PENA,  COM  A
INCIDÊNCIA  DAS  ATENUANTES  DA
MENORIDADE  PENAL  E  CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.  PENA  BASE  NO  MÍNIMO
LEGAL.  SÚMULA  Nº  231  DO  STJ.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Em tema de delito patrimonial, a palavra da vítima,
especialmente  quando descreve  com firmeza  a  cena
criminosa  e  identifica  o  agente  com  igual  certeza,
representa  valioso  elemento  de  convicção  quanto  à
certeza  da  autoria  da  infração,  especialmente,
confirmada pela confissão do acusado.

2. O crime de roubo se consuma no momento em que
houve a subtração e o que importa para a configuração
do delito consumado é o réu ter alcançado o resultado
que, no caso, é a subtração da coisa alheia móvel.

3. Comprovado que o réu agiu, efetivamente, para a
consumação  do  roubo,  em  uma  clara  divisão  de
tarefas, típica do concurso de pessoas, não há que se
falar em participação de menor importância.
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4.  Mesmo que  tenha  havido  a  confissão  e,  ainda,  a
menoridade  do  réu,  inviável  a  sua  aplicação,
considerando  que  a  pena  base  foi  fixada  em  seu
patamar mínimo e, segundo orientação da Súmula nº
231 do STJ, “A incidência da circunstância atenuante
não  pode  conduzir  à  redução  da  pena  abaixo  do
mínimo legal”. 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à  unanimidade,  em  negar  provimento  ao  recurso.  Expeça-se
mandado  de  prisão,  após  o  decurso  do  prazo  de  Embargos  de  Declaração,  sem
manifestação.

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PB, Wanderson
de Souza Dantas  foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, § 2º,  II, do
Código Penal,  acusado de, no dia 19 de maio de 2017, por volta das 8h30min, em
concurso de pessoas com o menor Matheus dos Santos Lino Lucas, no Bairro Manaíra,
dentro de um ônibus e, ainda, com emprego de ameaça exercida com simulacro de arma
de fogo, subtrair, da vítima Rita de Cássia Alves da Silva, o aparelho celular da marca
Samsung, cor preta (fls. 2-4).

Nos termos da denúncia,:

“…  no dia,  hora e local acima mencionados,  a ofendida
encontrava-se na parte de trás do transporte coletivo em
comento, sentada em um banco ao lado do acusado e de seu
comparsa,  quando estes,  ameaçando a vítima de morte e
fingindo estar armados, pediram seu aparelho de telefone
celular.  Inicialmente,  a ofendida Rita de Cássia Alves da
Silva  fingiu  não  ouvi-los  e,  logo  em  seguida,  tentou  se
levantar,  momento  em  que  o  menor  Matheus  dos  Santos
Lino Lucas segurou sua bolsa e WANDERSON DE SOUZA
DANTAS  solicitou  parada  ao  motorista.  Sentindo-se
ameaçada,  Rita  de  Cássia  Alves  da  Silva  entregou  seu
celular. Após a conduta delituosa, os meliantes desceram do
ônibus  (parada  não  informada)  e  tomaram  destino

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00007356-70.2017.815.2002                                               C.M.B.F. 2



                    Poder Judiciário
                   Tribunal de Justiça da Paraíba
                   Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

ignorado,  ao  passo  que  Rita  de  Cássia  Alves  da  Silva
informou aos demais passageiros e ao motorista a respeito
do delito contra ela praticado, e este mudou sua rota em
busca  de  ajuda  policial.  Pois  bem,  nas  proximidades  do
MAG  Shopping,  localizado  no  Bairro  Manaíra,  nesta
Capital, Rita de Cássia Alves da Silva noticiou o ocorrido a
policiais  militares  que  realizavam  rondas  e,  após
diligências, o ora denunciado restou localizado e preso em
flagrante delito. 
Instada a realizar o reconhecimento do acusado,  Rita de
Cássia  Alves  da  Silva  reconheceu  WANDERSON  DE
SOUZA DANTAS  como  sendo  um  dos  autores  do  delito
contra ela perpetrado. 
Encaminhado para a Central de Flagrantes, WANDERSON
DE SOUZA DANTAS,  em seu  interrogatório,  NEGOU as
condutas a ele imputadas, informando que o aparelho da
vítima teria sido subtraído por "Matheus". 
O menor Matheus dos Santos Lino Lucas, por outro lado, se
apresentou  por  espontânea  vontade  na  Delegacia  da
Infância e Juventude, e CONFESSOU a prática dos atos a
ele imputados, dizendo ter subtraído o aparelho de telefone
celular  da  vítima  na  companhia  de  WANDERSON  DE
SOUZA DANTAS.”

Ultimada a instrução criminal, o  juiz a quo julgou procedente a
pretensão punitiva estatal, para condenar o réu  Wanderson  de  Souza  Dantas,  nas
sanções do art. 157, § 2º, II, do CP, fixando a pena da seguinte maneira: após análise
das  circunstâncias  judiciais,  fixou  a  pena  base  em  4  (quatro)  anos  de  reclusão.
Reconheceu as atenuantes da menoridade e da confissão, no entanto, deixou de reduzir,
diante do impedimento contido na Súmula nº 231 do STJ. Na 3ª Fase, reconheceu a
majorante  do concurso  de pessoas  e  aumentou a  pena  em 1/3  (um terço),  ficando,
definitiva, em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime, inicialmente,
semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias multa, no valor unitário de 1/30
(um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do crime (fls. 86-89).

Irresignado com o decisório adverso, o acusado recorreu a esta
Superior Instância, requerendo sua absolvição, por atipicidade da conduta, alegando
ausência de dolo. Alternativamente, pediu o reconhecimento da participação de menor
importância, com aplicação da causa de diminuição (art. 29, § 1º, do CP), bem como,
das atenuantes da menoridade e da confissão (fls. 97-107).
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Ofertadas as contrarrazões ministeriais (fls. 110-114), seguiram os
autos, já nesta Instância, ao  douto Procurador de Justiça, José Roseno Neto que, em
parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 120-124).

É o relatório.

VOTO

O recurso pede, inicialmente, a reforma da sentença condenatória
com a absolvição do apelante, sustentando que ele não agira com dolo, uma vez que,
efetivamente, o autor do delito foi o menor Matheus dos Santos. Alternativamente, pede
o  reconhecimento  da  participação  de  menor  importância  (art.  29,  §  1º,  do  Código
Penal), bem como, a incidência das atenuantes da menoridade e da confissão, mesmo a
pena já se encontrando no mínimo legal, posto que defende a tese de que a súmula nº
231 do Superior Tribunal de Justiça não pode ser maior do que a letra da lei.

O pedido deve ser rejeitado. Vejamos:

1. Do pleito absolutório diante da atipicidade da conduta por
ausência de dolo.

A autoria e a materialidade restaram, amplamente, comprovadas,
de modo a positivar a existência do delito de maneira cristalina, o que se depreende das
suficientes provas colhidas durante as fases inquisitorial e processual, tais como, o Auto
de  Prisão  em  Flagrante  e  depoimentos  testemunhais,  todos  acordes  com  o
direcionamento tomado na condenação, reconhecida na sentença de fls. 86-89.

Destarte,  o  substrato  probatório  a  autorizar  uma  condenação  é
cristalino, irrefragável e aprume.

O juiz singular, ao proferir seu  decisum no molde condenatório,
enquadrando a conduta do recorrente ao tipo delineado no art. 157, II, do Código Penal,
fê-lo em consonância com os elementos de convicção encartados aos autos, mormente
quando não carreado ao álbum processual nenhum elemento convincente a expurgar a
culpabilidade atribuída ao recorrente, o qual venha a justificar a absolvição pretendida.

In casu, não há que se falar em ausência de dolo de lesionar um
patrimônio alheio, posto que o apelante, juntamente com o menor, subtraiu o celular da
vítima, de forma consciente.
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Desse modo, agindo, o acusado, com a vontade livre e consciente
de subtrair o bem da vítima, a fim de se locupletar com o produto do roubo, amolda-se
sua conduta,  com perfeição,  à  figura típica descrita  no art.  157,  §2º,  II,  do Código
Penal.

Dessa  maneira,  conclui-se  que a  suposta  ausência  de  dolo,  tão
decantada pelo recorrente para embasar a absolvição almejada, esmorece em face da
materialidade e da  autoria incontestes,  posto que esteadas  em provas  verossímeis e
vigorosas,  não  merecendo  êxito  o  recurso  apelatório,  até  porque  ele,  apelante,
confessou o crime.

A respeito do tema, colaciono:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO
(ART.  157,  §  2º,  I  E II,  DO CP)  EM CONCURSO
FORMAL.  IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO
E  DE  RECONHECIMENTO  DA  PARTICIPAÇÃO
DE MENOR IMPORTÂNCIA. COMPROVAÇÃO DE
QUE  O  ACUSADO  POSSUÍA  O  DOMÍNIO  DO
FATO.  EXCLUSÃO  DA  QUALIFICADORA
EMPREGO  DE  ARMA.  INVIABILIDADE.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA E
DE  REALIZAÇÃO  DE  PERÍCIA.  PALAVRA  DA
VÍTIMA.  PRESENÇA  DE  DUAS
QUALIFICADORAS.  AUMENTO  DE  PENA SEM
FUNDAMENTAÇÃO.  REDUÇÃO  DA
REPRIMENDA. ISENÇÃO DE CUSTAS. MATÉRIA
AFETA  AO  JUIZ  DA  EXECUÇÃO  PENAL.
RECURSOS  PARCIALMENTE  CONHECIDOS  E
PARCIALMENTE PROVIDOS. I - Demonstrado que
o Apelante possuía o domínio do fato,  não há como
absolvê-lo por ausência de dolo, nem como reconhecer
a participação de menor importância. ...” (Apelação nº
0337702-69.2012.8.05.0001, 2ª Câmara Criminal - 2ª
Turma/TJBA,  Rel.  Nágila  Maria  Sales  Brito.  Publ.
10.02.2017).

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  PENAL  E  PROCESSO
PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO
DE  PESSOAS.  ABSOLVIÇÃO  EM  RAZÃO  DE
ATIPICIDADE  POR  AUSÊNCIA  DE  DOLO.
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IMPOSSIBILIDADE.  ELEMENTO  SUBJETIVO
COMPROVADO. ... 1. O lastro probatório dos autos é
suficiente  para  demonstrar  a  presença  do  dolo  do
apelante  no  crime,  em  especial  pela  palavra  da
vítima. ...” (Apelação nº 0047039-18.2012.8.06.0167,
3ª Câmara Criminal do TJCE, Rel. José Tarcílio Souza
da Silva. j. 23.05.2017).

“...  2ª  APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
MAJORADO  CONSUMADO.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DA  DEFESA.  AUSÊNCIA  DE
DOLO.  REJEIÇÃO.  PARTICIPAÇÃO  DE  MENOR
IMPORTÂNCIA.  RÉU  QUE  UTILIZA ARTEFATO
SEMELHANTE  À  ARMA  DE  FOGO  PARA
AMEDRONTAR AS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE
DE  ACOLHIMENTO.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. Age com dolo direto aquele que, prevendo
e  desejando  o  resultado  do  crime  (subtração
patrimonial), dirige a sua conduta na busca de atingi-lo
(art.  18,  I,  primeira  parte,  CP).  A vontade  livre  e
consciente de subtrair  coisa móvel que sabe não lhe
pertencer  resta  demonstrada  quando  o  agente,
voluntariamente, dirige-se ao local do crime e aborda
as vítimas, exercendo grave ameaça mediante uso de
arma de brinquedo, sem que exista nos autos qualquer
indício  de  que  estivesse  sob  coação.  A conduta  de
portar e fazer uso de arma de brinquedo, para exercer
grave  ameaça  sobre  as  vítimas,  possui  especial
relevância para a execução do crime de roubo, o que
afasta  a  incidência  do  §  1º  do  art.  29  do  CP.”
(Apelação  nº  0015653-71.2014.815.2002,  Câmara
Criminal do TJPB, Rel. João Benedito da Silva. DJe
11.05.2016).

Digo  mais,  nos  crimes  de  natureza  patrimonial,  devido  à
particularidade que envolve,  em regra,  seu modo de execução, ganha importância a
palavra da vítima,  a  fim de se apurar a autoria  e a materialidade nesta modalidade
criminosa,  sobretudo quando harmoniosa e concordante  com o conjunto probatório,
reforçando-se, a isso, o fato de haver, a ofendida, reconhecido os meliantes, bem como,
pelos depoimentos testemunhais, que se apresentaram seguros e firmes ao imputar a
autoria criminosa ao apelante.
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Em suas declarações, a vítima foi esclarecedora, ao narrar como
toda a ação criminosa aconteceu, afirmando que se encontrava dentro do ônibus de
transporte público, quando foi abordada pelo apelante e um menor, momento em que o
adolescente puxou sua bolsa, olhando para o apelante e dizendo que ele atirasse, caso a
vítima reagisse, depois, exigiu que lhe passasse o aparelho celular, sob a ameaça de
matá-la.  Quando  o  apelante  foi  preso,  e,  depois,  o  menor  se  apresentou
espontaneamente,  ela,  vítima,  compareceu na delegacia  e  reconheceu os  dois  como
sendo os que lhe assaltaram no ônibus (mídia de fl. 84). 

As  testemunhas  de  acusação  confirmam  os  fatos  narrados  na
denúncia e se fazem claras e seguras ao narrarem os fatos como aconteceram (mídia de
fl. 84).

Não houve testemunhas de defesa.

Tenho mantido o entendimento de que devem ser prestigiados os
depoimentos  dos  policiais  que  efetuaram a  prisão  do  acusado,  pois  são  indivíduos
credenciados a prevenir e reprimir a criminalidade, não tendo interesse em acusar e
incriminar  inocentes,  merecendo,  portanto,  o  crédito  devido  até  prova  robusta  em
contrário.

Portanto, não há que se falar em absolvição.

2.  Reconhecimento  da  participação  de  menor  importância,
com aplicação da causa de diminuição (art. 29, § 1º, do Código Penal)

Com  relação  ao  pedido  de  aplicação  da  causa  de  diminuição
prevista no art. 29, § 1º, do CP, temos que melhor sorte não lhe assiste.

Não é o caso de reconhecer a participação de menor importância
do recorrente, visto que, conforme se depreende dos depoimentos constantes nos autos,
em especial, da vítima, ele participou, de forma efetiva, no delito, no momento em que
esta se sentiu intimidada pela ameaça de que, se não entregasse o celular, o apelante
puxaria a arma e atiraria nela.

A decisão condenatória foi esclarecedora sobre a participação do
apelante. Vejamos:

“(…)  O  Sentenciado  foi  preso  em  flagrante,  sendo
surpreendido  na  posse  da  res  furtiva nos  instantes
imediatos que sucederam ao fato, oportunidade em que
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foi aprendido o celular e restituído à vítima, conforme
auto  de  apreensão  e  apresentação  —  fls.  15,
comprovando-se a materialidade do roubo descrito na
inicial acusatória. 
Além disso, a ofendida, Rita de Cássia Alves da Silva,
relatou todo o ocorrido, dizendo que estava dentro de
um ônibus de transporte público municipal, quando foi
abordada  pelo  denunciado  e  um  menor,  tendo  o
adolescente  exigido  que  passasse  o  seu  aparelho
móvel, sob a ameça de matá-la. (mídia de fls. 84).
Quanto à autoria, entendo deve ser a mesma atribuída
à  pessoa  do  acusado,  até  mesmo  porque  guiava  a
motocicleta utilizada para a prática delitiva e foi detido
de posse da res. 
Das  provas  testemunhais,  extraiu-se  os  seguintes
relatos. 
A vítima, continuou seu depoimento, confirmando que
foi assaltada e que reconhece o Acusado como sendo a
pessoa que realizou o assalto,  junto com um menor,
tendo ativamente participado do assalto,  posto que o
Réu  dava  sinal  para  que  o  comparsa  agisse,  dando
sempre  “ok”.  Afirma  que  ia  com a  filha,  dentro  do
transporte,  e  apenas  foi  abordada  quando  se
aproximava  do  supermercado  "Pão  de  Açúcar",  do
"Reto de Manaíra", após muitas pessoas descerem para
ir  trabalhar  no  Shopping  Manaíra,  ficando  o  ônibus
quase vazio, momento em que o menor lhe abordou,
ameaçando-a  seriamente,  com  apoio  do  Acusado,
confirmando  que  atiraria  na  vítima  se  ela  reagisse.
(mídia de fls. 84).
A vítima informou ainda que reconhece, seguramente,
o Réu como sendo um dos que lhe subtraíram o seu
aparelho celular e que a dupla subiu junta e também
desembarcou junta do transporte. Por fim, disse que a
filha da depoente também foi ameaçada. (mídia de fls.
84) ...”.

Sobre o assunto:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  O
PATRIMÔNIO.  CORRUPÇÃO  DE  MENORES.
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ROUBOS  MAJORADOS  PELO  EMPREGO  DE
ARMA  E  CONCURSO  DE  PESSOAS.
CORRUPÇÃO  DE  MENORES.  (…)  ROUBO.
Inequívocas a materialidade e a autoria do delito diante
da  prisão  em  flagrante  dos  réus,  na  posse  da  res
furtivae, bem como da consistente palavra das vítimas
e testemunhas.  PALAVRA DA VÍTIMA. Em delitos
como o da espécie, não raras vezes cometidos sem a
presença de testemunhas, a palavra da vítima merece
ser recepcionada com especial valor para a elucidação
do  fato,  sob  pena  de  não  ser  possível  a
responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito
patrimonial.  EMPREGO  DE  ARMA.  Para  o
reconhecimento  da  majorante  no  delito  de  roubo,  é
desnecessária a apreensão da arma e sua conseqüente
submissão  à  perícia  para  a  comprovação  da
potencialidade  lesiva.  A causa  de  aumento  pode  ser
demonstrada  por  outros  elementos  convincentes
extraídos  dos  autos,  como  a  palavra  das  vítimas.
CONCURSO DE AGENTES. Comprovado pela prova
testemunhal,  sendo  desnecessário  o  prévio  ajuste  de
vontades para a prática do delito, bastando um agente
aderir  à  conduta  do  outro. PARTICIPAÇÃO  DE
MENOR  IMPORTÂNCIA.  Não  é  o  caso  de
reconhecer a participação de menor importância do réu
Tiago,  prevista  no  art.  29,  §  1º,  do  CP,  visto que o
acusado participou de forma efetiva do delito, atuando
como  motorista  e  garantidor  da  fuga,  a  fim  de
assegurar o êxito do crime. ...”  (Apelação Crime Nº
70073957896,  Sétima Câmara  Criminal,  Tribunal  de
Justiça  do  RS,  Relator:  Carlos  Alberto  Etcheverry,
Julgado em 30/08/2017).

3. Reconhecimento e aplicação das atenuantes da menoridade
e da confissão

Em  suas  razões  apelatórias,  o  recorrente  pede,  ainda,  o
reconhecimento, e aplicação, das atenuantes da menoridade e da confissão, no entanto,
o pedido não merece prosperar.
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Isso porque, mesmo que tenha havido a confissão e seja, o réu,
menor  de  21  (vinte  e  um)  anos  na  data  do  fato,  inviável  a  aplicação  das  citadas
atenuantes, considerando que a pena base foi fixada em seu patamar mínimo e, segundo
orientação da Súmula nº 231 do STJ, “A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Inclusive, fato reconhecido
pelo magistrado, quando da fixação da pena.

A propósito:

“PENAL.  RECURSO  ESPECIAL.  HOMICÍDIO.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  LESÃO
CORPORAL.  REEXAME  DE  PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.  ATENUANTE
DA  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  REDUÇÃO  DA  PENA
ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ.
RECURSO  ESPECIAL  PARCIALMENTE
CONHECIDO  E,  NESSA  EXTENSÃO,  NÃO
PROVIDO.”  (Recurso  Especial  nº  1.695.541/SP
(2017/0231191-6),  STJ,  Rel.  Félix  Fischer.  DJe
06.12.2017).

Referido  entendimento  se  amolda  à  jurisprudência  do  STF,
reafirmada em sessão plenária no julgamento do RE 597.270-QO-RG, no sentido de
que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal” (RE 597.270-QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, DJe 5/6/2009). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO (ART.  157,  § 2º,  I  E II,  DO
CÓDIGO  PENAL).  ATENUANTE  GENÉRICA.
ABAIXO  DO  MÍNIMO  LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.  REGIME  INICIAL
FECHADO.  FUNDAMENTOS  IDÔNEOS.
AUSÊNCIA  DE  ILEGALIDADE.  1.  A  atenuante
genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal (RE 597.270 - QO-RG, Relator Min.
CEZAR PELUSO, DJe 05.06.2009). …” (Ag. Reg. no
Habeas Corpus nº 144805/SP, 1ª Turma do STF, Rel.
Alexandre  de  Moraes.  j.  22.09.2017,  maioria,  DJe
16.10.2017). 
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“PENA  -  ATENUANTE  -  FIXAÇÃO  -  MÍNIMO
LEGAL. A consideração de atenuante, ao contrário do
que ocorre com causa de diminuição da pena, esbarra
no  quantitativo  mínimo  previsto  para  o  tipo.
Precedente:  Pleno,  recurso  extraordinário  nº
597.270/RS, relator o ministro Cezar Peluso, julgado
em 26 de março de 2009, acórdão publicado no Diário
da Justiça de 7 de abril seguinte.” (Habeas Corpus nº
126743/SP, 1ª Turma do STF, Rel. Marco Aurélio.  j.
08.11.2016, unânime, DJe 24.04.2017). 

Nossos Tribunais, igualmente, entendem:

“APELAÇÃO-CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA
DE FOGO. ART. 14, CAPUT, DA LEI N°. 10.826/03.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 12, DA
LEI Nº 10.826/03.  MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS.  RECONHECIMENTO  DE
CRIME  ÚNICO.  AFASTADA.  INEXIGIBILIDADE
DE CONDUTA ADVERSA. NÃO CONFIGURADA.
REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL.
REDUÇÃO DA PENA DE  MULTA.  ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO PARA
AQUÉM  DO  MÍNIMO  LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. ...
VI  -  Inviável  a  aplicação da  atenuante  da  confissão
espontânea, uma vez que a pena provisória não pode
ser reduzida para aquém do mínimo legal,  conforme
disposto  na  Súmula  nº  231,  do  STJ. ...”  (Apelação
Crime  Nº  70074036310,  Quarta  Câmara  Criminal,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Rogerio  Gesta
Leal, Julgado em 20/07/2017).

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  POSSE  ILEGAL  DE
ARMA DE FOGO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003.
CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO.
SUPLICA  POR  ABSOLVIÇÃO.  ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA DE  LESIVIDADE.  INOCORRÊNCIA.
CRIME  DE  MERA  CONDUTA  E  PERIGO
ABSTRATO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
PENA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
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REDUÇÃO  ABAIXO  DO  MÍNIMO  LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  231  DO  STJ.
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  ...  O
reconhecimento  da  atenuante  conduz  o  juiz  a,  nos
limites  da  cominação,  reduzir  a  pena-base,  não
podendo transpor o mínimo fixado na lei, conforme o
disposto  na  Súmula  231  do  STJ.”  (Apelação  nº
0004320-73.2011.815.0371,  Câmara  Criminal  do
TJPB, Rel. João Benedito da Silva. DJe 05.05.2017).

4. Conclusão

Ante todo o exposto, nego provimento ao recurso.

É o meu voto.

Cópia dessa decisão serve como ofício de notificação.

Presidi o julgamento, com voto, dele participando, além de mim,
Relator,  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz  de  Direito  convocado,  com  jurisdição
limitada, para substituir o Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos), revisor e
Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor Doutor
Francisco Sagres Macedo Vieira, 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, ao 27
(vinte e sete) dias do mês de março do ano de 2018.

João Pessoa, 03 de abril de 2018.

     Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                   Relator
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